DAShboard Q3
Ook in het 3e kwartaal van 2020 ontving DAS veel vragen vanwege corona.
In het DAShboard publiceert DAS de belangrijkste cijfers en trends.

juli

augustus

vragen over reizen,
hoe zit het met quarantaine
bij terugkeer uit buitenland

vragen over terugbetaling als
vakantie niet kan doorgaan

september
vragen over reorganisatie
en ontslag, wie draait er op
voor quarantainetijd

Mag ik een mondkapje
weigeren op het werk?
Moet ik in quarantaine als ik
contact heb gehad met iemand
met Covid-19?

Kan mijn baas mij verplichten
thuis te werken?

Moet ik loon doorbetalen als
mijn werknemer in quarantaine
moet na zijn vakantie?

Ik wil niet met het OV maar van
mijn baas moet ik!
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Top 3 vragen over corona

Vragen en antwoorden
corona

1. Kan mijn werkgever mij verplichten in
quarantaine te gaan na terugkomst uit
het buitenland?

19.253

2. Kan mijn werkgever me verplichten een
webbezoekers
Kan
mijn werkgever
mijtijdens
verplichten
in quarantaine te gaan na terugkomst uit het buitenland?
mondkapje
te dragen
het werk?
3. Moet ik een voucher accepteren als mijn
reis is geannuleerd vanwege corona?

1.898
adviesvragen

Wie draait erop voor de gevolgen van de coronacrisis? Bij DAS
zien we dat partijen steeds sneller en vaker tegenover elkaar
komen te staan. Waar eerst nog de bereidheid was om er samen
uit te komen, zien we dat die solidariteit steeds verder wegzakt.
Burengeschillen en geweldsdelicten nemen toe. Werknemers
zijn bang om hun baan te verliezen, werkgevers vrezen voor hun
bedrijf.”
Jaap Witteveen, Chief Transformation Officer DAS

Meest gestelde vraag per sector
Werk en inkomen

Vaststellingsovereenkomst

Letsel en schade

Wonen
Wonen
Verborgen
Verborgen
gebreken
gebreken

Reizen en verkeer
Wonen

Aankopen
Aankopen
Geschil met
Geschil
de aannemer
demet
aannemer

Familie en relatie
Aankopen

Hulp bij
aansprakelijkheid

Annuleren
wijzigen
Verborgenof
gebreken
door reisorganisatie

Echtscheiding
Geschil
met de aannemer

1900

6349

143

aantal voucherzaken

aantal arbeidszaken

aantal geweldsdelicten

