
 V�f vragen en antwoorden die regionaal beantwoord z�n:

1. In welke sector is jouw bedr�f actief?

Techniek & Energietransitie  Agro & Food
Transport & Logistiek   Onderw�s
Bouw     Vr�et�dseconomie
Zorg & Welz�n    Overheid
Creatieve industrie   Overig
E-commerce & ICT

2. Hoe heeft de coronacrisis jouw bedr�f tot nu toe geraakt?

5 10 15 20 25 30

M�n bedr�f is niet geraakt: 6%

Minder werk, maar (nog) geen drastische gevolgen: 27%

Minder werk, ik moet mensen ontslaan: 4%

Minder werk, ik richt m�n bedr�f nu anders in: 2%

Evenveel werk, maar we moeten op een andere manier werken: 22%

Evenveel werk, er is niks veranderd: 6%

Evenveel werk, maar we kunnen het niet organiseren binnen de 1,5 meter samenleving: 4%

Meer werk, ik heb mensen nodig: 6%

Meer werk, ik richt m�n bedr�f nu anders in: 10%
Anders: 12% 
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3. Wat heb je zelf met je bedr�f ondernomen om in t�den 
van corona geld te bl�ven verdienen?

4. Wat is voor jouw bedr�f nodig om op 
volle toeren te draaien?

Actiever 
netwerken

Aanpassing van ons 
aanbod zodat we op 1,5 

meter kunnen werken

Online verkopen
Acties en richten op 
anders ondernemenWe nemen nu werk aan

met lagere marges

€
€

Investering en 
onderhoud is 

uitgesteld

Coronacrisisteam opgericht om 
richtl�nen duidel�k te 

communiceren naar clienten, 
mantelzorgers en medewekers

NOW regeling
aangevraagd

Partners, zoals gemeenten, die weer de boel op orde 
hebben. Daar bl�ft werk hangen.
Ondersteuning b� aannemen personeel.
Platform om te laten zien wie we z�n.
Opstart evenementen, verminderen 1,5 meter economie.
Meer mensen die in de sector Zorg en Welz�n willen werken.
Voldoende medewerkers.
Dat overheid aanbestedingen op de markt bl�ft zetten, 
ook na corona.
Vertrouwen van opdrachtgevers.
Groei in automotive. Technische groei.
Overheid die ruimte geeft.
Toename buitenlands toerisme. 
Goede campagne voor winterperiode.
De landel�ke en regionale overheid moet de bouwsector 
de gelegenheid geven te kunnen investeren in bouwprojecten.

5. Inspirerende voorbeelden...

Podiumbouwers bouwen 
tiny houses en verhuren 
deze als vakantiehuisjes.

Indeling prakt�kwerkplaats 
met plexiglas borden 
zodat prakt�kopleidingen 
door kunnen gaan.

Programma’s voor sport thuis.

Een cateringbedr�f dat 
mobiele hygiënekarren is gaan 

produceren en een catering -
bedr�f dat doorzichtige 

mondkapjes is gaan verkopen.

‘Out of the box’ 
proberen te denken. 
Betrek medewekers 

hierb�.

Digitaal
platform
voor
ontmoeten.


