
Coronavirusonderzoek en uw bedrijf: 

Impact in uw sector! 

 
De F.E.E. heeft van 14 tot 20 mei 2020 een enquête gehouden onder haar leden. Bijna 21% 

van de leden reageerde op deze enquête over het werken tijdens de coronavirusperiode. 

Onder de reagerende leden was meer dan een derde tijdelijk werkloos, terwijl een kwart van 

hen structureel telewerk had verricht, en minder dan een derde van hen moest blijven werken 

zoals voorheen. 

We konden een voelbaar gevoel van angst voelen bij sommige leden. De gezondheidscrisis 

die we momenteel meemaken, baart de werknemers inderdaad grote zorgen. Het lijkt er ook 

op dat veel werknemers zich zorgen maken over hun professionele toekomst.  

Deze cijfers suggereren dat de covid-19-crisis een grote invloed heeft gehad op de economie 

van de meeste bedrijven en op de manier waarop mensen werken. Na de officiële 

aankondiging van de deconfiniëring was het inderdaad niet voor iedereen gemakkelijk om 

aan alle ingevoerde maatregelen te voldoen.  

In het midden van de crisis was de rol van de F.E.E van fundamenteel belang voor de goede 

uitvoering van de beschermingsmaatregelen. Op hun website is een speciale "coronavirus"-

sectie gecreëerd, zodat de leden dagelijks op de hoogte zijn van het nieuws over de COVID-

19-pandemie. Daarnaast heeft de F.E.E. ook verschillende acties ondernomen, waaronder het 

sturen van een persbericht naar de Nationale Veiligheidsraad in samenwerking met Nelectra, 

de federatie van de elektrosector, met het verzoek om keukenwinkels zo snel mogelijk hun 

deuren te laten openen. Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn ze immers volledig 

gesloten en de economische schade is dus zeer groot voor alle spelers in deze sector. De 

sector is dus goed voorbereid op de herstart en de garantie dat alle veiligheidsmaatregelen 

kunnen worden gerespecteerd. 

 

 

 



Heeft u nog niet gereageerd op de enquête? 

Het is nog steeds mogelijk om te antwoorden via de volgende link:  

https://us17.list-

manage.com/survey?u=3e643c32df71d2e2c5e023432&id=1a8a7f4af0&e=*|UNIQID|* 

 

 

 

 

https://us17.list-manage.com/survey?u=3e643c32df71d2e2c5e023432&id=1a8a7f4af0&e=*|UNIQID|*
https://us17.list-manage.com/survey?u=3e643c32df71d2e2c5e023432&id=1a8a7f4af0&e=*|UNIQID|*

