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Verschil in maandomzet april 2019 en 
april 2020

= Geen omzetdaling (29%)

= Omzetstijging (7%)

Omzet per sector

Bedrijven die nieuwe kredietverplichtingen 
aangaan

Industrie en bouw 

Groot- en detailhandel

Horeca, cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening

ICT, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening

Onderwijs, openbaar bestuur en zorg

Overig

Impact van de coronapandemie op de werkgelegenheid
ik maak gebruik van arbeidstijdverkorting (NOW) maar flexibele contracten lopen voor 1 juli af en ik overweeg deze niet te verlengen

medewerkers hebben zorgen over gezond/ veilig werken

er is nu ruimte en tijd om medewerkers op te leiden

mijn onderneming groeit en ik neem medewerkers aan

ik heb momenteel meer medewerkers dan werk en heb al afscheid genomen van medewerkers

ik werk samen met bedrijven aan collegiale in-/uitleen of ben van plan dit te doen

anders

weet het nog niet

opschorten gemeentekosten (heffingen, leges, huur, etc.)

noodfonds voor specifieke sector

ondersteuning bij vernieuwing businessmodel /productie in anderhalvemetersamenleving en post-corona-economie

eerstelijns advies aan bedrijven

lobby voor ruimere landelijke overheidsmaatregelen

schrappen van heffing voor wegenbelasting

bieden van extra garanties bovenop de landelijke regelingen voor kredieten en kredietverzekeringen

bieden van garanties om geplande investeringen in het verduurzamen van mijn onderneming te kunnen doorzetten

anders

geen behoefte aan andere hulpvormen

Gewenste maatregelen vanuit regionale partners

Invloed op bedrijfsvoering per 
verwachte termijn

= Daling,         = Geen effect,         = Stijging

Horeca, cultuur, sport, 
recreatie en overige 
dienstverlening

Overig 

wegvallen van orders

liquiditeit 

wegvallen van aanvoer

personeelsoverschot

personeelstekort
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= Omzetdaling van 60-100% (31%)

= Omzetdaling van 0-60% (33%)

= Nu/ acuut,      = Binnen 3 maanden,      = Op lange termijn,      = Weet niet
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