
 

 

 

  

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 tweede editie met thuiswerkfoto’s, ze blijven leuk.  

Blijf ze alsjeblieft insturen.  
Tips hoe je het leuk houdt in de pauzes zijn ook welkom! 

2e editie 

07-04-2020 
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Een mooie inzending van het team strategische inkoop!  

(GEA Bakel) 
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Ernst Berends heeft zowel binnen als buiten een werkplek ingericht 

(GEA Den Bosch) 

Nathalie Borsjé  

“Ik werk met als collega mijn harige 

vriend, steun en toeverlaat Timon, al 

blaft hij wel de oren van mijn hoofd”  

(GEA Bakel) 
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Max Rachmat  

“Het kost wat moeite om mijn administratieve hulp in te werken, 

maar het gaat steeds beter” 

(GEA Den Bosch) 

Ben Mertens en zijn 

mooie werkplek 

 (GEA Weert) 

Sido Wiersma tijdens de 

inbedrijfstelling/commisioning van een GEA 

Chiller bij RFC Dronrijp  

  (GEA Den Bosch) 



 
 

4 
 

 

  

Gerben Stegeman 

focust zich volop op zijn 

werk, met het zonnetje 

op zijn rug. 

(GEA Deventer) 

Leonard Naaktgeboren 

“Thuis werken @Tollebeek. 

#doIneedtosaymore?” 

 (GEA Deventer/Leeuwarden) 

De tip van Mandy van Veghel “Wees niet te streng voor jezelf en doe het stap 

voor stap. Probeer verder die dingen waar je tegen aan loopt bespreekbaar te maken 

thuis, met je collega’s en je leidinggevende. Samen kom je verder dan alleen.” 

(GEA Weert) 
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George Bon had om 10.30 al 

acht Skype calls achter de rug. 

Goed bezig George!  

 (GEA Bakel) 

Kirsten van Lith  

“Door het thuiswerken moeten we helaas allemaal onze collega’s missen. Binnen het HR-

team hebben we allemaal dit kaartje op onze thuiswerkplek staan, om zo toch wat 

dichterbij elkaar te zijn. Iedereen veel succes en vooral veel gezondheid in deze periode. 

Pas op jezelf en op elkaar!” 

 (GEA Den Bosch) 
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De werkplek van Irma van den Broek 

is helemaal klaar voor Pasen!  

 (GEA Bakel) 

Hoewel Bart Keunen het contact met zijn collega’s mist, voelt hij zich wel 

‘the king of the castle’ 

 (GEA Bakel) 

Arwin van de Velde  

“Maar nu tijd voor ‘n bakkie” 

 (GEA Den Bosch) 
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Chiel Walkeuter blijft net als in de tijd 

voor corona bewegen en loopt ca. 7.5 

tot 10 km per dag op de Utrechtse 

Heuvelrug. Blijf gezond, vanuit Elst  

(GEA Deventer/Leeuwarden) 

 

Harm Ypma  

“Marketing gaat gewoon door, ook in 

Rijkevoort” 

(GEA Deventer) 

 

Zomaar een werkdag in ’t leven 

van de GEA-monteur 

“1,5 meter afstand is niet altijd 

haalbaar, soms is 5 meter een 

betere keus” 

Marco & Marco - een klus in 

Zoetermeer 

(GEA de Rijp)  



 
 

8 
 

 

  

Johan Wassenberg neemt ons 

mee in zijn mooie thuis kantoor  

(GEA Den Bosch) 

Ook Martijn van Heugten heeft nog 

nooit zoveel tijd doorgebracht thuis 

op zolder. 

“Een bakkie koffie halen beneden is 

dan ook gelijk weer wat beweging!” 

(GEA Bakel) 

Een kijkje op de werkplek van... 

De werkplek van Oeble Huijgen, 

met een korreltje zout. 

(GEA Deventer) 

Bij Ted Hegeman blijft ook thuis het 

thema “Engineering for a better world” 

(GEA Den Bosch) 
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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.  

 

  


