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Waarom kiest een kleinere klant toch voor 

een PRO editie? Dat is een vraag die brandt 

op de lippen van Stabiplan sales engineer 

Philippe Olivier. We brengen een bezoek aan 

een werf in de Kongostraat in Antwerpen en 

voelen een tevreden elektricien aan de tand.
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Investeren loont ook 
voor eenmanszaak
elektro Serge maakt
de stap van LT 
naar PRo Lees verder
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Serge Hackselmans is het gezicht van elektro Serge. Deze 

eenmanszaak gespecialiseerd in elektriciteit, domotica 

en schema’s, heeft hij in 2006 opgestart. Hij verzorgt 

elektrotechnische installaties voor woningbouw en kleine 

industrie (KMO), zowel nieuwbouw als renovatie. Alle 

tekeningen maakt hij met StabiCAD 8.

Juiste software
“StabiCAD heb ik leren kennen in 2005 op een elektrobeurs 

in Brussel”, vertelt Serge. “Mijn toenmalige baas zocht een 

tekenprogramma. We hebben meerdere softwarepakketten 

vergeleken en we hebben uiteindelijk voor de LT editie 

gekozen van StabiCAD.” Er zijn verschillende redenen aan 

te halen waarom hun voorkeur juist naar StabiCAD uitging. 

“StabiCAD biedt enkele belangrijke voordelen. Je kan ten 

eerste je kringnummering personaliseren en gemakkelijk 

met meerdere borden werken. Bovendien is StabiCAD 

dwg-compatibel. En een derde belangrijke troef is dat dit 

programma ook grootschalige projecten aankan.” 

Toen Serge zijn eenmanszaak opstartte koos hij opnieuw 

voor StabiCAD. “Ik heb voor mezelf ook onmiddellijk de 

LT editie van StabiCAD aangekocht. Ik teken graag met 

het programma. genereren van eendraadschema’s gaat 

automatisch en zonder fouten. Ik werk snel en accuraat. Ook 

dankzij de muurdetectie kan ik snel verder tekenen.”

Philippe: “Maak je ook op voorhand tekeningen?” “nee, ik 

maak mijn tekeningen vooral achteraf. De plaats van een 

stopcontact durft al eens veranderen en pas nadat we de 

kabels gelegd hebben, wordt de kringnummering duidelijk.”

Volgende stap
Begin 2011 heeft Serge besloten de overstap te maken naar 

de PRO editie. “Was het de investering waard?” wil Philippe 
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Met StabiCAD 8 
PRO editie teken 
ik nog sneller en 
kan ik alles beter 
personaliseren
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weten. “Absoluut!” Serge tekent dan ook niet alleen 

voor zichzelf, maar ook in opdracht van collega’s. 

Veel elektriciens hebben de knowhow nog niet, of 

mankeren een degelijk tekenpakket. “Met StabiCAD 8 

PRO editie teken ik nog sneller. Bovendien kan ik alles 

beter personaliseren. Ik heb zelf symbolen gemaakt en 

werk nu met een eigen uniek symbolenpallet.” Andere 

pluspunten van de PRO editie zijn bijvoorbeeld de 

installatiemonitor. Deze toont in de tekening welke 

symbolen er op welke kring zitten en waar. “Ook 

attribuutposities aanleren is mogelijk. nu bepaal ik zelf 

de plaats en dat vind ik erg handig.” 

Franse ambities
Aan ambitie geen gebrek. Serge waagt zich ook aan 

projecten over de grens. Een tijdje terug had hij nog 

een project in  zuid-frankrijk. “Voor een appartement 

in Saint-Tropez, hebben we heel de elektriciteit ver-

nieuwd. De wetgeving omtrent elektriciteit in frankrijk 

is echter anders dan in België. Maar door symbolen 

handmatig te maken, heb ik toen wel een tekening 

kunnen aanleveren.” Momenteel bestaat er ook een 

franse lokalisatie van StabiCAD, conform de franse 

wetgeving. Dit kan interessant zijn voor projecten in  

de toekomst! 

“Ik wil zeker nog groeien en de ‘grenzen’ verder 

aftasten,” besluit Serge. Momenteel werkt hij hier in 

de Kongostraat aan de renovatie van een school en 

heeft hij nog een ander project lopen in Vorst. Hij heeft 

zijn handen vol. De toekomst lacht Serge toe, met 

opportuniteiten in binnen- en buitenland. “De rol van 

StabiCAD blijft ook nu belangrijk voor mij. zonder dit 

programma zou ik als zelfstandige verloren zijn,” lacht 

hij. “Eens je ermee weg bent, wil je niet meer terug!”

www.elektroserge.be
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