PRINSJESDAGEDITIE

Week 37 - 10 september 2020
(tussen haakjes staan de cijfers van week 25)

BEHOEFTE
AAN STEUN?

VERTROUWEN

82,3%
(85,2%)

van de ondernemers
heeft vertrouwen dat
het bedrijf door de
coronacrisis komt

Waar zou een volgend steunpakket
van de overheid u bij moeten helpen?
1. Tegemoetkoming in de loonkosten 
2. Tegemoetkoming in de vaste lasten 
3. Gunstige voorwaarden voor

50,1%
42,2%

kredietverstrekking				 37,0%

IMPACT OP
BEDRIJFSVOERING

4. Behoud leerlingen en jongere werknemers

Op welke manier heeft de coronacrisis
impact op het bedrijf?
De top 5
1. Orderportefeuille minder gevuld 
2. Minder klanten 
3. Minder werk in de werkplaats 
4. Leveringsproblemen (toe)leveranciers 
5. Minder liquiditeit 

46,6%
44,3%
40,0%
31,2%
29,1%

en vervroegd uittreden oudere werknemers 
5. Gespreide terugbetaling belastingen 
6. Gespreide terugbetaling rente en/of
aflossing leningen 
7. Inkomensondersteuning voor zelfstandig
ondernemers (Tozo-regeling) 			

75,3%

(76,8%)

24,7%
(23,2%)

59,1%
28,2%
18,8%
18,8%
13,3%
2,2%

Verwacht
GEEN AFSCHEID
te hoeven nemen
Verwacht AFSCHEID
te moeten nemen
van medewerkers

Werkplaatsmedewerkers
Kantoormedewerkers

Van wie moeten
ondernemers het
meest afscheid
nemen?

Verkoopmedewerkers
Medewerkers aanvullende diensten bijv. receptie
Leerlingen (BOL, BBL)
Instructeurs

25,9%
25,9%

FINANCIËN

47,9%

(58,9%)

van de bedrijven heeft te
maken met een omzetdaling

MEDEWERKERS

36,6%
33,4%

14,6% van de
bedrijven laat een
omzetstijging zien

25,0% (32,2%) is de geschatte
gemiddelde omzetdaling
(opgave door bedrijven
met omzetdaling)

18,9% is de geschatte
gemiddelde omzetstijging
(opgave door bedrijven
met omzetstijging)

Investeringen

47,4% van de

In personeel, opleidingen,
machines, vastgoed, etc.

42,8% investeert volgens plan
25,2% investeert minder
18,7% investeert niet
15,4% investeert later

23,4%
voert veranderingen door in
de bedrijfsvoering:

12,2%
6,3%
2,8%
1,6%
0,5%

bedrijven lijdt verlies of heeft
minder winst.

5,5%
(63,1%)
verwacht binnen nu en
3 maanden krediet nodig
te hebben

gaat andere bedrijfsactiviteiten opstarten
gaat meer dan voor de crisis investeren in online verkoop
gaat zijn bedrijf ter overname aanbieden
gaat voor het eerst investeren in online verkoop
gaat stoppen met het bedrijf

