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Over de enquête
• Vragenlijst uitgestuurd in de werkvelden Watersystemen en Waterketen
• Algemene bedrijfsinformatie
• Service en/of onderhoud
• Lopende projecten: nieuwbouw, renovatie / groot onderhoud
• Adviesdiensten
• Initiatie nieuwe projecten: initiatief- of definitiefase
• Respondenten:
– 41 respondenten (5-5-2020)
– 35 respondenten Waterketen
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Algemene bedrijfsinformatie

• 41 Respondenten op niveau directie, managers en projectmanagers
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Service en/of onderhoud
Wordt er werk stilgelegd als gevolg van de
Coronacrisis?

Heeft u op dit moment problemen met de
capaciteit van uw organisatie als gevolg van de
Coronacrisis (mensen)?

6%
Nee, onze werkzaamheden
vinden zonder problemen
doorgang

50%
44%

13%

Ja, op dit moment ligt een deel
van de service- en
onderhoudswerkzaamheden al stil

Ja, op dit moment liggen alle
service- en
onderhoudswerkzaamheden stil

Nee, ik voorzie geen problemen

7%

47%

33%

Nog niet, onze capaciteit en
werkvoorraad sluit voorlopig nog op
elkaar aan. Ik voorzie wel problemen
in de nabije toekomst
Ja, op dit moment is sprake van
onderbezetting

Anders

• 15 respondenten zijn werkzaam in service en/of onderhoud
• Problemen worden gemeld in de toelevering van bouwmaterialen / onderdelen

• Gemiddeld is de verwachte omzetvermindering 21% (zie sheet 12)
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Lopende projecten: nieuwbouw, renovatie / groot onderhoud
Wordt er werk stilgelegd als gevolg van de
Coronacrisis?

Heeft u op dit moment problemen met de capaciteit van
uw organisatie als gevolg van de Coronacrisis
(mensen)?

Nee, ik voorzie geen
problemen

19%

Nee, ik voorzie geen problemen

3%
13%

41%

Nee, Onze werkzaamheden
vinden (met enige vertraging)
doorgang

31%

Nog niet, onze
werkzaamheden vinden zonder
problemen doorgang maar ik
voorzie snel problemen
Ja, op dit moment ligt een deel
van de werkzaamheden al stil

37%
3%

Nog niet, onze capaciteit en
werkvoorraad sluit voorlopig nog op
elkaar aan. Ik voorzie wel
problemen in de nabije toekomst
Ja, op dit moment is sprake van
onderbezetting

Anders

53%

• 33 respondenten zijn werkzaam in lopende projecten: nieuwbouw, renovatie / groot onderhoud
• Nog geen overheersend beeld van issues in productieketen op dit moment
• Gemiddeld is de verwachte omzetvermindering 10% (zie sheet 12)
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Adviesdiensten
Wordt er werk stilgelegd als gevolg van de
Coronacrisis?

Heeft u op dit moment problemen met de capaciteit
van uw organisatie als gevolg van de Coronacrisis
(mensen)?
Nee, ik voorzie geen problemen

Nee, ik voorzie geen
problemen

20%

7%
7%

53%
27%

Nog niet, onze
werkzaamheden vinden
zonder problemen doorgang
maar ik voorzie snel
problemen

22%

7%

Nog niet, onze capaciteit en
werkvoorraad sluit voorlopig nog op
elkaar aan. Ik voorzie wel problemen in
de nabije toekomst
Ja, op dit moment is sprake van
onderbezetting

Ja, op dit moment is sprake van
overbezetting

Ja, op dit moment ligt een
deel van de
werkzaamheden al stil

Anders

57%

• 14 respondenten zijn werkzaam in adviesdiensten
• Issues in productieketen niet van toepassing

• Gemiddeld is de verwachte omzetvermindering 15% (zie sheet 12)
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Initiatie nieuwe projecten: initiatief- of definitiefase
Verwacht u dat werkzaamheden om reeds
geprogrammeerde projecten te initiëren gaan
vertragen als gevolg van de Coronacrisis?

Heeft u op dit moment problemen met de capaciteit
van uw organisatie als gevolg van de Coronacrisis
(mensen)?
Nee, ik voorzie geen problemen

Nee, ik voorzie geen problemen

8%

23%

38%

Nog niet, onze werkzaamheden
vinden zonder problemen
doorgang maar ik voorzie snel
problemen
Ja, op dit moment ligt een deel
van de werkzaamheden al stil

31%

8%

Nog niet, onze capaciteit en
werkvoorraad sluit voorlopig nog op
elkaar aan. Ik voorzie wel
problemen in de nabije toekomst

31%

61%
Ja, op dit moment is sprake van
overbezetting

Anders

• 13 opdrachtgevers zijn werkzaam bij opdrachtgevers en initiëren nieuwe projecten
• Gemiddeld is het te verwachten alloceren budget 10% lager (zie sheet 12)
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Samenvatting
• Grootste deel van het lopende werk gaat
nu nog door;
• In alle werkvelden worden in de nabije
toekomst problemen voorzien in met
name de bemensing;
• Nog relatief weinig issues in
productieketen op dit moment, wel
verwacht in nabije toekomst;
• Verwachte omzetdaling:
– Service en onderhoud
– Nieuwbouw / renovatie
– Adviesdiensten
– Initiatie projecten

21%
17%
15%
10%
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Wat gaat er goed
• Digitaal samenwerken
• Toepassen RIVM maatregelen
• Constructief overleg bij issues
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