
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:
• Toelevering & Afname orders & afname 

omzet & afname liquiditeit.
• Geëxplodeerde luchtvrachttarieven 

(600%) vernietigt winst.
• Achterblijvende betalingen.

Juni:
• -

Juli:
• Klanten die mogelijk niet tijdig kunnen 

betalen.
• De markt vertraagd omdat klanten 

onzeker worden en bestellingen 
uitstellen.

September:
• Ruimte voor productie in verband met 

1,5 meter richtlijn
• Stijging transportkosten, afwachtende 

en onzekere markt
• Verlies aan efficiency door extreme 

inzet van thuiswerk
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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 aflossing krediet geregeld voor ‘just in case’ en betaling omzetbelasting 

uitgesteld.
• Inventarisatie bij klanten om goed inzicht te hebben voor Q3 en Q4.
• Investeringsstop en kosten verlagen waar kan
• Veel thuiswerken en alleen voor noodzaak op kantoor werken.
• Aanpassing logistiek, aanpassing werktijden, aanpassen processen, prijs aanpassingen 

doorvoeren

September:
• Nog meer focus op bestaande klanten en extra verkoop inspanningen op mogelijke 

nieuwe klanten.
• Tot op heden alleen interne maatregelen genomen om personeel (en eventuele 

bezoekers) te beschermen
• Niet geïnvesteerd in nieuwe medewerkers die normalerwijze wel nodig zouden zijn
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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?

Toelichting anders:

Mei:
• Personeelsreductie was al organisch 

ingezet. Loonkostensubsidie valt nog te 
bezien (noodzaak maar ook 
beschikbaarheid als het nodig mocht 
zijn. 

• Gedeeltelijke doorbelasting aan 
klanten.

• Uitstel BTW + kredietverlenging.

Juni:
• Kosten minimaliseren .
• Vacatures ontstaan door natuurlijk 

verloop on-hold gezet.
• Beperkte tijdelijke werkloosheid België.

Juli:
• Genomen maatregelen bleken 

afdoende.
• Uitzoeken waar we verder recht op 

hebben.
• Kostenreductieplan, mogelijk ook 

inkrimpen in aantal Fte.

September:
• Beperking op investeringen
• Fusiepartner
• Betere en sterkere remote 

verbindingen organiseren.
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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:
• Samenwerken, (productie)capaciteiten 

en domeinkennis delen.
• Doorgaan met Corona updates.
• Overheidsmaatregelen op langere 

termijn. Er wordt nu, in veel gevallen 
terecht, veel geld uitgetrokken voor 
specifieke zwaar getroffen sectoren, 
maar in andere sectoren zal de schade 
zich pas in de komende 
weken/maanden/jaren ontwikkelen. 
Zijn er dan nog ondersteunende 
maatregelen beschikbaar of mogen nu 
financieel gezonde bedrijven dan 
volledig gaan interen op de eigen 
reserves?

• Vertrouwen scheppen en positief 
nieuws brengen.

• Grotere leden kijken of er orders 
doorgestuurd kunnen worden, 
contributie bij kleine bedrijven 
kwijtschelden.

• Druk op overheid voor 2e pakket 
maatregelen. Industriële bedrijven 
krijgen vaak later problemen met de 
omzet door uitblijven orders.

• Beschikbaar productiecapaciteit.
• Positieve informatie zodat de ‘motor’ 

blijft draaien.
• Inzicht impact maakindustrie NL, zoals 

resultaat van deze enquête.

Juni:
• Vertrouwen hebben/uitstralen naar de 

toekomst.
• Regering erop attent blijven maken dat 

voor veel gezonde bedrijven en markten 
de problematiek niet acuut heel groot is, 
maar dit de waarschijnlijk aankomende 
diepe recessie zich wel voor kan doen. Is 
er dan ook nog ondersteuning vanuit de 
overheid? Het is opgevallen dat er best 
bedrijven zijn die, ondanks wat effecten 
die de resultaten zullen beïnvloeden, nog 
een behoorlijk resultaat draaien en nu 
toch een beroep doen op de diverse 
overheidsmaatregelen. We betwijfelen 
het of dit de bedoeling is en dit kan ten 
koste gaan van overheidsondersteuning 
in de toekomst als de nood wellicht meer 
aan de man komt.

• Middels lobby de MKB (familie)bedrijven 
hoog op prio agenda zetten.

• Juridische ondersteuning.
• Leden en niet-leden stimuleren te blijven 

investeren in automatiseren. Het is nu de 
moment.

Juli:
• Advies omtrent steunmaatregelen.
• Zoals eerder aangegeven: Hulp overheid is 

met name gericht op direct (stevig) 
getroffen sectoren. De crisis kan in andere 
sectoren veel later serieus zichtbaar 
worden. Wat voor hulp kan en wil de 
overheid daar dan bieden? Graag om dat 
perspectief bij de overheid een vinger aan 
de pols houden.

• Level Playing Field. Sensibiliseren en 
afdwingen via de overheid.

• Markt cijfers over omzet ontwikkeling in de 
elektronica branche en verwachtingen v 
oor de komende maand, kwartaal en 
jaareinde. 

• Lobbyen voor 
arbeidstijdsverkortingsregeling zoals in 
Duitsland & België.

• Begrip voor de situatie dat de toevoer van 
grondstoffen ook is getroffen.

September:
• Normale regeling arbeidsverkorting 

terugbrengen ipv NOW (te veel 
beperkingen)

• Prognoses over ontwikkeling van de 
(elektronica) markt.

• Tegemoetkoming in de ziektekosten
• Begeleiding en informatievoorziening 

regelingen mocht dat nodig worden voor 
ons, maar dat doen jullie al voor zover ik 
kan beoordelen

• Met onderling uitwisselen personeel of 
gebruik maken van capaciteit. Lobby 
richting de overheid over de maatregelen 
en impact op samenleving, met name de 
juiste balans tussen medische afwegingen 
en economische afwegingen. Trek samen 
met MKB, metaalunie op.

• Juridisch en financieel advies mbt now
regeling en reorganisatie/ontslag 
aanvragen

• Alle belangengroepen zoals het FHI 
moeten er bij de overheden op aan 
dringen een nieuw normaal te definiëren 
op lange termijn. Dit gaat niet weg, dus 
bepaal hoe je ermee kan leven en wat er 
nu aan maatregelen is, is geen leven op 
langere termijn. Is tevens een Europees en 
internationaal probleem en we schuiven 
het met zijn allen steeds voor ons uit. Dat 
moet anders en FHI kan dat mee eisen 
door te wijzen op de welvaart die onze 
leden creëren.


