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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

Vorige week sloten we het eerste kwartaal van Carlisle in 2021 af en passeerden we de grens van één jaar reële economische 

impact voor ons bedrijf. In het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met veel van de meest impactvolle emoties van het 

leven, waaronder verdriet, angst, depressie, onzekerheid en een enorm gevoel van druk. We zagen echter ook het beste in 

onszelf en anderen. We zagen opoffering, mededogen, begrip en zorg. Eén ding dat we nooit uit het oog verloren bij Carlisle, 

was het idee dat we deze pandemie zouden doorstaan en het herstel zouden versnellen. We hielden een duidelijke missie aan 

– van een sterke overtuiging om de veiligheidsprotocollen te volgen, tot ons werk aan Vision 2025. 

Vandaag kunnen we terugblikken op een jaar waarin op vele fronten solide vooruitgang is geboekt. Van de ontwikkeling van 

meerdere wereldwijde vaccins, tot verbeterde medische opties voor de behandeling van COVID-19, tot herstellende 

economieën, verbetering van de werkgelegenheidsniveaus en vele andere positieve punten. De laatste tijd hoor ik veel 

mensen zeggen dat we snel weer teruggaan naar ‘normaal’ . Ik denk dat ze bedoelen dat we weer teruggaan naar onze oude 

manieren om dingen te doen. Helaas denk ik niet dat dit helemaal mogelijk is en ik denk dat dit ook niet past bij wie we zijn 

bij Carlisle. Bij Carlisle worden we elke dag wakker en gaan we aan het werk met een gedachte die ons over de hele wereld 

verenigt. Voortdurende verbetering. Ik heb goede hoop dat we niet volledig zullen terugkeren naar onze oude gewoonten, 

maar dat we uit deze crisis zullen komen en dat we hebben geleerd van onze pandemie-ervaringen en zijn verbeterd als 

bedrijf. 

We blijven een daling zien in het aantal van onze medewerkers dat positief test op COVID-19. Dit is een bemoedigende 

trend, omdat die duidt op de positieve impact van de uitrol van vaccins en de toewijding van ons wereldwijde team aan onze 

veiligheidsprotocollen.  

 

We zijn echter nog steeds niet klaar met deze crisis en COVID-19 blijft voor velen een ernstige ziekte. We werden hier 

vorige week allemaal aan herinnerd toen we bericht kregen van het overlijden van een van onze vrienden, collega’s en 

toegewijde medewerkers, Marcus Burton. Marcus was lid van de CCM-faciliteit in Senatobia, Mississippi toen hij overleed 

aan complicaties gerelateerd aan Covid. Marcus is geboren op 23 augustus 1989. De heer Burton was hardwerkend en stond 

hoog aangeschreven bij zijn collega’s in onze TPO-operaties. Marcus zal ook herinnerd worden als een uitstekende football-

speler van Independence High School en als vader. Hij laat een jonge zoon achter. Ons medeleven gaat uit naar de familie 

van de heer Burton. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 

maandag 7 april 2021 
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