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Uitkomsten periodieke quickscan juni 2020
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nee 1 - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% > 50%

april 2020 juni 2020

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)?
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Van welke regeling verwacht u binnen nu en twee weken gebruik te 
maken ? (meerdere antwoorden mogelijk)

geen van deze regelingen

verruiming Bbz-regeling

versoepeling Qredits

verruiming BMKB-regeling

verruiming GO-�nanciering

uitstel belastingbetaling

tegemoetkoming ondernemers 
getro�en sectoren (éénmalig € 4.000,-)

andere regelingen, zoals 
uitstel pensioenpremie

[% respondenten]
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* vraag niet gesteld in maart 2020 april 2020 juni 2020

Welke maatregelen heeft uw bedrijf zelf al getro
en of heeft u moeten 
nemen door de coronacrisis?* (meerdere antwoorden mogelijk)

geen extra maatregelen

afbouw eigen personeel

afbouw �exibele schil

extra krediet aangetrokken

facturen/leveranciers later betalen

anders

[% respondenten]
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(elke meting vragen wij naar de komende twee maanden)

0 - 10%

11 - 20%

21 - 30%

31 - 40%

41 - 50%

> 50%

geen verschil 
of meer omzet

april 2020 juni 2020

Hoeveel procent minder omzet verwacht u in juni en juli ten opzichte 
van dezelfde periode in 2019?

[% respondenten]
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* vraag niet gesteld in maart 2020 april 2020 juni 2020

Hoeveel procent van uw medewerkers werkt nu niet vanwege corona-
gerelateerde omstandigheden (angst, zelf verkoudheid/loopneus, 
familie ziek thuis, zorg voor kinderen thuis)?*

tussen 2,6 en 10%

tussen 11 en 25%

tussen 26 en 50%

meer dan 50%

we hebben geen 
coronagerelateerd verzuim

tussen 0 en 1%

tussen 1 en 1,5%

tussen 1,5 en 2%

tussen 2 en 2,5%

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

geen problemen

klanten waar geen werk meer 
uitgevoerd mag of kan worden

werknemers die niet naar 
bepaalde klanten toe willen

haperende levering of 
gebrek aan materialen

ernstige liquiditeitsproblemen

sterk afnemende 
werkvoorraad

[% respondenten]
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*vraag niet gesteld in
  maart en april

Maakt u zich zorgen om uw omzet of resultaat in het derde en vierde kwartaal van 2020 en/of uw omzet of resultaat in 2021?*

Ja, ik maak mij ernstig zorgen

Ja, ik maak mijn enigszins zorgen
Nee, ik maak mij geen zorgen

Ik weet het niet

[% respondenten]


