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Beste collega’s, vrienden,

Eerst en vooral wil ik mijn diepste medeleven en blijk van steun uitdrukken voor jullie en jullie families.

De verspreiding van het COVID-19 virus heeft geresulteerd in een ongekende reeks gebeurtenissen in de hele 
wereld. Mensen worden getroffen, families verblijven thuis in quarantaine in verschillende landen in Europa,… Ook 
mensen in België en onze Daikin collega’s ondervinden de gevolgen op dagdagelijkse basis.

Als Daikin hebben wij onmiddellijke tegenmaatregelen genomen (invoeren van reisbeperkingen naar risicolanden, 
handhygiëne promoten in het volledige bedrijf, bewustmakingscampagnes, aanpassen van de manier waarop we 
werken, …) volgens de regels van de regering en zelfs een stap verder. Momenteel bevinden we ons in een situatie 
waarin de fabriek in België met een beperkte capaciteit opereert en verschillende van onze mensen van thuis uit 
werken. Op Europees niveau draaien onze fabrieken, behalve Italië, ook op een lagere capaciteit.

We hebben beslist om onze fabrieken in Europa en de fabriek in België niet te sluiten, maar om hard te werken 
om de veiligheidsmaatregelen op het vlak van ‘hygiëne’ te verhogen. We geloven dat dit de beste manier is. Het 
COVID-19 virus is opgekomen en de maatregelen van de Belgische regering zouden een effect moeten hebben zodat 
we ‘de curve kunnen afvlakken’, maar we moeten ons allemaal realiseren dat we nu in een nieuwe realiteit leven. 
Een realiteit waar meer aandacht moet worden besteed aan ‘gezondheidsveiligheid’. Dit moet zowel in ‘essentiële’ 
als ‘niet-essentiële’ diensten gehandhaafd worden. Inderdaad, alle bedrijven, winkels, voedingswinkels, maar ook 
ziekenhuizen moeten de inspanningen op het gebied van ‘gezondheidsveiligheid’ verhogen. Daarom heeft ons team 
in Daikin Europe snelle tegenmaatregelen genomen om de nieuwe realiteit het hoofd te bieden. Ik zou de 
inspanningen van iedereen tot nu toe zeer op prijs willen stellen en we zullen deze inspanningen voortzetten. We 
zullen een andere manier van werken en een andere organisatie van ons bedrijf nodig hebben, maar ook een 
strengere discipline op het gebied van ‘hygiëne’. Daarom hebben we ervoor gekozen om de activiteiten in onze 
fabriek voort te zetten, zij het op een lagere schaal.

Ook wat betreft medewerkers hebben we de richtlijnen van de overheid gevolgd, maar telewerken op deze schaal 
kan geen langetermijnoplossing zijn. Mensen moeten uiteindelijk terugkeren naar het bedrijf en alle werkplekken, 
bedrijven, winkels, voedingswinkels moeten volledig operationeel zijn met nieuwe en strengere 
gezondheidsmaatregelen.

De huidige maatregelen zijn er inderdaad om de piek af te vlakken, maar we zullen leven in een samenleving waarin 
het COVID-19 virus op lange termijn zal moeten worden ingeperkt. Dit moet samengaan met een volledig 
functionerende samenleving en economie om substantiële negatieve effecten op de bevolking te voorkomen.

In die zin is het onvermijdelijk dat de negatieve effecten op onze economie groter zullen zijn, des te langer de 
‘lockdown’ of het niet / laag opereren van bedrijven voortduurt. Het is zeker dat er uitdagende tijden in het 
verschiet liggen zowel wat betreft onze manier van werken als wat betreft de economie. Maar we moeten hier 
samen aan werken. Het is een uitdagende manier, maar het is de enige manier. Hoewel de omvang van verandering 
enorm is, hebben we als Daikin organisatie in het verleden geweldige dingen gedaan, en dit zullen we ook blijven 
doen, allemaal samen. Laten we onze strijd tegen dit COVID-19 virus verderzetten!
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