
Corona vragenlijst 
(voor aanvragers in loondienst en voor zelfstandig ondernemers)

Naam adviseur  :

Naam klant(en)  :

Werkzaam in branche :

Datum aanvraag  :

1. Wordt u of uw bedrijf getroffen door de coronacrisis?

Toelichting:
We willen graag weten of en zo ja welke impact de coronacrisis heeft op uw werkzaamheden/financiële situatie. Het kan zo 
zijn dat de coronacrisis geen impact heeft omdat de situatie onveranderd is  omdat er bijvoorbeeld vanuit huis gewerkt kan 
worden. Het kan ook zo zijn dat er wel impact is omdat er minder klanten zijn of minder omzet gedraaid wordt of omdat het 
bedrijf tijdelijk gesloten is door de getroffen overheidsmaatregelen. 

Ja Nee

2. Hoe gaat het bedrijf  waar u voor werkt/uw bedrijf om met de coronacrisis?

Toelichting:
Welke veranderingen heeft de coronacrisis met zich meegebracht? Denk hierbij aan gewijzigde bedrijfsvoering zoals ver-
plaatsing naar online, veranderende werkzaamheden of activiteiten of het ‘corona proof’ maken van de organisatie. 

Indien hierboven ‘Ja’ heeft aangevinkt, geef dan hieronder aan op welke wijze u of uw bedrijf getroffen wordt door de coron-
acrisis. Heeft u hierboven ‘Nee’ aangevinkt en bent u of uw bedrijf qua werkzaamheden en/of in financiële zins niet geraakt 
door de coronacrisis, dan is het niet nodig om de vervolgvragen te beantwoorden.

  Stuur het ingevulde formulier op naar uw adviseur. Hij of zij regelt de verdere verwerking



3. Hoe zal dat financieel uitpakken voor u?

Toelichting:
Heeft u / verwacht u een deel van het inkomen of omzet (te) moeten inleveren? Denk hierbij aan het wegvallen van variabele 
inkomenscomponenten (overwerk, bonussen, onregelmatigheidstoeslag), minder werkuren of (tijdelijk) lager vast inkomen. 

4. Indien zelfstandig ondernemer: is er overheidssteun aangevraagd door u of 
uw bedrijf en wat is de inhoud en status hiervan?

Toelichting:
Vanuit de overheid zijn er verschillende steunpakketten voor ondernemers ingericht, zoals de vergoeding van een deel van de 
personeelskosten, de eenmalige uitkering voor ondernemers of de aangepaste bijstandsregeling voor ZZP’ers. De ontvangen 
overheidssteun kan een bijdrage leveren aan de bestendigheid van het inkomen.

5. Heeft u nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

Toelichting:
Mogelijk zijn er eigen middelen of vermogen aanwezig in de onderneming of privé om woonlasten op te vangen voor een 
periode van een X aantal maanden. Hier ontvangen wij dan graag een toelichting op.
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