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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 
 

Gisteren vierden we in de Verenigde Staten een van onze meest gekoesterde feestdagen - Thanksgiving 
Day. Thanksgiving is traditiegetrouw een dag waarop we samenkomen met naaste familie en vrienden. 
Sommigen van ons zijn met onze gedachten bij het eten, het football of de reis naar huis. Dit jaar was 
anders. Dit jaar richtten we ons op onze gezondheid, op de gezondheid van anderen, op onze impact op 
anderen, en op de offers die worden gebracht om anderen te helpen in deze tijd van crisis. Hopelijk 
hebben wij bij Carlisle ook tijd gevonden om dankbaar te zijn, voor onze banen, onze collega's en onze 
gezinnen. 

 
Ondanks de uitdagingen die onze tradities nu met zich meebrengen, zijn we meer dan ooit dankbaar 
voor degenen die hun leven hebben gewijd aan ons collectieve welzijn - onze eerstelijns gezondheids- 
en veiligheidsprofessionals, onze wetenschappers die werken aan vaccins, onze docenten die zich 
inzetten voor een veranderde vorm van onderwijs voor onze jeugd, onze medewerkers van de 
stembureaus die onze democratie hebben ondersteund, en anderen die vrijheden opofferden door zich 
te houden aan de richtlijnen voor gezondheid en veiligheid. En ik ben de velen bij Carlisle dankbaar 
die de dag gebruikt hebben om anderen te helpen: mensen die hun baan kwijt zijn, alleen waren 
vanwege reisbeperkingen, of anderszins niet in staat waren om van de gebruikelijke festiviteiten van 
Thanksgiving te genieten als gevolg van het coronavirus. 

 
Tijdens de pandemie zijn er helaas ook bij Carlisle mensen besmet geraakt met COVID-19. En wij 
hebben de ergste impact van het virus gezien. Het verlies van drie van onze collega's. Helaas hebben 
wij vanmiddag nog iemand uit onze Carlisle-familie verloren aan het COVID-19-virus. 

 
Jim Manley verliet ons veel te vroeg en met nog zo veel te geven. Jim werkte samen met Doug Taylor 
en ons COS-team. Ik heb Doug gevraagd om een paar woorden over Jim te delen met ons allemaal. 

 
“Jim was echt een man die geloofde in mensen. Zijn liefde voor mensen leidde tot zijn levenslange streven 
naar Lean door de overtuiging van Dr. Deming dat elke persoon een "Bereidwillige arbeider" is door de leer 
van het rode‐kralenexperiment. Jim geloofde vurig dat elke fabrieksarbeider (waaronder ik zo'n 25 jaar 
geleden) een potentieel had dat kon worden ontgrendeld. Hij luisterde en bouwde een relatie op met elk 
verhaal dat hij vertelde. En bovenal paste hij zijn geloof in mensen en zijn geloof in de beginselen van Lean toe 
om ter plekke te coachen en te begeleiden. De grootste gave van Jim was het ontwikkelen van anderen. Ieder 
van ons heeft een verhaal te vertellen vanwege Jim." Doug Taylor 

 

De woorden van Doug herinneren ons eraan dat de impact van deze pandemie echt en persoonlijk is. 
Iets wat ons allemaal heeft geraakt. 
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Ik ben dankbaar dat ik Jim heb gekend, dankbaar voor alles wat hij voor ons deed, en net als jullie 
allemaal, zal ik zijn aanwezigheid bij Carlisle missen. 

Jim Manley 
16 maart 1957 - 27 november 2020 

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 
Voorzitter en CEO 
27 november 2020 

 


