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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 

 

Deze week hield onze raad van bestuur zijn jaarlijkse eindejaarsvergadering. In december blikken we bij Carlisle 

met onze Raad van Bestuur terug op het jaar en beoordelen we de vooruitgang die in de loop van het jaar is 
geboekt met betrekking tot onze doelstellingen. We bekijken ook onze plannen voor het komende jaar. Tijdens 

de vergadering van dit jaar kwamen twee thema’s naar voren. Allereerst dat 2020 een moeilijk jaar was voor 

iedereen, met ongekende uitdagingen. Toch was het een jaar waar we dankbaar en tevreden op terug keken 
dankzij onze resultaten op vele fronten. De Raad van Bestuur van Carlisle steunt namelijk de bijdragen van 

medewerkers van Carlisle in 2020 volledig en waardeert deze zeer. Het tweede thema was het enthousiasme en 

optimisme dat ons leidinggevende team van Carlisle toonde in hun presentaties voor 2021. Hoewel er geen twijfel 

over bestaat dat 2021 uitdagingen zal bieden, was de vastberadenheid om het beste te maken van wat we hebben, 
zeer duidelijk in ieders woorden te horen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat, hoewel onze 

bedrijfsresultaten zijn beïnvloed door COVID-19, het goede nieuws is dat onze Vision 2025-doelstellingen nog 

altijd stevig gehandhaafd worden. Wij zijn bij Carlisle duidelijk over waar we naartoe gaan. 
 

Hoewel we in 2020 dus niet alle gestelde doelen hebben bereikt, hebben we toch vooruitgang geboekt bij de groei 

van belangrijke onderdelen binnen onze organisatie, de ontwikkeling van talent, het verder definiëren van onze 
ESG-missie, het leveren van een positieve bijdrage aan onze gemeenschappen en het creëren van waarde voor 

onze aandeelhouders. Dit toont de kracht en veerkracht van medewerkers van Carlisle. Het laat zien dat we om 

elkaar en onze klanten geven, en dat we geloven dat we zelfs bij tegenspoed een positieve invloed kunnen hebben. 

Dankzij al uw inspanningen zijn we gepositioneerd voor een veel beter 2021. 
 

Natuurlijk blijven we met COVID-19 voor uitdagingen staan. Besmettingen en ziekenhuisopnames over de hele 

wereld blijven toenemen, ook binnen ons personeelsbestand bij Carlisle. Het goede nieuws hierbij is dat we, door 
ons aan onze protocollen te houden en veilig te werken, in vergelijking met de cijfers wereldwijd, gunstige 

besmettingscijfers kennen. Dit is te danken aan de inspanningen die u allen hebt geleverd om uzelf en uw collega’s 

te beschermen. 
 

Na maanden van ontwikkeling en testen door gezondheidsdeskundigen heeft de Amerikaanse Food and Drug 

Administration groen licht gegeven voor een brede distributie van de eerste COVID-19-vaccins in de Verenigde 

Staten. Studies hebben aangetoond dat het vaccin veilig is en 95% effectief in de bestrijding van COVID-19 bij 
proefpersonen. Dit is het belangrijkste goede nieuws van gezondheidsfunctionarissen sinds het begin van de 

pandemie. Het is een bemoedigend teken dat we aan het begin staan van een terugkeer naar een normale situatie: 

waarin we vrijer kunnen reizen, samen kunnen dineren, onze kinderen weer naar school kunnen zien gaan, terug 
kunnen keren naar ons werk en kunnen genieten van vakanties zoals we dat voorheen deden. 

 

Nu onze eindejaarsvakantie in zicht komt onder ongekende omstandigheden, mogen we de mensen die nog steeds 

lijden niet vergeten. Lijden aan COVID-19, onder het verlies van dierbaren, onder het isolement dat velen ervaren, 

onder geestelijke gezondheidsproblemen, onder dakloosheid, aan verslaving of misschien onder werkloosheid. 
Terwijl onze regeringsleiders blijven debatteren over extra stimulerende maatregelen in verband met COVID-19, 

moeten wij de mensen van daadkracht zijn en ons steentje bijdragen om de minder bedeelden en behoeftigen te 

helpen. En in onze interacties met anderen het fatsoen tonen dat voor ons bij Carlisle een kernwaarde vormt. 

 
De COVID-19-vermoeidheid duurt voort. Maar dat geldt ook voor onze vastberadenheid om als team sterk en 

toegewijd te blijven om onze gezondheid te beschermen, onze veiligheid te waarborgen en onze klanten te 

bedienen. Zoals ik al vele malen heb gezegd: we zullen hier doorheen komen en doorgaan met onze reis 
Vision 2025. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 

11 december 2020 
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