Zo richten ondernemers hun bedrijf in op de 1.5 meter economie
Ondernemen in de 1,5 meter samenleving is een uitdaging.
Via de MKB coronamonitor*, een continu onderzoek
gedurende de coronacrisis, hebben we ondernemers
gevraagd naar hun ervaringen tot nu toe. Hoe gaan ze om
met deze nieuwe realiteit?

Invloed van de
maatregelen op
dagelijks werk

16%
Geen

Meerderheid werkt (binnenkort)
volgens protocollen

78% probeert actief de teamspirit
van werknemers hoog te houden.
66% probeert werknemers actief te
stimuleren om fysiek en mentaal fit
te blijven.
34% van de respondenten verwacht
dat de 1,5 meter maatregelen positief
effect hebben op de vitaliteit van
werknemers. 44% is het daar niet
mee eens.

Maatregelen die vaak genomen worden
87%

Maximaal aantal klanten
tegelijkertijd op de werkplek
Maximaal aantal medewerkers
tegelijkertijd op de werkplek
Aangeven van protocollen
middels posters, stickers, etc.
(Blijven) thuiswerken

76%
72%
67%

Enorm Enigszins

Aandacht voor (mentale) fitheid

40% heeft protocol op werkplek
25% is bezig met (uitwerken) protocol
25% heeft geen protocol nodig

Voorzorgsmaatregelen voor
verbeterde hygiëne

27%

56%

Invloed van
protocollen op
kosten en omzet

39%
verwacht een
negatieve invloed
op de omzet.

46%
verwacht dat
de kosten zullen
toenemen.

Thuiswerken neemt af
Hoeveel mensen werken thuis?

35,8%

38,5%

35,8%

30,4%

Begin april

Medio april

Begin mei

Begin juni

Hoeveel mensen werken op de zaak?

44,6%

42%

47,8%

54,4%

Begin april

Medio april

Begin mei

Begin juni

Opvallende verschillen
1,5 meter maatregelen vragen andere kundigheden van mijn personeel

Eens
Oneens

47%
38%

Verwachting dat 1,5 meter maatregelen het nieuwe normaal worden
37%
Eens
Oneens 55%

51% verwacht dat de
1,5 meter maatregelen
een positief effect op
innovatie hebben.

66%

Ondernemen doe je samen
Nationale-Nederlanden gelooft in de kracht van ondernemers. Zeker in deze tijden van ongekende uitdagingen. Ons netwerk van experts
staat voor je klaar met heldere informatie en handige tips. Ga naar www.nn.nl/zakelijk/ondernemen-doe-je-samen.
* De MKB coronamonitor is een onderzoek van Motivaction, MKB Servicedesk en Nationale-Nederlanden. Deze monitor loopt continu gedurende de coronacrisis.
Getoonde resultaten zijn uit veldwerkperiode: week 23 en 24 2020..

