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Volta is dé paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de 

sociale partners (federaties en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de federaties zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. 
Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB. 
 

Meer informatie op www.volta-org.be  

VOLTA LANCEERT GO-ELECTRO CAMPAGNE VOL SPANNING EN ENERGIE 

Volta pakt uit met ‘Go-electro’, een activerende imagocampagne die de troeven van de elektrotechnische sector volop 
in de kijker zet. Samen met trotse ambassadeurs wil Volta, de paritaire sectororganisatie voor de elektrotechnische 
sector, jongeren en omscholers overtuigen dat kiezen voor een studie of job in de elektrotechniek gelijkstaat aan een 
toekomst vol spanning en energie. 
 
“De technologie staat niet stil en de elektrotechnische sector draait in volle versnelling mee. De vraag naar klimaatbewuste 
oplossingen en slimme, duurzame systemen zien we met de dag stijgen, en dat op alle vlakken van het leven. We hebben dan 
ook steeds meer nood aan gekwalificeerde vakmensen die met hart en ziel meewerken aan de wereld van vandaag én 
morgen”, vertelt Peter Claeys, directeur van Volta. “Het is belangrijk dat we jongeren en volwassen omscholers met interesse in 
elektrotechniek meteen integreren in dit verhaal. Hun studie- of beroepskeuze bepaalt immers mee de toekomst van onze 
sector. En van ons allemaal.”  
 
Enorme werkzekerheid, jobdiversiteit, toekomstgedreven, autonomie, doorgroeimogelijkheden, energie- en klimaatbewust, 
uitdagend, dynamisch en ga zo maar even door. Al deze troeven bieden hen een boeiend en sterk toekomstperspectief. “En dat 
kunnen de mensen uit onze sector enkel maar beamen”, zegt Ewa Bulthez, coördinator communicatie & events bij Volta. Vanaf 
vandaag gaan duizenden ambassadeurs uit de sector de baan op met activerende ‘Go-electro’ stickers op de (bestel)wagens 
die de weg naar go-electro.be tonen. Ook voor onze ‘Go-electro’ campagnefilm en getuigenissen konden we steevast op hun 
enthousiasme rekenen. “Ik heb een zwak voor dit soort acties, gewoon omdat het heel erg nodig is,” vult Els Desauw van 
Desauw Engineering aan. 
 
De bijhorende social media campagne prikkelt niet alleen jongeren en omscholers, maar ook ouders om een kijkje op  
go-electro.be te nemen. Daar vinden ze boeiende getuigenissen, inspiratie, opleidings- en jobinformatie. Tot slot roept Volta ook 
scholen en opleidingscentra op om ‘Go-electro’ bij hun (toekomstige) leerlingen en cursisten te promoten. “Als maatschappij 
hebben we de waardering voor technisch- en beroepsonderwijs zelf in handen en die waardering verdient het”, concludeert 
Dimitri Van Meenen, preventieadviseur bij techniek- en technologiebedrijf VMA. 
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