
 

  

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. 

 

Met enkele foto’s geven we elkaar een beeld hoe de 

nieuwe situatie er voor iedereen uitziet.  
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Katinga Kersten zit niet alleen te 

werken  

(GEA Den Bosch) 

Rene Roelofsen heeft de hulp ingeschakeld 

van een hele harige assistent  

(GEA Deventer) 

Stefan van Hoof heeft wel een 

hele mooie werkplek (GEA Bakel) 

Annemarie Harmsen heeft ‘s 

ochtends eerst met de kinderen 

geschminkt (GEA Den Bosch) 
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Lieke en Angela houden zich goed aan de richtlijnen van het RIVM 

(GEA Den Bosch) 

Jorie Aerts is tevreden met zijn werkplek 

 (GEA Bakel) 
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Mandy Mekenkamp en Ruben Knufing fleuren 

hun werkplek op met een mooi boeket 

 (GEA Deventer) 

Joost Vliegen is thuis hard aan het werk 

 (GEA Den Bosch) 

Enny Martens – Het werk gaat 

natuurlijk gewoon door  

(GEA Bakel) 
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Saskia van den 

Bergh geniet 

tussen het werk 

door van een 

prachtig uitzicht  

(GEA Den Bosch) 

Angela van Baal zet wat planten 

neer om haar werkplek gezellig te 

maken 

 (GEA Deventer) 

Ruth deelt haar plek met een 

andere harde werker  

 (GEA Bakel) 

Willem Poos wordt gezelschap 

gehouden door Ken – hij zegt misschien 

niet veel maar die blauwe ogen maken 

veel goed  

 (GEA Bakel) 
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Martijn Simons bewaakt het fort op de 

bovenste verdieping van Munsterstraat 5 

(GEA Deventer) 

Henri Verbruggen 

“Voor mij is het belangrijk om een vast ritme te houden tijdens het 

thuiswerken. Ik werk op zonder. Om drinken te halen moet ik twee 

trappen af, dan heb ik toch een beetje beweging.” 

“Deze situatie heeft als voordeel dat ik met mijn gezin kan lunchen, 

quality time. Via Skype heb ik veel contact met collega’s, maar eerlijk 

gezegd mis ik wel het persoonlijk contact.” 

(GEA Den Bosch) 

Tom Eelen is toch beter in het maken van 

een selfie dan hij denkt  

 (GEA Den Bosch) 

Michiel van Pernis  

“In deze bijzondere tijden probeer ik extra fit te blijven door veel 

te sporten; hardlopen en racefietsen. Op mijn beeldscherm zie je 

dat ik de laatste informatie rondom corona goed in de gaten 

houd. De speaker heb ik veelvuldig nodig; ik bel extra veel met 

mijn teamleden en mijn mobiel en Skype draaien overuren. We 

maken er het beste van… Blijf veilig en gezond!” 

(GEA Cuijk) 

Een kijkje op de werkplek van... 



 
 

6 
 

 

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 

 

*Goed om te weten: i.v.m. de nieuwe AVG hebben toestemming nodig om foto’s te 

publiceren. Vergeet niet om deze toestemming te geven in de e-mail. 

  


