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Beste collega’s 

Ik heb besloten om via videoboodschap met jullie te praten, omdat ik niet de 

mogelijkheid heb om dit persoonlijk te doen. Ik hoop dat jullie en jullie families in 

goede gezondheid verkeren en ik wil jullie alvast bedanken voor alle geleverde 

inspanningen om de activiteiten binnen het bedrijf draaiende te houden in deze 

moeilijke periode.  

Zoals ik al zei in mijn brief van drieëntwintig maart, leven we vandaag in een nieuwe 

realiteit. Een realiteit die continue kortetermijnmaatregelen vereist, aangezien het 

de situatie dagelijks verandert.  

Al sinds het begin van de COVID-19 crisis in China hebben we de nodige 

reisbeperkingen en aanvullende gezondheidsmaatregelen genomen. We hebben 

onlangs ook de beslissing genomen om 100% thuiswerk mogelijk te maken voor 

bedienden voor wie de functie dit toelaat. In de fabriek definieerden we extra 

gezondheidsmaatregelen en besloten we de aanwezigheid van de arbeiders met 50% 

te verminderen door gebruik te maken van het Belgische systeem van tijdelijke 

werkloosheid. Met deze maatregelen konden we de gezondheidseisen van de 

Belgische overheid waarborgen, zoals het ten allen tijde verzekeren van een sociale 

afstand van 1,5 meter. 

Parallel aan al deze acties hebben we ook aan de Sales SBU’s gevraagd om samen 

met Corporate Planning een eerste simulatie te maken van de verwachte 

verkoopresultaten in Kwartaal 1 van ons nieuw boekjaar.  

Aangezien de wereldeconomie is getroffen door het COVID-19 virus, vertoont de 

simulatie een serieuze daling in de omzet van 45%. Hoewel de situatie per land 

verschilt en dagelijks verandert, staken veel Daikin installateurs en aannemers hun 

activiteiten, worden investeringen geannuleerd en worden projecten uitgesteld. 

Zoals je weet, zijn Italië en Spanje zeer hard getroffen door de COVID-19 crisis, 

aangezien er in deze landen een extreme lockdown is. We verwachten dat met name 

de verkoop van Split, VRV en Applied erg zwaar zal lijden onder de crisis. 

Om deze ernstige daling in de omzet in het eerste kwartaal het hoofd te bieden, zijn 

onmiddellijke kostenbesparende maatregelen noodzakelijk. Verschillende 

dochterondernemingen hebben al beslist om de werktijd van hun personeel te 

verminderen via lokale rechtssystemen. Andere dochterondernemingen overwegen 

om dit te implementeren. 



  

In DENV moeten we ook snelle maatregelen nemen om de kosten snel te verlagen in 

lijn met de ernstige daling in omzet. In dit opzicht hebben we besloten om alle 

vacatures stop te zetten.  

Ik wil jullie ook meedelen dat we de beslissing hebben genomen om de werktijd van 

de bedienden te reduceren met gemiddeld 8 werkdagen tussen 6 april en 5 juni door 

middel van het Belgische systeem van tijdelijke werkloosheid of het opnemen van 

verlofdagen. We hebben voor solidariteit gekozen en vragen daarom gelijke 

inspanningen van alle niveaus. 

Voor werkloosheidsdagen geeft de Belgische overheid een vervangingsinkomen. 

Bovendien wordt een extra vergoeding voorzien van Daikin om het inkomensverlies 

te beperken. We hebben jullie manager gevraagd een planning op te stellen die 

rekening houdt met de bedrijfscontinuïteit. Jouw manager neemt met jou contact op 

om uit te leggen welke specifieke regeling voor jou van toepassing is. Daarnaast is 

een speciale intranet pagina gemaakt met meer uitleg over de maatregelen. 

Ik begrijp volkomen dat dit een sterke boodschap is voor jullie en jullie familie en dat 

deze maatregel zeer ongebruikelijk is voor ons bedrijf. Ik wil benadrukken dat we 

deze maatregelen moeten nemen om het hoofd te kunnen bieden aan de slechte 

situatie in het eerste kwartaal. De crisis waarmee we nu worden geconfronteerd, is 

ernstiger dan de situatie in 2008 met de bankencrisis. Dit is uiteraard een 

kortetermijnmaatregel, maar als topmanagement zullen we niet alleen de situatie 

opvolgen, maar ons ook voorbereiden op de toekomst van ons bedrijf.  

Ik wil mijn diepste waardering uitdrukken aan jullie allemaal. Velen onder jullie 

hebben tijdens deze crisis al veel Daikin spirit, creativiteit en ondernemerschap 

getoond. Ik ben ervan overtuigd dat we door onze gezamenlijke inspanningen en 

solidariteit de situatie het hoofd kunnen bieden.  

Zorg goed voor jezelf en voor jullie familie.  

Dank u wel. 

 


