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• De sectoren van de garages en het 
koetswerk zijn in volle verandering 
door de transitie naar elektrische 
wagens en de impact van de 
digitalisering. Bovendien ziet het 
verwachtingspatroon van de 
hedendaagse klant er ook anders 
uit. De sectoren kampen daarnaast 
al lange tijd met knelpuntberoepen 
omdat de instroom beperkt blijft.

• Deze veranderingen hebben een 
impact op de bedrijfsprocessen,  
de werkmethodes en de compe
tenties waarover werknemers 
moeten beschikken. De omzet en 
tewerk stelling in deze sectoren 
staan onder druk.

• Investeringen zijn nodig: zowel in 
de digitale bedrijfsprocessen en 
nieuwe businessmodellen als in 
de competenties van werknemers. 
Het gaat dan over technische 
skills (veilig en kwalitatief werken 
aan een elektrische auto) en over 

soft skills. Om de instroom te 
verhogen zijn goede loons en 
arbeidsvoorwaarden cruciaal.

• Ons sectorfonds Educam bereidt zich 
al 10 jaar voor op de kentering met 
o.a. de sectorale certificering, in het 
leven geroepen om de veiligheid te 
garanderen van de techniekers die 
werken met en aan elektrische auto’s. 
De recente Educamstudie Route 2030 
bevestigt de conversie. Educam speelt 
erop in door het opleidingsaanbod 
constant te vernieuwen.  



“Investeren in werknemers is 
dé sleutel tot succes!” 
De sector van de auto

distributie en herstelling 

(garages en koetswerk)  

is volop in verandering.  

De transitie naar elektrische 

wagens is definitief  

ingezet en de impact  

van digitalisering wordt 

steeds groter. 

De tijd dat werken aan wagens vooral 
een mechanisch verhaal was, ligt al 
een hele tijd achter ons. Vandaag 
gaat het vooral over elektriciteit, 
ICT en elektronica. Het gedrag en de 
verwachtingen van klanten zijn ook 
gewijzigd: ze informeren zichzelf via 
het internet, duurzaamheid wordt 
belangrijker en het bezit van een 
eigen wagen is niet langer voor 
iedereen noodzakelijk. 

Het spreekt voor zich dat al deze 
evoluties belangrijke gevolgen hebben 
voor onze garagisten en koetswerkers. 
De manier van werken wordt anders, 
net zoals de competenties die onze 
mensen nodig hebben. De transitie 
in de sectoren garages en koetswerk 
brengt zowel kansen, uitdagingen 
als bedreigingen met zich mee. We 
spreken erover met Ortwin Magnus, 
ondervoorzitter van ABVV‑Metaal. 

De toekomst is elektrisch en 

digitaal

Over de transitie in de sectoren 
garages en koetswerk is Ortwin 
duidelijk: “Er zijn weinig sectoren 
die op dit moment zo blootgesteld 
zijn aan cruciale veranderingen 
als de automotive sector. Er is 
de evolutie van wagens met een 
verbrandingsmotor (diesel of benzine) 
naar wagens die rijden op elektriciteit 
en op termijn misschien ook op 
waterstof.  

Dat is de belangrijkste omwenteling in 
de autosector in 150 jaar. Ondertussen 
zet ook de digitalisering zich steeds 
sneller en diepgaander door. Dat 
heeft een grote impact op zowel de 
bedrijfsprocessen als op het werk 
dat verricht wordt. ICT, elektronica, 
online verkoop en dienstverlening 
worden steeds belangrijker. Er zijn 
ook grote veranderingen in het 
verwachtingspatroon van klanten. 
Jonge, stedelijke klanten willen wel 
mobiliteit, maar daarvoor hebben 
ze niet per definitie een eigen auto 
nodig. Ze willen de keuze tussen 
diverse mobiliteitsoplossingen 
(wagen, openbaar vervoer, fiets …), 
afhankelijk van de concrete situatie. 
Het overheidsbeleid – zoals de 
invoering van lageemissiezones of 
de fiscaliteit van (bedrijfs)wagens – 
versnellen al deze ontwikkelingen.”

Impact op omzet en tewerkstelling 

Dergelijke veranderingen hebben 
natuurlijk een enorme impact op 
de garage en koetswerkbedrijven. 
Uit een studie van ons kennis en 
opleidingscentrum Educam blijkt dat 
zowel de omzet als de tewerkstelling 
onder druk kunnen komen. In de 
woorden van Ortwin: “Iedereen 
weet dat elektrische wagens minder 
onderhoud nodig hebben dan 
benzine of dieselwagens. Ze bevatten 
immers een pak minder componenten 
en enkel de rollende onderdelen zijn 
onderhevig aan slijtage. Winstgevende 
oliewissels zijn bijvoorbeeld niet 
langer nodig. En zullen de batterijen 
en elektromotoren hersteld worden in 
de garages of zal dat elders gebeuren? 
Sommige constructeurs herbouwen 
nu al hun motorenfabrieken naar 
refurbishmentcenters om elektrische 

Ortwin Magnus, ondervoorzitter van ABVVMetaal. 
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voertuigen na vier of vijf jaar een 
nieuw leven te geven. Een elektrisch 
voertuig wordt immers CO2neutraler 
naargelang het toegenomen aantal 
kilometers en de leeftijd.”  

De overgang naar elektrische wagens 
zorgt dus voor minder onderhoud 
en herstelactiviteiten voor garages. 
Maar er is meer: “Door steeds betere 
rijhulpsystemen en sensoren worden 
wagens ook steeds veiliger. Dat zorgt 
voor minder ongevallen en minder 
koetswerkschade. Dat is positief, maar 
het zorgt wel voor minder aftersales
werkuren. Momenteel is de kalibratie 
van sensoren nog een winstmodel, 
maar ook dat kan verdwijnen als 
producenten zouden kiezen voor zelf
kalibrerende sensoren. Hetzelfde geldt 
voor verkopers en administratieve 
functies. Ook voor hen zal er in de 
toekomst minder werk zijn. Klanten 
kiezen en kopen immers steeds vaker 
online en betalingsprocedures worden 
geautomatiseerd. Dat proces werd door 
de coronacrisis trouwens nog versneld.”

Willen bedrijven hun toekomst 
veiligstellen, dan zullen ze zich dus 
moeten aanpassen aan deze nieuwe 
realiteit, gaat Ortwin verder: “Er zal 
veel moeten geïnvesteerd worden 
in digitale bedrijfsprocessen, in 
nieuwe businessmodellen en in 
de competenties van werknemers. 
Wie zich niet kan aanpassen, dreigt 
te verdwijnen. Vooral de kleinere, 
onafhankelijke garages komen 
onder druk. Vandaag zien we al een 
schaalvergroting in de sector en in de 
toekomst zullen we dat nog veel meer 
zien. De machtsgreep van de merken 
zal nog sterker worden.”    

Levenslang leren 

Investeren in goed opgeleide 
werknemers is daarom cruciaal voor 
elk zichzelf respecterend garage of 
koetswerkbedrijf. Vooral het kunnen 
werken aan elektrische voertuigen 
is belangrijk, zegt Ortwin: “Om een 
grootschalige uitrol van elektrische 
wagens mogelijk te maken, moet 
er voldoende gekwalificeerd 
personeel zijn om deze voertuigen te 

onderhouden. De technologie houdt 
heel wat risico’s en uitdagingen in. 
Mecaniciens komen immers in contact 
met componenten die onder hoge 
spanning staan. Het is essentieel 
dat geleerd wordt om op een veilige 
en kwalitatieve manier te werken 
aan elektrische wagens. Met ons 
opleidingscentrum Educam zetten 
we daar al tien jaar sterk op in. We 
hebben meerdere sectorale normen 
en certificaten ontwikkeld, die 
werknemers klaarstomen om veilig 
te werken aan hybride en elektrische 
voertuigen (HEV). Daarnaast blijven 
andere vaardigheden natuurlijk ook 
heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld 
aan kennis van infotainment, ICT en 
telecomtechnologie of aan de ijking 
van rijhulpsystemen. Ook soft skills 
– zoals helder en assertief kunnen 
communiceren met klanten – winnen 
aan belang. Het klinkt soms als een 
cliché, maar in onze autosectoren is 
levenslang (kunnen) leren absoluut 
noodzakelijk.”  

Goede arbeidsomstandigheden 

zijn cruciaal

Bovenstaande ontwikkelingen 
illustreren zeer duidelijk de actuele 
uitdagingen waar zowel de bedrijven 
als werknemers mee geconfronteerd 
(zullen) worden. Daar komt nog bij 
dat vandaag zo goed als alle jobs in 
de sectoren garages en koetswerk 
knelpuntberoepen zijn. En in een 
context van snel evoluerende 
ontwikkelingen zal dat niet vanzelf 

verbeteren. Ortwin legt uit: “De meeste 
van onze technische profielen zijn 
knelpunt beroepen omdat de instroom 
beperkt blijft. De leeftijdscurve van 
onze arbeiders zorgt ook voor een 
braindrain op korte en middellange 
termijn. De verwachte vermindering 
in het aantal aftersaleswerkuren, zal 
niet alleen minder, maar ook anders 
geschoolde techniekers vereisen. 
Permanente vorming en acties om de 
instroom te bevorderen blijven dus 
belangrijk. Samen met de werkgevers 
uit de sector zetten wij daar dan ook 
– via diverse kanalen – sterk op in.” 

En natuurlijk zijn ook goede arbeids
omstandigheden en voorwaarden 
cruciaal om voldoende instroom 
te verzekeren en om uitval te 
vermijden, besluit Ortwin: “De 
tech niekers in de sector zijn zeer 
gepassioneerd en kiezen niet enkel 
om objectieve redenen voor hun job. 
Maar vandaag wordt er wel steeds 
meer van hen verwacht. Ze moeten 
het contact met steeds mondigere 
en beter geïnformeerde klanten 
verzorgen en zich voortdurend 
bij of omscholen, bijvoorbeeld 
tot batterijmanager of tot water
stoftechnieker. Een aantrekkelijk 
pakket van arbeidsvoorwaarden 
en – omstandigheden – met een 
bijzondere vermelding voor werkbaar 
werk – is dus niets te veel gevraagd. 
Want ondanks de ingrijpende 
evoluties in de sector, is investeren in 
werknemers dé sleutel tot succes!”

https://www.educam.be/nl/certificering/elektrische-hybride-voertuigen
https://www.educam.be/nl/certificering/elektrische-hybride-voertuigen


De autosector in kaart
ACTIVITEITEN
De autosector bestaat uit de garagesector (PC 112) en 
de koetswerksector (PSC 149.2). De bedrijven uit de 
garagesector houden zich bezig met het onder houd en 
de herstelling van auto voertuigen en met de kleinhandel 
in nieuwe en tweedehandsvoertuigen. Daarnaast kunnen 
deze bedrijven nog tal van andere activiteiten ontplooien, 
zoals de kleinhandel in brandstof of de groothandel in 
autovoertuigen. 

De hoofdactiviteiten in de koetswerk sector spitsen 
zich voor namelijk toe op het herstel en de opbouw van 
koetswerken van autovoertuigen. De twee sectoren 
overlappen elkaar wat hun activiteiten betreft. Zo worden 
in de garagesector activiteiten uitgevoerd die ook in de 
koetswerksector terug te vinden zijn en omgekeerd.

TEWERKSTELLING
Ons land telt zo’n 5.670 garage be drijven en 895 koetswerk
be drijven. In de sector van de garages werken ongeveer 
47.000 werk nemers, waar van 26.000 arbeiders en 
21.000 bedienden. In de sector van het koetswerk werken 
6.700 mensen (5000 arbeiders en 1700 bedienden). 

BEDRIJFSGROOTTE
Beide sectoren zijn typische kmosectoren. Van de 
5.670 garage bedrijven tellen er slechts 37 meer dan 
100 werknemers. Er zijn twee bedrijven met meer dan 
1000 werknemers. In de koetswerksector (895 bedrijven) 
zijn er 6 bedrijven met meer dan 100 werknemers op 
de loonlijst. 528 ondernemingen hebben minder dan 
5 personeelsleden.

LEEFTIJD
In de garagesector is 36 procent van de arbeiders ouder 
dan 45 jaar. 13 procent van de arbeiders zijn 50plussers. 
In de koetswerksector is 35 procent ouder dan 45 en 
25 procent ouder dan 50 jaar.  

GENDER 
In de garagesector is 84 procent van de werknemers een 
man en 16 procent een vrouw. Bij de arbeiders is maar 
liefst 95,5 procent van het mannelijke geslacht.  
In de koets werksector is 88,5 procent man en 11,5 procent 
vrouw. Kijken we enkel naar de arbeiders, dan is de 
verhouding als volgt: 98 procent mannen en nauwelijks 
2 procent vrouwen.



De experts  
van Educam  
aan het woord 
Educam is het sectorale opleidings en kenniscentrum van 

de autosector. Het speelt dus een belangrijke rol in zowel 

het opleiden van werknemers als in de ontwikkeling van 

specifieke expertise en knowhow. Over de bijdrage van 

Educam aan het transitieverhaal spreken we met  

Stijn Vervoort (consulent Studies en Marketing) en met 

Sjoerd Zijlstra (directeur Studies & Training Development).

Een tijd terug publiceerde Educam 

de studie ‘Route 2030’ die de grote 

evoluties inzake mobiliteit in kaart 

bracht. Wat zijn de voornaamste 

conclusies uit dat onderzoek? 

Stijn: “Dat de mobiliteitssectoren 
razendsnel evolueren. Voertuigen 
worden steeds groener, veiliger en 
comfortabeler. Dit betekent dat 
werknemers snel moeten bijbenen. Ze 
hebben nood aan een bredere kennis 
over de verschillende systemen, maar 
ook aan een diepgaander begrip 
over hoe deze samenwerken. In ons 
onderzoek geven de bedrijven dan 
ook aan dat ze een grote nood hebben 
aan nieuwe technische competenties. 
Niet enkel de technologie verandert, 
ook het hele ecosysteem rond 
de voertuigen ondergaat een 
evolutie. We zien een shift van 
privéeigendom van voertuigen 
naar institutioneel eigendom, zoals 
leasing en renting. Succesvolle 
deelplatformen brengen deze evolutie 
in een stroomversnelling. Bovendien 
worden steeds meer alternatieve 
vervoersmiddelen aantrekkelijk in de 
markt geplaatst.” 

Wat betekent dit concreet voor de 

betrokken bedrijven?

Stijn: “In de bedrijven ontstaat een 
totaal nieuwe manier van werken. 
Extra investeringen in infrastructuur 
en mensen zijn nodig. Deze 
veranderingen zetten de marges 

verder onder druk. Bovendien vreest 
een groot deel van de bedrijven 
dat hun omzet en tewerkstelling zal 
dalen door de komst van elektrische 
voertuigen en vergevorderde 
rijhulpsystemen. Klanten zijn 
ook steeds beter geïnformeerd. 
Bedrijven moeten een coherente 
dienstverlening voorzien via alle 
kanalen waarlangs de klant hen kan 
bereiken. Digitale marketing is relatief 
nieuw voor veel bedrijven in de sector, 
extra kennis is hier zeker nog nodig. 
Zeker nu bij verschillende merken de 
digitale verkoop in de startblokken 
staat. Dit alles zorgt voor een nieuwe 
dynamiek tussen de gebruiker, de 
klant, de dealer en de constructeur. 
Veel dealers kiezen er dan ook voor 
om hun positie te versterken door zich 
te groeperen, of verder te integreren 
in de bedrijfsketen. Sterke bedrijven 
die op grote schaal opereren zijn 
klaar om bijkomend te investeren 
in diensten die de evoluties van de 
toekomst mogelijk maken.” 

Op welke manier komt 

het opleidingsaanbod van 

Educam tegemoet aan de snel 

evoluerende noden van de sector?  

Sjoerd: “Ons opleidingsaanbod 
is continu in vernieuwing om de 
sector te ondersteunen en voor te 
bereiden op nieuwe technologieën. 
De studie ‘Route 2030’ heeft daarbij 
enorm geholpen om onze focus te 

verscherpen. Zo hebben we recent 
nog een gloednieuw modulair 
opleidingstraject uitgewerkt om 
heel specifieke competenties te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
elektrische en elektronische systemen 
in de voertuigen.”

Ook inzake de transitie naar 

duurzame mobiliteit speelt 

Educam een rol.  

Sjoerd: “Klopt, al jaren geleden 
hebben wij – op vraag van de sociale 
partners – de sectorale certificering in 
het leven geroepen om de veiligheid 
te garanderen van techniekers die 
in aanraking komen met elektrische 
wagens. Sinds de start in 2011 werden 
al meer dan 24.000 personen opgeleid 
en gecertificeerd. Momenteel zien we 
weer een nieuwe techniek opkomen, 
namelijk de elektrische aandrijving 
met behulp van een brandstofcel en 
waterstof. Deze aandrijfvorm vinden 
we momenteel slechts terug bij 
enkele autoconstructeurs, maar we 
verwachten een grotere introductie 
bij het zwaar vervoer. In dit kader zijn 
we momenteel een nieuwe sectorale 
norm aan het uitschrijven. Naast 
opleidingen en didactisch materiaal 
inzake waterstof, hebben we ook 
reeds een van onze werkplaatsen 
aangepast om op een veilige manier 
aan waterstofsystemen te werken.” 

https://www.educam.be/nl
https://www.educam.be/nl/kennis-delen/studies-enquetes/studie-route-2030

