
Coronaonderzoek mei – september 2020



Heeft u of verwacht u problemen vanwege de 
coronacrisis?
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Ja, ik heb al problemen vanwege de coronacrisis. Nee, maar ik verwacht wel problemen. Nee, ik verwacht geen problemen vanwege de
coronacrisis.

Mei Juni Juli September



Met welke problemen heeft u te maken of denkt u te 
maken te krijgen

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Gebrek aan toelevering
producten (inclusief

onderdelen)

Afname orderportefeuille Afname omzet Ziekte personeel Afnemen liquiditeitspositie Anders (geef nadere
toelichting)

Mei Juni Juli September



Welke maatregelen heeft u genomen?

Toelichting anders:

Juli:
• Uitstel van betaling belastingen aangevraagd, lidmaatschap later 

betaald.

September:
• Marketing intensiveren en verder digitaliseren
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Eenmalige tegemoetkoming €4000,- aangevraagd (TOGS)

Loonkostensubsidie NOW aangevraagd

Inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Afbouw vast personeel

Afbouwen flexibele schil (personeel)

Extra krediet aangetrokken

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Volledig sluiten

Ik heb geen maatregelen genomen

Anders (geef nadere toelichting)

Mei Juni Juli September



Welke maatregelen verwacht u nog te nemen?
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Eenmalige tegemoetkoming €4000,- aangevraagd (TOGS)

Loonkostensubsidie NOW aangevraagd

Inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Afbouw vast personeel

Afbouwen flexibele schil (personeel)

Extra krediet aangetrokken

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Volledig sluiten

Ik verwacht geen maatregelen te nemen

Anders (geef nadere toelichting)

Mei Juni Juli September



Waar zou FHI en/ of andere leden uw organisatie mee 
kunnen helpen? 

Mei:
• Bezorgd over prijsdruk om omzet 

binnen te halen.
• Voor deze 2 kwartalen is de omzet 

gedaald, maar nog rendabel. Hiervoor 
komt mijn bedrijf niet in aanmerking 
voor de NOW-regeling. De schade kan 
groter worden vanaf juli t/m 
september. Dan is het onbekend welke 
maatregelen er te treffen zijn, het zijn 
dan recessiemaatregelen. Hier meer 
duidelijkheid over ontvangen zou 
wenselijk zijn.

• Krachten bundelen en/of 
samenwerken is altijd een goede 
gedachte.

• Actuele informatievoorziening over 
beelden binnen de branches en 
algemene maatregelen.

Juni:
• Zorgen over bedrijven die gaan werken 

of producten aanbieden onder de 
kostprijs. Met name bedrijven die met 
goedkoop geld overeind gehouden 
worden zal er oneerlijke concurrentie 
ontstaan.

• Inzicht geven in marktontwikkelingen, 
komt terugloop door Corona, stikstof 
of loopt de projecten wereld in het 
algemeen terug.

• Inhuren van IT-expertise.

Juli:
• Verwijzen naar adviseur Lara Smeets. 

Dat is gebeurd en ik was blij met haar 
advies.

September:
• Portal om personeel tijdelijk uit te 

kunnen wisselen


