
 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale AZ, 85254, 480.781.5000, www.carlisle.com 

 

 

 

EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

Deze week is het een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus tot pandemie heeft 

verklaard. De omvang van de verandering vanaf dat moment is moeilijk vast te leggen, maar enkele bijzondere 

cijfers vertellen het verhaal. Wereldwijd zijn meer dan 118 miljoen gevallen van COVID-19 en meer dan 2,6 

miljoen doden geregistreerd. Het is een wereldwijde tragedie die een impact heeft op iedereen. 

Hoewel de pandemie een ongekende tol van ons heeft geëist, heeft die ons ook wereldwijd verenigd terwijl we 

samenwerken om de gezondheids- en economische gevolgen van deze unieke gebeurtenis te bestrijden. Belangrijk 

is dat tekenen van herstel sterker worden en bemoedigend zijn. Hieronder enkele positieve punten die we in 

gedachten moeten houden. 

• Tot nu toe zijn wereldwijd meer dan 300 miljoen doses vaccin toegediend.  

• De TSA heeft vrijdag 1.357.111 mensen gescreend, het hoogste aantal passagiers op één dag voor reizen 

naar de VS sinds 15 maart 2020.  

• De werkloosheidscijfers in de VS blijven dalen naarmate de economie herstelt en gegevens over nieuwe 

banen vertonen meer tekenen van verbetering van de arbeidsmarkt.  

• Deze week werd in de VS, een jaar nadat de economie tot stilstand kwam vanwege de verspreiding van het 

virus, een steunpakket van 1,9 biljoen USD wettelijk bekrachtigd. Sommige economen voorspellen dat het 

steunpakket de Amerikaanse economie zal helpen harder te groeien dan in bijna vier decennia.  

Al deze gegevens bieden ons meer vertrouwen dat we uit de crisis zullen komen. Dat we de crisis te boven zullen 

komen en dat betere tijden in zicht zijn. Daar kunnen we dankbaar voor zijn.  

Dan nu wat Carlisle-gerelateerd nieuws. Doug Taylor, VP COS, en ik hadden vorige week het genoegen een bezoek 

te brengen aan onze fabrieken in Wylie en Terrell, Texas. We waren allebei erg onder de indruk van iedereen die we 

hebben ontmoet en om vele redenen. Ondanks de Covid-pandemie, de extreme weersomstandigheden die Texas 

zwaar hebben getroffen en de uitdagingen voor hun toeleveringsketens, tillen onze teams in Texas COS naar een 

hoger niveau door de nieuwste technologie op het gebied van automatisering en productieapparatuur te installeren en 

onze klanten de Carlisle Experience te bieden. Dit alles doen ze veilig en in een cultuur die erop gericht is elke dag 

beter te zijn. 

Als ik aan vorige week terugdenk toen ik zag hoe onze teams in deze moeilijke tijden doorzetten, positief blijven 

en acties aansturen ten behoeve van al onze belanghebbenden, ben ik trots op wat AL onze teams bij Carlisle 

tijdens deze pandemie hebben gedaan. En ik voel me optimistischer over onze toekomst dan ooit tevoren.  

Graag wil ik ons hele wereldwijde team bedanken voor al het harde werk en de geweldige inzet. Het maakt echt 

een verschil. 

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 
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