
 
 

EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 

 

We zitten nu officieel in de maand december, een tijd waarin we normaal gesproken druk bezig zijn het jaar af 

te sluiten, terwijl we terugkijken op de prestaties en teleurstellingen van de afgelopen twaalf maanden. 

Dat is de cultuur van Carlisle. Prestatie en reflectie. Doe vandaag uw best en wees trots op wat u bereikt, maar 

vraag u altijd af hoe het morgen nog beter kan. We nemen nooit genoegen met de status quo bij Carlisle: 

continue verbetering is de kern van onze cultuur. En uitdagingen zijn niet alleen kansen voor ons om te leren en 

te groeien, maar ook zaken die we uiteindelijk moeten overwinnen. 

 

We hebben nog steeds te maken met een wereldwijde pandemie, die aanzienlijke uitdagingen blijft veroorzaken 

in ons persoonlijke en professionele leven. De VS wordt momenteel zwaar getroffen en veel organisaties hebben 

moeite om overeind te blijven. Bij Carlisle doen we het beter dan veel bedrijven. En als ik terugkijk op de 

begindagen van de pandemie, word ik herinnerd aan hoe ver we zijn gekomen en hoe sterk we zijn als 

wereldwijd team. Vroeg in de crisis gebruikten we een zin die ik vandaag nog eens zal herhalen: we zullen dit 

doorstaan. En dat zullen we ook. Door onze vastberadenheid, onze sterke relaties met onze klanten, onze sterke 

balans en financiële basis, maar vooral: door onze mensen en onze cultuur. 

 

Sterker nog, hoewel deze afgelopen week een mix van economisch nieuws en duizelingwekkende pandemische 

statistieken bracht, waren er enkele lichtpuntjes. Een cijfer dat we nauwlettend in de gaten blijven houden is dat 

van het aantal werkloosheidsclaims. Dit cijfer blijft dalen in Verenigde Staten in combinatie met een gestage 

groei van de arbeidsmarkt. Consumentenbestedingen groeien ook aanhoudend, en er komen berichten vanuit 

Washington dat er gewerkt wordt aan een potentiële deal om een wetsvoorstel af te ronden voor een nieuwe 

economische impuls. Dit kan, als het goed gedaan wordt, voor welkome economische verlichting zorgen. 

 

En bij Carlisle zetten de verbeteringen die begonnen in Q3 door in Q4 en winnen aan kracht. Het herstel bij 

Carlisle Construction Materials blijft sterk, gedreven door de vernieuwing van daken en nieuwbouwvraag. Het 

groene licht dat de 737 Max van Boeing kreeg om weer te vliegen belooft veel goeds voor Carlisle Interconnect 

Technologies. De onderliggende markten van Carlisle Brake & Friction zijn aan het herstellen, en verbeteringen 

in de klantenservice en nieuwe producten van Carlisle Fluid Technologies laten positieve resultaten zien. 

 

Dit zijn slechts enkele van de indicatoren die wijzen op de huidige en groeiende kracht van onze bedrijven. Maar 

meer dan dat, ze onderstrepen de kracht van onze cultuur. Wij, als team bij Carlisle, zijn sterk. We hebben 

volgehouden tijdens de pandemie en we hebben het bedrijf gepositioneerd om te blijven groeien en 

bloeien met het aantrekken van de wereldeconomie. Hoewel dit jaar uiterst moeilijk was, heeft het ook 

de kracht van onze cultuur, van de toewijding en inspanningen van iedereen hier, en van onze focus op 

het voorzien in de behoeften van onze klanten met onze essentiële producten en diensten bevestigd. En 

dit alles wordt versterkt door onze kernfilosofie van continue verbetering: onze toewijding om 

uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. 
 

Terwijl we tegen COVID-19-moeheid blijven strijden, treuren om verliezen en ons opofferen voor het collectieve 

welzijn, moeten we positief blijven, proberen het beste te maken van dit einde van 2020 en niet vergeten om alles 

te doen wat we kunnen om onszelf, onze families en onze collega’s te beschermen tegen besmetting. We zullen 

dit doorstaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 
Voorzitter en CEO, 4 december 2020 
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