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Maatregelen liquiditeit
      overweegt HR maat-
      regelen te treffen, zoals 
vacaturestop, afschalen flexschil en niet 
verlengen tijdelijke contracten of 
reorganisatie

68%

Innovatie
      ziet zich genoodzaakt
        de investeringen terug 
te schroeven.
12%

Omzetontwikkeling

71%      van de ondernemers verwacht dat het dieptepunt   
        in Q2 was. De verwachtingen voor 2021 zijn ook 
negatief, met meer dan de helft van de bedrijven die nog een 
omzetdaling verwacht.
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1. Tot 10% s�jging

2. Meer dan 10% …

3. Tot 20% daling

4. 20 tot 50% dali…

5. Meer dan 50% …

Tussen 3 en 6 maanden Tussen 6 en 12 maanden Ik voorzie geen
liquiditeitsproblemen

binnen een jaar

11,8%

23,5%

64,7%

35%
Liquiditeit

       van de ondernemers verwacht ondanks de steunmaatregelen
       nog altijd binnen 12 maanden liquiditeitsproblemen.

FME heeft in samenwerking met aangesloten 
branches een onderzoek gedaan onder haar 
achterban om de impact van het COVID-19 
virus in kaart te brengen. Ruim 650 algemeen 
directeuren hebben de vragenlijst ingevuld. 
De middelgrote en kleine industrie (MKI) is 
met 85% sterk vertegenwoordigd.

Dit rapport geeft de antwoorden weer van de 
leden van uw branche. Op die manier kunt u 
goed inschatten hoe ondernemers in uw 
eigen sector ervoor staan.

21%   heeft logistieke proble-
men, zoals gesloten grenzen, 
vertragingen en leverings-
onzekerheid.

41%   van de bedrijven er-
vaart hinder bij de bevoor-
rading.

44%   van de ondernemers 
heeft te maken met een 
(sterk) verhoogd 
ziekteverzuim.

   van de respondenten 
ervaart Social Distancing als 
(grote) impact op hun 
bedrijfsvoering.

68%
Belemmeringen als gevolg van COVID-19
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94%   heeft last van (grote) 
impact op de bedrijfsvoering 
als gevolg van vraaguitval.

Dit is wederom een langere tekst, nog l… %
 

NOW 1.0 regeling
NOW 2.0 regeling
Geen

64%
58%
27%

Top 3 huidige en aangekondigde regelingen

Typering %
 

Regeling voor deeltijd WW
Verruiming/verlenging NOW regeling
Fiscaal: willekeurige afschrijving

61%
55%
26%

Top 3 wenselijke regelingen

Heb je vragen over het coronavirus en de maatregelen?
Raadpleeg de FAQ of het informatiepunt op fme.nl.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.
© FME – www.fme.nl/nl/serviceteam  

52 respondenten

Nog eens 58% van de bedrijven heeft de 
investeringen in innovatie niet verhoogd.

Toeleverancier / producent van onderdelen/halffabricaten

Original Equipment Manufacturer (OEM)

Anders, namelijk...

Technische (groot)handel

Marketing-, sales- of serviceorganisatie
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12,8%

38,5%

20,5%

https://www.fme.nl/nl/faq-over-coronavirus
https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus
http://www.fme.nl/nl/serviceteam

