
 

 

 

  

Werken bij de klant, in de productie of thuis… 

Het is anders. Geen praatje meer bij de 

koffieautomaat, niet even samen lunchen.  

 

Geef maar toe, we missen elkaar echt. 

 
Dit is de derde editie met thuiswerkfoto’s, ze blijven leuk.  

Blijf ze alsjeblieft insturen.  
Tips hoe je het leuk houdt in de pauzes zijn ook welkom! 
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Collega’s in Ledeacker houden de vrijdagmiddagborrel aan 

(GEA Den Bosch) 

Mandy Mekenkamp gaat 

lekker hardlopen! 

(GEA Deventer) 
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Geert-Jan van Grinsven is blij verrast door het boeket tulpen! 

(GEA Den Bosch) 

Jan Steensma zorgt ervoor dat 

de onderdelen orders ook 

vanuit Akkrum gewoon 

verwerkt worden. 

(GEA Leeuwarden) 
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Ook de werkplek van Maria 

Breijnaerts fleurt op 

(GEA Bakel) 

Tjeerd Verleg van der Wal  

“Thuiswerken heeft nog een 

voordeel. Je schoot blijft lekker warm 

met als extra voordeel dat je kan 

werken en de conference calls kunt 

uitbesteden 😊 qua 5S score kan ik 

nog wel wat tips gebruiken om de 

kabels netjes weg te werken... 

(GEA Bakel) 

De Hollandse tulpen staan prachtig bij 

Ivanka Bosma! 

(GEA Weert) 
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Maurice Smits  

“Purrrfect working from home #highfive #lunchbreak. Groeten uit Valkenswaard” 

(GEA Bakel) 

Heidi Beenen 

“Ik mis de koffie(thee)pauzes 

met mijn collega's, maar 

thuis leuten we ook af en 

toe samen een bakkie.” 

(GEA Bakel) 
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Ook bij Dennis Leenen staan 

de tulpen er mooi bij! 

(GEA Bakel) 

Pieter Vos 

“Wat een leuke en fleurige 

verrassing hebben wij 

ontvangen. Superactie.” 

(GEA Den Bosch) 
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Evelyn Li stays fit with a game called “Ring Fit Adventure” with which 

she battles enemies using real-life fitness exercises. Keep it up! 

 (GEA Den Bosch) 

Angela van Baal begint elke dag met een rondje hardlopen in de frisse lucht. 

(GEA Deventer) 
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We zijn ook benieuwd naar jou! 

 

Hoe ziet je werkplek eruit?  

Wat doe jij om het in deze situatie leuk te houden?  

Hoe blijf je fit en heb je nog tips voor je collega’s?  

 

Heb je leuke foto’s, stuur deze dan op naar 

marketingnl@gea.com 

 

* Vergeet niet te vermelden op welke GEA locatie je werkzaam bent! 

* Goed om te weten: i.v.m. de AVG regels hebben we toestemming nodig om je foto 

te publiceren. Als je de foto mailt geef je ons toestemming om de foto te publiceren in 

de We are GEA campagne.  

 

  


