
Zeg het met een bloem. 
Beste collega, 
 
Twee maanden geleden veranderde de wereld zoals we die voorheen kenden drastisch 
en werden we met ons allen meer dan ooit op de proef gesteld.  
 
De onbetwiste helden van deze coronacrisis zijn zonder enige twijfel alle eerstelijns-
zorgverleners. Maar niet enkel zij verdienen een welgemeende dankjewel. Ook alle 
Daikin-collega’s die iedere dag opnieuw het beste van zichzelf gegeven hebben de  
voorbije maanden om dit bedrijf ‘Coronaproof’ te maken, verdienen dit! 
 

Coronaproof? Wat? Hoe? 

Thuis je temperatuur meten, 

je thuis omkleden,  

alleen naar Daikin rijden, 

rustig aanschuiven voor de temperatuurcontrole, 

je aanpassen aan de nieuwe breakzones. 

Steeds de anderhalve meter afstand respecteren, 

durven je collega vriendelijk aan te spreken als hij/zij te dichtbij komt,  

ideeën formuleren over hoe we het werk nog beter kunnen organiseren i.f.v. die social distance,  

blijvend oog hebben voor veiligheid, 

steeds onze handen wassen,  

het grondig schoonmaken van onze werkzone of bureau,  

een mondmasker dragen. 

Thuis blijven als ik mij niet goed voel en/of hoest  

komen werken als ik gezond ben, 

durven je angst te overwinnen, 

het bedrijf laten weten als een gezinslid ziek is 

een sms-je sturen naar een zieke collega of een collega die in quarantaine geplaatst is, 

een luisterend oor bieden voor een collega die het zwaar te verduren heeft. 

Jullie deden dit! En zo veel meer! 

 

Een bloem zegt meer dan 1000 woorden. Daarom willen we op donderdag 14 mei het 
bedrijf en jou in de bloemetjes zetten. 
 
Indien het weer het die dag toelaat, willen we de bedrijfsingang versieren met meer dan 
1000 bloemen. Een bloem voor elke medewerker en dit als een symbolische dankjewel 
aan elk van jullie.  
 
Donderdag zal je tijdens het binnen- en buitenrijden van deze bloemenpracht kunnen 
genieten. 
 
 
 



Daarnaast willen we die dag jullie ‘dankjewel-boodschappen’ op onze corona 
informatiekanalen publiceren.  
 
Wil je een specifieke collega, jouw team, een dienst of een afdeling met een persoonlijke 
boodschap bedanken, upload dan jouw bedankingsberichtje eventueel met een leuke 
foto via deze link: 
https://daikin.formstack.com/forms/zeg_het_met_een_bloem_say_it_with_flowers 
 
Doe dit voor woensdagmiddag 15 uur. De communicatiedienst publiceert jullie 
boodschappen vervolgens op de website en het intranet 
 
Vrijdag 15 mei mag elke Daikin werknemer dan één bloempotje mee naar huis nemen op 
het einde van hun werkdag. We vragen uitdrukkelijk om slechts één bloempje mee te 
nemen. 
 
Het meenemen van een bloempotje voor een afwezige collega is helaas niet toegestaan. 
Weekendmedewerkers kunnen hun bloemetje meenemen op zondagavond 17 mei.  
 
Op maandag 18 mei kunnen de medewerkers die op vrijdag niet aanwezig waren er 
eentje meenemen. We raden iedereen aan om op die dag een plastiek draagtasje mee te 
brengen, zodat je op een veilige en een nette manier huiswaarts kan keren met jouw 
bloemetje. 
 
Wie afwezig is van 15 t.e.m. 18 mei bedanken we graag met de vele virtuele wensen en 
de foto’s die we van het gebeuren zullen maken en uiteraard op onze corona 
informatiekanalen zullen publiceren. 
 
Daikin koopt de bloemen aan via een organisatie die met de opbrengst een extra 
beademingstoestel wil aanschaffen voor het Henri Serruys ziekenhuis te Oostende.  
 
Hartelijke groet 
 
Wim De Schacht, Vice President, Voorzitter Ondernemingsraad 
 
Peter Van Den Broecke, Director, Voorzitter CPBW 
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