
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?

Toelichting anders:

Mei:
• combinatie van uitstellen leveringen en 

afname inkomende opdrachten
• Wij zijn op dit moment niet instaat 

onze nieuwe organisatie voor de 
Benelux goed bekend te maken

• Afname in acquisitie / vinden nieuwe 
klanten of projecten 

• Alle genoemde problemen zijn mogelijk 
waar we mee te maken krijgen

Juni:
• Gebrek aan toelevering EN afname 

orderportefeuiile
• Commissioning in USA, China. 

Juli:
• In een aantal branches een omzet 

afname, terwijl andere branches ook 
weer een stijging zullen laten zien. 
Voedingsmiddelen branche begint 
weer op te krabbelen. Bouw zal 
komend jaar(en) een afname laten zien. 

September:
• Verschuiving van omzet, bepaalde 

branches zijn of gaan minder bestellen. 
daarentegen zullen andere branches 
weer voor nieuwe kansen en omzet 
zorgen

• Sociale doelen van de organisatie
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Gebrek aan toelevering
producten (inclusief

onderdelen)

Afname orderportefeuille Afname omzet Ziekte personeel Afnemen liquiditeitspositie Anders (geef nadere
toelichting)
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Welke maatregelen heeft u genomen?

Toelichting anders:

Juli:
• Uitstel aflossing aan bank
• Corona beleid voor onze eigen mensen, pro actief benaderen leveranciers
• Deze worden op onze hoofdvestiging genomen
• Interne bezuinigingen doorgevoerd.

September
• Inrichting web-meeting software en integratie
• Verkoop- en marketing inspanningen vergroot
• Organisatie aanpassing
• Alle relevante budgetten aangepast aan de situatie en mogelijkheden wat leidt tot 

een aanzienlijke besparing. Voor de NOW komen wij niet in aanmerking omdat de 
omzetverlies daarvoor onvoldoende is.

• besparingen gedaan niet personeel gerelateerd
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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)
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Welke maatregelen verwacht u nog te nemen?

Toelichting anders:

Juli:
• Deze worden op onze hoofdvestiging genomen.
• Corona heeft schulden last bij automotive toeleveranciers 

blootgelegd en deze bedrijven zullen het moeilijk blijven 
houden. Voor ons is het belangrijk om naast deze markt, nieuwe 
markten te bereiken.

• Meer aandacht voor verkoop

September:
• We verwachten nog geen maatregelen te nemen, anders dan 

investeringen uit te stellen
• Extra sales inspanning, andere focus op orders voor korte 

termijn
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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)
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Waar zou FHI en/ of andere leden uw organisatie mee 
kunnen helpen? 
• Mei:

Marketing (zoals nu ook gedaan is via 
de FHI portal) om leads te blijven 
generen.

• Branche-informatie verwachte 
ontwikkeling 2020 & 2021.

• Informatie voorziening.
• Door te benadrukken dat het weer 

beter gaat en mensen weer aan het 
werk te zetten en op te houden met 
melden dat het allemaal zo slecht 
gaat.

• Blijven informeren, gaat goed zo.
• Informatievoorziening op peil 

houden. Deze is momenteel goed, 
we weten wat te doen.

Juni:
• Ik vind dat in de berichtgeving in de 

media de aandacht voor de sectoren 
die geraakt worden door corona te 
eenzijdig is. Iedere keer hoor ik dat 
de horeca, toerisme en cultuur hard 
getroffen wordt en dat is natuurlijk 
waar, maar de industrie wordt naar 
mijn mening een veel langlopende 
probleem waar weinig aandacht voor 
is.

• Stop op vertraag opgelegde 
energiebesparingsmaatregelen, met 
name elk pand naar energielabel C te 
brengen. 

• Inzicht in gevolgen voor de 
bedrijfstak. Wij hebben het goed, is 
dit een uitzondering of normaal.

• Hoe denken branchegenoten over de 
situatie na Corona en dan met name 
over thuiswerken, klantencontacten, 
scholingen en beurzen.

Juli:
• Promoties
• Uitstel van betaling van de 

contributiefactuur.
• Economische forecast.
• Het is belangrijk dat FHI ons op de 

hoogte houdt over het coronavirus en 
de acties/plannen van de overheid.

September:
• Informeren van trends en 

verwachtingen binnen onze branche. 
Zoals deze enquête


