
Coronaonderzoek mei 2020 – april 2021



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

Toelichting anders:

September:
• Afname van efficiency vanwege 

geldende corona maatregelen

Oktober;
• We hebben een aantal ziekenhuizen 

waar we moeilijk of geheel niet terecht 
kunnen.

Februari 2021:
• Geen evenementen of f2f 

vergaderingen
• We moeten afwachten; kan nog alle 

kanten op, maar op deze wijze 
doorgaan lijkt richting problemen te 
gaan.

April 2021:
• Verschuivende planningen
• Dat aangekondigde projecten vertraagd 

starten
• International dienstverlening
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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 van betaling 

belastingen aangevraagd, 
lidmaatschap later betaald.

September:
• Marketing intensiveren en 

verder digitaliseren

Oktober;
• Belasting uitstel 
• Versterking commerciële 

activiteiten en schrappen 
vacatures

Februari 2021:
• Serie webinars achter de rug. 

Werk heel veel online; gaat tot 
nu toe prima.

Aprl 2021:
• Groei scenario, stabilisatie is 

de verwachting
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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

Oktober
• Besparingen indirecte kosten, vacatures invullen 

met flex ipv. Vast
• Mogelijk geen CAO verhogingen door voeren

Februari 2021:
• Het werk loopt gewoon door. Bezig met een 

online blad, doe online interviews etc. 
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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)
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Hoe was uw totale orderpositie afgelopen kwartaal ten 
opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Wat verwacht u van uw orderpositie dit kwartaal 
vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Hoe was uw totale omzet afgelopen kwartaal ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Wat verwacht u van uw omzet dit kwartaal vergeleken met 
hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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