
 

 

 

Rapportage peiling coronacrisis september 2020 
 

Onder de leden van de bij het Eventplatform aangesloten branche- en vakverenigingen is in september 

2020 opnieuw een peiling uitgevoerd om de impact van de coronacrisis in kaart te brengen. De peiling 

is uitgevoerd voor aankondiging van de verdere aanscherping van de maatregelen. De uitkomsten 

hebben betrekking op de hele keten van ondernemers in de zakelijke evenementenbranche en zijn 

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 in het 2e kwartaal van 2020 t.o.v. 2019 is 84%. In het 3e kwartaal was 

sprake van een minimale stijging wat resulteerde in een omzetdaling van gemiddeld 77%. De 

omzetdaling die ondernemers verwachten in het 4e kwartaal van 2020 t.o.v. 2019 is 79%.  

 

De verwachte omzet in 2020 voor de zakelijke evenementenbranche bedroeg € 5,2 miljard. Met een 

omzetverlies van 80% vanaf maart is dat omgerekend bijna 4,2 miljard aan omzetverlies. Iets meer 

dan 1 miljard aan omzet, inclusief de maanden januari en februari, resteert voor ondernemers in de 

branche. 

     

 
 

Omzet uit andere werkzaamheden 

Ondernemers is ook gevraagd hoeveel van de verwachte omzet in het 4e kwartaal voortkomt uit 

andere dan de reguliere werkzaamheden. Gemiddeld 21%, en in het geval van standbouwbedrijven 

36%, van de verwachte omzet in het 4e kwartaal wordt gerealiseerd uit andere dan de reguliere 

werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan het detacheren van personeel, (interieur)bouw, online 

events, pop-up restaurants, dienstverlening in de uitvaartsector, productie van COVID gerelateerde 

producten, consultancy- en advieswerk, onderwijs, transportdiensten, verhuizingen en 

coronatestlocatie. 

 



 

 

   

 

 
Personeel 
Respondenten zijn vervolgens gevraagd aan te geven hoeveel werknemers (FTE) zij in dienst hadden 

op 1 maart, 1 juli en 1 oktober 2020 en hoeveel zij er verwachten in dienst te hebben op 1 januari 

2021. Daarnaast is gevraagd of er nog freelancers zijn ingehuurd.  
 

De zakelijke evenementenbranche biedt normaliter werkgelegenheid voor circa 71.000 mensen, 

gemiddeld 26% daarvan zijn freelancers. Circa 4% van hen heeft in de periode maart tot en met 

september werkzaamheden uitgevoerd. De uitkomsten van deze peiling laten zien dat ruim 17.000 

ZZP’ers zonder werk zitten en ruim 16.000 werknemers hun baan kwijt zijn.  

 

De afname van personeel is het sterkst bij Organisatoren, 37,3% van de werknemers is zijn baan 

kwijt. Bij Locaties verloor het grootste deel van de werknemers al in de eerste maanden zijn baan. Het 

aantal werknemers dat in dienst is bij een Toeleverancier en zijn baan kwijt raakt, neemt vooral in de 

komende periode toe.  

 

 
 

 
Steunmaatregelen 
Ondernemers in de branche zijn blij met de hardbenodigde verlenging van de steunmaatregelen. Vanaf 

1 oktober maakt gemiddeld 84,4% van de ondernemers gebruik van 1 of meer steunmaatregelen. 

Helaas betekent dit niet dat voor ondernemers die geen gebruik meer maken van steun, dat de steun 

niet nodig is. Slechts 4% van de respondenten geeft aan geen steun meer nodig te hebben, de andere 

bijna 12% voldoet niet aan de voorwaarden; de SBI code komt niet in aanmerking, men heeft kantoor 

aan huis (geen TVL) of vanwege de partnertoets op de TOZO. Dat laatste is sterk terug te zien in het 

aantal Organisatoren dat geen gebruik maakt van de steunmaatregelen (75,5%); in deze tak van sport 

is een groter aantal zelfstandigen werkzaam. Ze hebben wel degelijk steun nodig, maar komen daar 

niet langer voor in aanmerking.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zijn de steunmaatregelen voldoende? 
De respondenten is tot slot gevraagd of, met de beperkende maatregelen (zoals die golden tot 29 

september) en het verrichten van andere werkzaamheden dan de reguliere bedrijfsactiviteiten (voor 

zover mogelijk), de steunmaatregelen (zoals nu bekend tot 1 juli) voldoende zijn voor hun 

onderneming. Iets meer dan een kwart voor de ondernemers ziet het positief in. Meer dan de helft 

heeft daar geen vertrouwen in en de rest is onzeker over de toekomst van zijn of haar bedrijf. 

Organisatoren zijn het meest positief gestemd, Locaties zijn zeer somber gestemd. Datzelfde geldt 

voor standbouwbedrijven; geen van de respondenten is positief, 38% is onzeker en bijna 62% ziet het 

somber in.  

 

 
 

 


