
 

 
 
 

EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 

 

Over de hele wereld treffen medewerkers van Carlisle voorbereidingen voor het einde van het jaar en 

genieten ze van de feestdagen. Onze gedachten zijn erop gericht om het moeilijke jaar 2020 achter ons te 

laten, maar ook om ervoor te zorgen dat we de positieve en vrolijke aard van al onze feesttradities niet 

laten ontnemen door de COVID-19-pandemie. 

 

Twee gemeenschappelijke thema’s die ik ben tegengekomen in mijn gesprekken met onze teamleden zijn 

dankbaarheid en hoop. Dankbaarheid voor de eenvoudige dingen die we in andere jaren misschien als 

vanzelfsprekend hebben beschouwd: een goede gezondheid, onze baan, onze vrienden en onze familie. 

Hoop dat het nieuwe jaar ons allemaal snelle toegang tot de vaccins zal bieden, en terugkeer van de 

activiteiten waarvan we niet alleen genieten, maar die ook voor veel werkgelegenheid zorgen. Tijdens de 

feestdagen staan geschenken vaak centraal. Het is dan ook een prachtig toeval dat dit jaar deze 

levensreddende vaccins zijn aangekomen als een ‘geschenk’ van leven, veiligheid en hoop voor velen. Het 

is onmiskenbaar dat we nog in zware tijden leven. Een blik op de situatie in Los Angeles maakt duidelijk 

dat veel mensen nog steeds lijden aan de gevolgen van corona, omdat de winterse opleving van het virus 

daar blijft aanhouden. Deze ‘geschenken’ kunnen dus niet snel genoeg komen. 

 

Hoewel er bij Carlisle een bescheiden opleving van geregistreerde COVID-19-gevallen is geweest (zie de 

grafiek hieronder), blijven onze aantallen laag ten opzichte van bedrijven met een vergelijkbare ligging. Dit 

is te danken aan onze gezondheids- en veiligheidsprotocollen en uw trouwe naleving ervan. Dank u voor 

uw gezamenlijke inspanningen om uw eigen gezondheid en die van uw collega’s te beschermen. 

 

 

 

Terwijl we het nieuws uit Europa over mogelijke mutaties van COVID-19 nauwlettend in de gaten blijven 

houden, hebben we dankzij recente baanbrekende aankondigingen inzicht gekregen in hoe deze plaag zal 

worden beëindigd. Zowel de VS als de Europese Unie hebben het tweede coronavaccin goedgekeurd voor 

gebruik, een belangrijke stap in de inspanningen om een einde te maken aan het virus. De distributie van de 

vaccins, waarbij de kwetsbaarste groepen als eerste aan de beurt komen, is begonnen in een gezamenlijke 

campagne die naar verwachting een van de grootste logistieke projecten ooit zal worden. Gisteren heeft het 

Amerikaanse Congres overweldigend ingestemd met een steunpakket van 900 miljard dollar voor werklozen 

en noodlijdende bedrijven, distributie van het vaccin en bevordering van de economie, allemaal als reactie op 

de rampen die het coronavirus al een jaar lang veroorzaakt. Veel andere landen werken ook aan manieren om 

hun inwoners te ondersteunen. Dit alles geeft ons de hoop dat 2021 een beter jaar wordt. 
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We zien tal van positieve thema’s tijdens de feestdagen, dit jaar meer dan ooit: het belang van familie, de 

troost van vrienden en de hoop dat 2021 een positieve verandering brengt. De feestdagen zijn een viering 

van alles waarvoor we dankbaar mogen zijn, en een herinnering aan de kracht van beleefdheid, een van de 

fundamentele doelstellingen van Carlisle. Beleefdheid is in het Engels ‘civility’. Dat komt van het Latijnse 

woord civis en betekent ‘burger’. Merriam Webster definieert ‘civility’ als beschaafd gedrag, of een 

beleefde daad of uiting. We weten echter dat beleefdheid meer is dan goede manieren en ook bestaat uit 

‘het delen van onze eigen overtuigingen en waarden met anderen door middel van betrokkenheid met de 

bedoeling elkaar oprecht respect te betonen’. Als medewerkers van Carlisle proberen we dat oprechte 

respect voor anderen te delen, vooral in deze moeilijke tijd. 

 

De beste wensen voor een vreugdevolle en ‘beleefde’ vakantie, en op betere tijden.  

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 
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