
 
 
Samen creëren we uitzonderlijke werkplekken. Zelfs als deze werkplekken er heel anders 
uitzien dan we gewend zijn. 
 
Kimberly-Clark Professional streeft ernaar uw vertrouwde partner te zijn bij het creëren van  
veilige, gezonde en productieve werkplekken. Die missie is nog nooit zo belangrijk geweest, 
omdat we nu samenwerken door de ongekende uitdagingen van de COVID-19-pandemie. 
 
Onze eerste prioriteit is, zoals altijd, de gezondheid en veiligheid van onze buitengewone 
werknemers en trouwe klanten over de hele wereld. We hebben een aantal agressieve 
maatregelen genomen om het risico op blootstelling te minimaliseren, waaronder het 
implementeren van nieuwe procedures in onze fabrieken en distributiecentra om het aantal 
bezoekers te beperken en veilige afstanden te garanderen. We hebben ook protocollen voor 
dieptereiniging, beperkt reizen en waar mogelijk werken op afstand geïmplementeerd. 
 
We zijn ons er terdege van bewust dat de wereld onze producten als nooit tevoren nodig heeft. 
Om aan deze enorme vraag te voldoen, hebben we de productie aanzienlijk versneld en werken 
we 24 uur per dag om ervoor te zorgen dat onze producten beschikbaar zijn waar en wanneer 
ze het meest nodig zijn. Bovenaan de lijst staan de heldhaftige mannen en vrouwen die in de 
gezondheidszorg en ouderenzorg werken en die zich tijdens de crisis in de frontlinie bevinden. 
 
Ondanks deze inspanningen erkennen we dat de vraag naar onze bedrijfskritieke producten 
soms onze capaciteit om ze te leveren kan overtreffen. We begrijpen hoe uitdagend dit kan zijn 
en we doen er alles aan om u van dienst te zijn in deze tijd van extreme ontwrichting. Onze 
toewijding aan onze klanten en gebruikers is niet verdwenen. 
 
In overeenstemming met onze waarden hebben we samen met onze branche- en 
gemeenschapspartners bepaald hoe we onze wereldwijde schaal en middelen het beste 
kunnen benutten om degenen die belast zijn met het leveren van essentiële zorg te 
ondersteunen. We zullen hier de komende dagen en weken meer over delen. 
 
We willen onze toegewijde medewerkers, klanten en partners bedanken voor alles wat ze doen 
om onze gemeenschappen en elkaar te helpen ondersteunen. We zijn er trots op om deel uit te 
maken van deze inspanning. Samen zullen we zegevieren. 
 
Bezoek voor meer informatie over COVID-19 www.who.int/. 
 

http://www.who.int/

