Rapportage Enquête coronacrisis
Deze enquête is in de tweede week van juli uitgevoerd onder de leden van de bij het Eventplatform
aangesloten branche- en vakorganisaties. De uitkomsten hebben betrekking op de hele keten van
ondernemers in de zakelijke evenementenbranche en voorzien van een uitsplitsing op organisatoren,
locaties en toeleveranciers. De keten van toeleveranciers is divers, enkele groepen zijn vanwege hun
omvang gespecificeerd in de uitkomsten.

Omzetdaling
De gemiddelde omzetdaling t.o.v. 2019 sinds de coronacrisis is 81,2%.

De grootste omzetdaling wordt gemeten bij toeleveranciers, te weten 84,2%. Onderstaande uitsplitsing
geeft de omzetdaling weer bij een deel van deze toeleveranciers.

Verwachting 2020
Respondenten verwachten in 2020 uiteindelijk 26% van hun initieel verwachte omzet in 2020 te realiseren.

Personeel
Respondenten zijn gevraagd aan te geven hoeveel werknemers (FTE) zij in dienst hadden op 1 maart, 1 juli
en hoeveel zij er verwachten in dienst te hebben op 1 oktober 2020. De totale afname van 1 maart tot 1
oktober in aantal FTE is 25,7%. Bij organisatoren is de afname het grootst, 34,3%.

De afname in aantal werknemers is bij toeleveranciers gemiddeld genomen lager dan bij organisatoren en
locaties. Maar uit de verfijning van de resultaten op enkele hoofdgroepen toeleveranciers, is de afname bij
o.a. artiestenbureaus en verhuurders (inrichting & aankleding en partyverhuur) gemiddeld genomen juist
hoger dan bij organisatoren en locaties.

Flex vs vast:
De inhuur van flexkrachten is door vrijwel alle respondenten volledig stopgezet. Normaliter wordt
gemiddeld 74% van de gewerkte uren gewerkt door werknemers in loondienst en 26% door flexwerkers
(ZZP’ers, uitzend- en oproepkrachten).
Op 1 oktober is daarmee sprake van een afname van het aantal werkplekken in de sector van 51,7%.

Vaste lasten
Respondenten is ook gevraagd hoe de vaste kosten (exclusief personeel) zich normaliter verhouden tot de
omzet.

Het % Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dat organisaties in deze bedrijfsactiviteit zouden kunnen
ontvangen, indien zij een externe bedrijfslocatie hebben en onder de juiste SBI code staan ingeschreven, is
hieronder weergegeven:
% vaste lasten
% TVL
- Organisatoren
21,7%
variërend van 4% tot 26% tot 34%
- Locaties
33,6%
variërend van 34 tot 40%
- Toeleveranciers
21,3%
variërend van 0 tot 37% maximaal
Bij de uitsplitsing op verschillende toeleveranciers valt vooral op dat een Standbouwbedrijf gemiddeld
25,5% vaste lasten heeft. Onder de TVL kunnen zij slechts aanspraak maken op een tegemoetkoming van
14%.

Steunmaatregelen
100% van de respondenten heeft een aanvraag gedaan voor 1 of meer steunmaatregelen:
TOGS / TVL
Bijna 9% van de aanvragers heeft geen aanspraak kunnen maken op de TOGS en/of TVL:
- Bijna 3% vanwege het niet hebben van een apart kantoor
- 6% vanwege het hebben van een SBI code die niet is toegekend.
Als voorbeeld bij deze groep bedrijven kan worden gedacht aan de leverancier van software voor
bezoekersregistratie (software) of het bureau dat exposanten begeleidt bij het exposeren op beurzen in
het buitenland (advies). Deze bedrijven voeren 100% van hun activiteiten uit binnen de
evenementenbranche, maar worden op basis van hun SBI code niet herkend als getroffen bedrijven.
BMKB
8% van de respondenten heeft aangegeven gebruik te maken van de BMKB regeling. Nog eens 3% heeft dit
geprobeerd maar daarvan is de aanvraag afgewezen.
TOZO
Ruim 3% van de respondenten heeft, vanwege partnerinkomen, geen aanspraak meer kunnen maken op
de tweede ronde van de TOZO.

Kostenbesparende maatregelen
Vrijwel alle respondenten hebben aangegeven 1 of meer kostenbesparende maatregelen te hebben
genomen.

Het uitstellen van betalingen en treffen van betalingsregelingen is ook veelvuldig genoemd door de
respondenten als tijdelijke kostenverlagende maatregel.

89% van de respondenten geeft aan nog verdere kostenbesparende maatregelen te gaan nemen. Hierbij
gaat het vooral om personele inzet, opzeggen / verlagen van inkoop- en servicecontracten (voor zover
mogelijk). Ook bedrijfsbeëindiging is door respondenten genoemd.

Het Eventplatform is het overkoepelend overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de
evenementenbranche, CLC-VECTA, Dutch Venue Association, IDEA, Genootschap voor Eventmanagers,
G14, MPI, NVBO, ONCE, Platform Cultuur Locaties en Verhurend Nederland.

