Uitkomsten periodieke quickscan
Verwacht u met uw bedrijf binnen nu en twee weken gebruik te maken van
de regeling NOW (en voor welk percentage van uw personeel geldt dit)?

Van welke regeling verwacht u binnen nu en twee weken gebruik te
maken (meerdere antwoorden mogelijk)?
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Welke maatregelen heeft uw bedrijf zelf al getroffen of heeft u moeten
nemen door de coronacrisis (meerdere antwoorden mogelijk)?*
afbouw eigen personeel
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Hoeveel procent van uw medewerkers werkt nu niet vanwege coronagerelateerde omstandigheden (angst, zelf verkoudheid/loopneus,
familie ziek thuis, zorg voor kinderen thuis)?*
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Hoeveel procent minder omzet verwacht u in april en mei ten opzichte
van dezelfde periode in 2019? (in maart naar de maanden maart en april gevraagd)

Waar ziet uw bedrijf zich mee geconfronteerd of waar verwacht u op
korte termijn mee geconfronteerd te worden?
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