
Corona Barometer resultaten week 15

Vanaf het zeer negatieve sentiment aan het begin van de crisis, zien we afgelopen week het meest
positieve resultaat. Daarnaast zijn er sterk verbeterde verwachtingen over liquiditeit en faillissementen.
Dit blijkt uit de voorlopig laatste Barometer voor de zomer. Het percentage klanten voor wie liquiditeits-
problemen wordt verwacht, is gedaald naar 14% (47% in week 1). Het percentage klanten voor wie een
faillissement wordt verwacht, is bijgesteld naar 5% (dit was bijna 12%). Het vertrouwen in de overheid is
opnieuw toegenomen na het laatste pakket met steunmaatregelen. Het valt op dat de nieuwe NOW 2.0 en
de kredietfaciliteiten op dit moment het hoogst scoren, gevolgd door de de kredietfaciliteiten op dit moment het hoogst scoren, gevolgd door de TOFA-regeling voor flexwerkers.
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Week 1Verwachting bij klanten indien deze situatie langer dan 3 maanden duurt

15 Week 1: n = 199  week 9:   n = 113  week 15:   n = 134
Week 5: n = 106  week 13: n = 103  
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Corona Barometer resultaten week 15 (vervolg)

Verwachte omzetdaling in Q3 bij klanten per branche
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Hoogte directe omzetdaling in Q3 bij klanten gemiddeld genomen

In deze crisistijd wil SRA graag schouder aan schouder met u staan om
de problemen het hoofd te bieden. Om meer zicht te krijgen in de stand
van zaken op het moment, doen we een beroep op u om deel te nemen
aan de SRA-Corona Barometer, een sentimentanalyse die tweewekelijks
herhaald wordt. Hierdoor kunnen we de trends monitoren en meer inzicht
krijgen in maatregelen die nodig zijn. 

Heeft u inhoudelijke vragen, mail deze dan aan vaktechniek@sra.nl.Heeft u inhoudelijke vragen, mail deze dan aan vaktechniek@sra.nl.
Neem voor vragen over de barometer contact op met Leonie Derksen,
lderksen@sra.nl. 
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