GREAT PLACE TO WORK
Culture Index

DHL EXPRESS NEDERLAND

AANDACHT, BELOOFD
“Bij DHL Express verzenden wij geen pakketten, maar verhalen
naar 220 landen over de hele wereld. Of je nou werkt als koerier,
supervisor, in de sales of op ons hoofdkantoor; jij maakt voor ons
het verschil!”

Algemene informatie
DHL Express is gespecialiseerd in internationale koeriersdiensten, waarbij we
vertegenwoordigd zijn in meer dan 220 landen en gebieden.
Het klantenbestand van DHL Express is enorm en omvat elke branche en sector, van productie
en wereldwijde, financiële en professionele diensten tot life sciences en e-commerce. We zijn
sterk actief in zowel de B2B – als de B2C markt.
De belangrijkste concurrenten van DHL Express zijn UPS en FedEx.

1. Werven en Selecteren
1a. Werven en Selecteren
In een servicegericht bedrijf als DHL Express is het van groot belang dat we de juiste mensen
aantrekken. Mensen zijn de eerste en belangrijkste pijler in onze strategie (motivated people –
zie afbeelding hieronder). Zonder medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en houding
kunnen we niet die service bieden die onze loyale klanten verdienen. Wij geloven dat onze
mensen dé onderscheidende factor zijn ten opzichte van de concurrentie. Daarmee erkennen
we het belang van een hoog kwalitatief wervingsproces en een goed ingericht
onboardingsproces.

Werving & selectieproces
Wanneer er een vacature ontstaat, maken we deze eerst intern bekend om doorgroei van
binnenuit te stimuleren. Met als uitgangspunt dat onze mensen onze belangrijkste
onderscheidende factor in de markt zijn, heeft het ontwikkelen van onze eigen mensen altijd
prioriteit (zie paragraaf 7 - Ontwikkelen). De openstaande vacatures worden elke week met de
medewerkers gedeeld in de vorm van onze interne vacaturekrant, via DNN (Daily News
Network, nieuws dat TV schermen te zien is), mededelingenborden op onze locaties en onze
www.werkenbijdhl.nl site met alert mogelijkheden.

Mocht interne werving niet tot het gewenste resultaat leiden, dan stellen we deze open voor
externe kandidaten. We plaatsen hiervoor de vacaturetekst op onze werken bij site. Aangezien
het wervingsproces het eerste contact is dat potentiële toekomstige medewerkers met DHL
hebben, is elk contactmoment en elke stap in het proces een belangrijke gelegenheid om onze
waarden en bedrijfscultuur uit te dragen. Het selectieproces is grondig en transparant en richt
zich vooral op het aantrekken van mensen die de juiste "mindset en houding" hebben. Alhoewel
we natuurlijk ook aandacht hebben voor aanwezige kennis en vaardigheden, leert onze
ervaring dat deze tot op zekere hoogte kunnen worden getraind en ontwikkeld. Daarom ligt
onze focus grotendeels op gedrag en competenties.
Om er zeker van te zijn dat we de juiste mensen aantrekken, hebben we als onderdeel van onze
Employer Branding aanpak medewerkers gevraagd hoe zij onze cultuur zouden omschrijven.
“Wat vind je leuk aan het werken bij DHL Express” en “wat maakt ons zo uniek” zijn onder
andere vragen die ze in verschillende workshops hebben beantwoord.
Unaniem benoemden onze medewerkers drie belangrijke onderscheidende kenmerken van
DHL Express:
1. DHL Express is de meest internationale organisatie van de wereld en daar ben ik trots
op;
2. We willen winnen, de beste zijn en dat willen we bereiken door samen te werken;
3. We zorgen voor elkaar en voor de klant, willen helpen zit in onze DNA.
Deze 3 kenmerken hebben we samengevat in de slogan: “Aandacht, beloofd”.
De input van onze mensen hebben we vertaald naar onze vacatureteksten. Daarnaast delen we
testimonials van medewerkers op onze werken bij site (www.werkenbijdhl.nl). Ook hier vind je
de typische kenmerken van onze cultuur terug. Tevens hebben we een Employer Branding
filmpje laten maken (zie onderstaande link).
https://youtu.be/NKqf33MdNXs
Onderstaand als voorbeeld testimonials van 2 collega’s, Rob is Koerier in Breda en Anucha
werkt bij als Telesales Executive op ons hoofdkantoor op Schiphol.
Voor meer testimonials verwijzen we naar onze werken bij site.

Testimonial van Rob
KOERIER BIJ DHL EXPRESS BREDA

OVER MIJ
Ik ben Rob Keulemans, 30 jaar en werkzaam als koerier bij DHL Express in mijn woonplaats
Breda.
Eigenlijk ben ik afgestudeerd als journalist. Na mijn afstuderen ben ik echter eerst bij DHL
terecht gekomen. Een deadline halen is me vanwege de studie niet vreemd en als koerier haal
je dagelijks honderden deadlines. Zendingen vóór 12 uur afleveren, ergens vroeg een
insulinepomp ophalen, belangrijke papieren tekenen. Onderweg denk ik niet alleen aan de
klant, het pakket of verkeer om me heen. Ik ben ook bezig met manieren om de route zo
efficiënt mogelijk te rijden en plan de route steeds enkele stops vooruit.
WAT MAAKT WERKEN ALS KOERIER ZO TOP?
Als koerier spreek ik op een dag misschien wel honderd mensen. Een werkomgeving die
constant wisselt, is wat mij aanspreekt in het werk. Soms groet je elkaar enkel, een andere keer
blijf je hangen omdat het bedrijf iets doet wat je interessant vindt.
Op een van mijn routes kwam ik bij een nieuwe klant, die wereldwijd behang verstuurt. Gezien
het aantal zendingen kiest het bedrijf voor een dagelijks ophaalmoment. Zodoende kom ik er
dus bijna elke dag. Tijdens die momenten sprak ik geregeld met de kleinzoon van de eigenaar,
die de webshop runt. Hij is benieuwd hoe ik mijn werk doe en andersom ook. Laatst stonden we
samen een adres op te zoeken voor een rol behang die naar Koeweit moest. Inmiddels
informeren we elkaar zodra ik de route rijd. Kan ik een uurtje eerder komen? Hij smst. Ben ik
een half uur later? Ik bel.

IK HEB TIJD OM OVER VOETBAL TE PRATEN
Op die manier gaat het ophalen van de zendingen zeer gestroomlijnd. Zo ben ik nooit te vroeg
of te laat. We houden tijd over om het over voetbal te hebben. Inmiddels is het bedrijf ook
overgestapt op paperless trade, zodat douanepapieren niet meer hoeven worden geprint. We
blijven meegroeien en mee ontwikkelen en dit maakt iedere dag opnieuw tot een succes.

NIEUWE KANSEN
Sinds vier weken word ik ingewerkt als Office Support Medewerker. Na het uitspreken van mijn
ambities tegenover mijn supervisor heb ik deze mogelijkheid gekregen. Dat betekent dat ik de
weg nu (tijdelijk) inruil voor een baan op kantoor. Een positieve ontwikkeling voor mij omdat
het een nieuwe uitdaging biedt. Daar was ik na een jaar als koerier aan toe en ik ben dan ook blij
dat DHL deze kansen aanreikt. Op deze manier leer ik nog meer over de zaken die achter de
schermen plaatsvinden en kan ik als koerier ook de juiste feedback geven richting de mensen
op kantoor. Een interessante ontwikkeling en een mooie nieuwe stap binnen de Big Yellow
Machine :-).

Het idee dat je zo’n belangrijke schakel bent in het ophalen of afleveren van
zendingen die voor onze klanten over de hele wereld gaan; dat maakt dit werk voor
mij zo bijzonder.
Testimonial van Anucha
TELESALES EXECUTIVE BIJ DHL EXPRESS SCHIPHOL

OVER MIJ
Mijn naam is Anucha en ik ben mijn loopbaan bij DHL Express gestart door te solliciteren voor
de functie van koerier. Dit was qua werktijden de ideale bijbaan naast mijn rechtenstudie. Kort
na mijn sollicitatiegesprek werd ik gebeld, omdat de supervisor een andere functie voor mij
voor ogen had. Het feit dat er op dat moment al zo werd meegedacht wat er het beste bij mij
zou aansluiten, gaf mij de bevestiging dat ik juist had gehandeld door te solliciteren bij DHL
Express.

NA MIJN STUDIE RECHTEN
Na afronding van mijn studie rechten, was ik nog steeds niet weg te slaan bij DHL Express. De
gezellige informele werksfeer die er was, durfde ik niet op te geven. Gelukkig is ‘doorgroeien’
een begrip dat DHL serieus neemt en ook mogelijk maakt voor zijn werknemers. Zo is een
tijdelijke bijbaan binnen de operatie, uitgelopen op een vast dienstverband binnen de Sales
afdeling.
MIJN NIEUWE TEAM
In september 2018 heb ik de overstap mogen maken en is mij de kans geboden om onderdeel
uit te maken van de DHL Express Telesales afdeling. Een nieuw en spannend avontuur waarbij
ik gelukkig vanaf het begin met open armen werd ontvangen door mijn nieuwe collega’s.
Perfect match! Sales biedt een ontzettend veel afwisseling. Elke klant is anders, waardoor ook
elk gesprek anders is. Door vragen te stellen en ervaringen te delen met elkaar, leer je dit vak
het beste. Tot de dag van vandaag kan ik gelukkig zeggen dat mijn collega’s het beantwoorden
van mijn vragen niet zat zijn.

MIJN WERK ALS TELESALES EXECUTIVE
Als Telesales Executive is geen dag hetzelfde. De situaties die zich bij klanten kunnen voordoen,
zijn iedere dag anders. Zo moet je ineens schakelen met collega’s van DHL in Noorwegen, om er
samen voor te zorgen dat een zending toch op tijd wordt opgehaald. Dit was echt een ervaring
waarbij voor mij duidelijk werd dat samenwerken binnen DHL, op wereldwijd niveau, belangrijk
is.

OPEN SFEER
Hoewel het op onze afdeling key is om ervaringen van klanten te delen, is er ook altijd ruimte
voor het delen van persoonlijke ervaringen en situaties. Zo hebben mijn collega’s voor mij
klaargestaan en hebben zij mij heel erg gesteund in een moeilijke tijd. In tijden waarin ik mijn
werk niet kon doen, werd het zonder te vragen voor mij opgepakt. DHL Express is een
werkgever waarbij ik met trots kan zeggen dat het ook draait om jou als persoon.

DHL mag dan wel bekend staan als een groot internationaal bedrijf, maar wij
werknemers vormen één familie.
Met onze Employer Branding aanpak geloven we dat we in staat zijn om de juiste mensen
enthousiast maken bij ons te willen werken. Om zeker te zijn dat er een goede match is tussen
potentiële toekomstige medewerkers en ons bedrijf, kijken we in onze benadering van werving
naar drie belangrijke componenten:
1. We zoeken medewerkers die het gedrag passend bij onze kerncompetenties laten zien.
We onderscheiden drie groepen medewerkers, waarbij we voor iedere groep een set
aan competenties en/of attributen hebben vastgesteld.
Managers
Voor leidinggevenden gebruiken we leiderschapsattributen in plaats van kerncompetenties - ze
zijn ontworpen om een duurzame gemeenschappelijke leiderschapscultuur tot stand te
brengen op basis van het principe van leiderschap met "hoofd, hart en lef" - iets waar we naar
zoeken bij leiders van wereldklasse. Wij geloven dat deze principes managers helpen om hun
medewerkers in een snel veranderende omgeving te leiden door uitdagingen aan te gaan en
kansen te benutten.
Onze Leiderschap Attributen zijn de volgende:
 Being results oriented
 Leveraging strengths
 Providing purpose
 Having and creating trust
 Focusing on clear priorities
 Being positive about challenges, uncertainty and change
Professionals
Voor professionals hanteren we onderstaande vijf kerncompetenties:
 Making Customers more successful
 Shaping direction
 Driving high performance
 Developing others
 Developing self

Uitvoerende medewerkers

Voor medewerkers die voornamelijk uitvoerend werk doen, hebben we gekozen voor drie
generieke competenties, ongeacht het werk dat je doet. Deze drie worden aangevuld met drie
functie-specifieke competenties en twee individuele competenties. De laatst genoemde set
wordt in overleg tussen de leidinggevende en medewerker jaarlijks vastgesteld.
De drie generieke competenties zijn de volgende:




Resultaatgericht
Klantgericht
Ontwikkelingsgericht

2. We zoeken medewerkers die qua mindset en houding in staat zijn om onze vier
kernwaarden uit te dragen. We geloven dat deze kernwaarden een essentieel onderdeel
zijn van ons succes en ons helpen ervoor te zorgen dat we altijd “As One” werken aan
het succes van het team. Onze vier kernwaarden zijn:





“Can do” mindset
“Passion” and the willingness to go the extra mile
“Speed”
“Right First Time”

3. Ten slotte is in ons wervingsproces de mogelijkheid om intern door te groeien van
belang. Dat betekent dat we verder kijken dan de vaardigheden en de competenties die
vereist zijn voor de huidige functie en ook rekening houden met mogelijke volgende
groeistappen. De genoemde competentiesets en leiderschapsattributen zijn geen
geïsoleerde concepten. Ze vormen een integraal onderdeel van de DHL-cultuur en
worden versterkt in onze erkenningsprogramma's (zie ook paragraaf 6 - Bedankt),
Ontwikkelingskader en Performance Management-aanpak (zie ook paragraaf 7 Ontwikkelen).
“Recruiting Superstars”
Als onderdeel van ons unieke CIS-programma (zoals beschreven in sectie 7 - Ontwikkelen)
hebben we een speciale module ontwikkeld: 'Recruiting Superstars'. Deze module is bedoeld
om managers en HR professionals toe te rusten met de vaardigheden en kennis om effectief
Insanely Customer Centric (ICC) Superstars aan te trekken, te selecteren en te onboarden om
vervolgens hen bij te laten dragen aan onze FOCUS-strategie (zie sectie 3 - Inspirerend). Het
stelt ons in staat om potentiële nieuwe medewerkers een consistent positieve ervaring met
DHL Express te bieden en ons positioneren als een Employer of Choice.
Tijdens de module “Recruiting Superstars” zullen deelnemers:






begrijpen wat werving is en hoe het de FOCUS-strategie ondersteunt;
weten wat we de Superstars van de logistieke wereld te bieden hebben;
verduidelijken wat er nodig is om een effectieve ICC Recruitment Superstar te zijn;
definiëren welk type mensen we willen aantrekken;
begrijpen hoe we werven en wie verantwoordelijk is;



kennis opbouwen over de wereldwijde aantrekkingskracht, selectie en onboarding
tools; om de kandidaat-ervaring te verbeteren;begrijpen hoe we een ICC-interview
doen;

1b. Verwelkomen
De eerste dagen, weken en maanden ervaren hoe het is om bij DHL Express te werken zijn
cruciaal voor een medewerker om een indruk te krijgen van ons als Employer of Choice. De
eerste indrukken van een medewerker zijn over het algemeen blijvende indrukken en kunnen
het verschil maken tussen een medewerker die ervoor kiest om bij ons blijven of om te
vertrekken.
Onboarding van en follow-up programma voor nieuwe collega’s
Ons Onboarding- en follow-up programma is een alles omvattende aanpak om ervoor te
zorgen dat nieuwe collega’s op een gestructureerde wijze welkom worden geheten bij ons
bedrijf en zich snel thuis voelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat nieuwe collega’s effectief
en productief aan de slag kunnen en voor langere tijd bij ons blijven. Het programma begint bij
het accepteren van het aangeboden contract, waarop allerlei activiteiten volgen zoals
kennismaking met het team, het ontwikkelen van functionele expertise en een garantie op een
gastvrije en soepele start bij ons bedrijf. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat een
medewerker zich onderdeel voelt van de "Big Yellow Machine" en wordt opgenomen in de DHLcultuur.
Voordat ze bij DHL beginnen, ontvangen alle nieuwe medewerkers 'DHL In a Box'. Dit is een
DHL-doos, meestal persoonlijk aangeboden door een DHL koerier, waarin een video 'Welcome
to our World' zit. Hierin verwelkomt onze Global CEO de nieuwe medewerker en wordt de
geschiedenis, strategie en de waardepropositie gedeeld. Verder zit er in de doos een
welkomstkaart (persoonlijk ondertekend door het lokale management en collega’s), een CISpaspoort (meer hierover hieronder), een DHL-lanyard, een notebook en pen, een herbruikbare
fles water en een exemplaar van hun learning journey.
Het doel van deze “DHL In a box” is niet alleen om medewerkers te voorzien van nuttige
informatie voordat ze bij het bedrijf komen, maar ook om hen een teamgevoel mee te geven
van het team waar ze deel van gaan uitmaken. Daarnaast zullen ze zelf hun eerste ervaring
hebben met onze service, zoals onze klanten dat elke dag ervaren (het ontvangen van een
levering van een DHL koerier). Door het CIS-paspoort en leertraject op te nemen, laten we
vanaf het begin zien dat DHL Express zich inzet voor de ontwikkeling van onze medewerkers en
dat werken bij DHL onderdeel is van een reis en veel meer is dan alleen een baan.
Het Onboardingsprogramma gaat verder met geplande vervolgactiviteiten in stappen van 30
en 60 dagen. Als afsluiting evalueren we na 90 dagen bij ons aan het werk te zijn. Als er punten
ter verbetering zijn, willen we dit weten, zodat we het kunnen oplossen - feedback is absoluut
een topprioriteit voor ons.

DHL in a Box:

Het Buddy-programma
Het Buddy-programma is een nieuw programma dat nieuwe collega’s voorziet van iemand die
vanaf de eerste dag voelt als een vriend of 'buddy' - waardoor mensen zich onmiddellijk
comfortabeler voelen in een nieuw team en een nieuwe organisatie. De Buddy vergemakkelijkt
het bekend raken met onze unieke cultuur, treedt op als mentor, pakt routinematige zorgen aan
en maakt nieuwe collega’s vertrouwd met de werkomgeving. Of het nu gaat om het declareren
van uitgaven of waar je de beste koffie kunt krijgen - een buddy is er - naast een manager - om
elke vraag, groot of klein, te beantwoorden.
Certified International Specialist (CIS) Inductie
Dit initiatief is niet alleen uniek in onze branche; het is uniek in de wereld. Het is het meest
allesomvattende initiatief om medewerkersbetrokkenheid te creëren en te vergroten. Het doel
is om een krachtig gemeenschapsgevoel te creëren dat ons in staat stelt om de beste
productkwaliteit te combineren met onvergelijkbare uitstekende service.
Het Certified International Specialist Learning Programma begint met een 32-uur durende
introductiecursus, die een nieuwe medewerker binnen de eerste 90 dagen na de start bij DHL
Express volgt. De nieuwe collega’s worden ondergedompeld in de geschiedenis en cultuur van
DHL en bieden hen een breed inzicht om de primaire bedrijfsfocus, strategie en spirit van het
bedrijf te verkennen. Het richt zich op de specifieke kenmerken waarmee het DHL Expressteam emotioneel contact maakt met onze klanten.
Dit wereldwijde initiatief, afkomstig uit de Verenigde Staten, is ontwikkeld om elke
medewerker van DHL Express te betrekken en ons de mogelijkheid te geven om continu te
kunnen investeren in de toekomst van onze medewerkers. Het programma heeft tot doel alle
DHL Express-medewerkers te motiveren om hun steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de
dienstverlening en klanten loyaal te laten zijn, wat resulteert in een winstgevender bedrijf.
Mensen komen samen uit elke functie in het bedrijf, waardoor het ook een uitstekende
gelegenheid is om te netwerken en contacten te leggen vanuit het hele bedrijf. Aan het einde
van de introductie ontvangen de nieuw gekwalificeerde Certified International Specialists de
eerste stempel in hun CIS-paspoort - een op een paspoort lijkend document waarin onze
mensen na elke succesvol afgeronde CIS module een stempel krijgen. CIS is niet alleen een

fantastische leer- en netwerkervaring, maar laat nieuwe medewerkers ook gelijk ervaren dat
we veel aandacht hebben voor hun ontwikkeling.
Extra modules worden het hele jaar door en gedurende jaren daarna regelmatig aangeboden
(zie Cross Functionele Training in sectie 7 - Ontwikkeling). CIS helpt bij het versterken van de
belangrijkste onderliggende thema's van klantgerichtheid, internationale focus, wereldwijd
netwerk en het nemen van verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze
drie Bottom lines om Employer, Provider en Investment of Choice te zijn.
Values Card
Bij DHL leven en ademen we onze cultuur! Alles wat we doen is voor de klant en gebeurt met
kwaliteit en zorg. De DHL Values Card maakt deel uit van de Onboarding reis en dient als een
constante herinnering aan onze waanzinnig klantgerichte cultuur - die cruciaal is voor onze
groei en succes.

2. Inspireren
2a. Inspireren – betekenis
Bij DHL Express hebben we als ultieme doel ‘mensen verbinden en levens verbeteren’ gesteld.
In eerste instantie lijkt dat misschien een ietwat idealistische doelstelling voor een logistiek
bedrijf, maar in de kern is dat precies wat we doen en is het voor ons belangrijk dat zowel onze
mensen als onze klanten dat weten.
Dagelijks leveren we vreugde in de vorm van miljoenen pakketten per dag. We helpen levens te
redden door levensreddende medicijnen naar medische faciliteiten over de hele wereld te
vervoeren, we bieden welvaart door mensen toegang te geven tot goederen en we bieden
vertrouwen in de vorm van beveiligde vertrouwelijke informatie en documenten.
FOCUS 2020 is de wereldwijde DHL Express-strategie die in elk DHL-land is uitgerold, zo ook in
Nederland. Het is met opzet duidelijk en eenvoudig verwoord, zodat het voor iedereen goed te
begrijpen is. FOCUS 2020 versterkt ons doel om de Employer, Provider en Investment of Choice
te zijn. Het is grotendeels gebaseerd op de vier pijlers die worden beschreven in paragraaf 1a.
Onze waarden versterken door middel van muziek
Zoals te zien is in het FOCUS-strategiebeeld met de 4 pijlers in paragraaf 1a - Werven, zijn deze
pijlers gekoppeld aan een muzieknummer. Deze nummers zijn populaire nummers die bekend
zijn bij alle DHL collega’s en regelmatig te horen zijn bij verschillende evenementen. De
nummers bieden ons een andere manier om onze mensen te betrekken bij onze focuspunten.
De nummers en pijlers zijn als volgt:
Motivated People – Ain’t No Mountain High Enough.
De titel van het nummer zegt het al - ons doel om excellentie te leveren en de verwachtingen
van onze klanten te overtreffen.
Great Service Quality- Love Sweet Love .
Dit nummer komt overeen met onze wens om onze klanten te laten zien dat ze belangrijk voor
ons zijn door ze geweldige service te verlenen.
Loyale klanten – Simplicity.
We willen het onze klanten gemakkelijk maken, waardoor ze loyaal aan ons blijven
Winstgevend netwerk – Wanne Be a Billionaire.
Natuurlijk willen we winstgevend blijven en dit nummer sluit aan bij dat doel. Een pakkend
nummer dat in de hoofden van onze mensen blijft hangen.
DHL's Got Heart
Bij DHL ondersteunen en bevorderen we diversiteit en daarmee een inclusieve cultuur te
creëren die elke medewerker in staat stelt zijn uiterste best te doen en zijn unieke talenten in te
zetten. DHL’s Got Heart is een wereldwijd initiatief waarbij we, in lijn met de waarde van DHL
om mensen te verbinden en levens te verbeteren, medewerkers aanmoedigen om persoonlijke
verhalen te delen over vrijwilligerswerk en fondsenwerving, wat ze in hun privétijd doen. We

erkennen dit initiatief ook als een belangrijke manier om mensen onze kernwaarde van Passion
te laten zien - alle inzendingen zijn initiatieven waar onze mensen gepassioneerd over zijn.
De inzendingen worden beoordeeld en we verkennen en filmen alle finalisten om meer te
weten te komen over wat ze doen en om hun inspirerende verhalen met het hele bedrijf te
delen. We bieden daarbij aanzienlijke financiële donaties aan de goede doelen die de finalisten
van harte ondersteunen en alle Got Heart-finalisten worden in het zonnetje gezet tijdens ons
EOY evenement (zie paragraaf 6 - Bedankt) - waar ze opnieuw de gelegenheid krijgen om hun
verhalen te delen en te inspireren.
Bezoek: https://www.dhlsgotheart.com/

Employee Opinion Survey (EOS)
Feedback ontvangen vinden we heel belangrijk, omdat we continue willen verbeteren. De
Employee Opinion Survey (EOS) vindt elk jaar plaats en biedt medewerkers de kans om open en
eerlijk feedback te geven over hoe zij denken over werken bij DHL Express. De EOS neemt echt
een prominente plek in onze bedrijfsvoering in en dat versterken we met
communicatiecampagnes die het hele jaar door in elk land over de hele wereld worden
uitgevoerd. De waarde ervan wordt door zowel managers als medewerkers echt gevoeld en
bevestigt onze overtuiging dat iedereen in ons bedrijf een stem heeft en dat elke stem telt.
Het vertrouwen in de waarde van de EOS blijkt onder andere uit de response rate; het invullen
van de EOS is vrijwillig en de deelname is hoog (2019 DHL Express Nederland-deelname: 96%).
Onze mensen begrijpen dat de EOS een kans biedt om verandering te bewerkstelligen en van
DHL een nog betere werkplek te maken.
De EOS omvat een aantal KPI-gebieden, waaronder:
 Klantgerichtheid en kwaliteit
 Betrokkenheid van medewerkers
 Actief leiderschap
 Toekomst & Strategie
 Communicatie
 Samenwerken
 Leren
 Werkvoldoening & Werkplek
 Continue verbetering
 Groepsverantwoordelijkheid
 Prestatie-activeringsindex
Hoewel de uitkomsten van de EOS al jaren over de gehele linie ongelooflijk sterk zijn, zijn er
twee belangrijke topics die veel zeggen over de betrokkenheid van onze mensen, te weten
'Actief leiderschap' en 'Medewerkersbetrokkenheid'. De DHL Express Nederland-scores hierop
zijn in 2019 respectievelijk 89 en 90. Dat zijn hele hoge scores - vooral vergeleken met de
externe normen voor deze onderwerpen die respectievelijk 76 en 75 zijn. Onze scores zijn een
weerspiegeling van zowel de kwaliteit van onze leiders in het inspireren van onze mensen als
van hoe zeer betrokken onze mensen zijn.
De EOS stopt absoluut niet als medewerkers de survey hebben ingevuld - dan begint het echte
werk over de hele wereld! Elk jaar, zodra de resultaten bekend zijn, wordt de opvolging actief
opgepakt. Alle medewerkers kunnen deelnemen aan een EOS-werkgroep, waar de resultaten
worden bekeken en medewerkers zelf een 'EOS-actieplan' opstellen voor verbetering. De EOSactieplannen worden het hele jaar door regelmatig in de teams besproken, waardoor
medewerkers zelf zicht hebben op de manier waarop acties worden oopgepakt naar aanleiding
van hun feedback.
First Choice en NPA
First Choice is onze continue verbeteringsaanpak om de servicekwaliteit te verbeteren en het
leven van onze klanten te vereenvoudigen. First Choice biedt technieken en hulpmiddelen ter
ondersteuning van activiteiten voor continue verbetering op alle niveaus in onze organisatie.
Als onderdeel van ons First Choice-programma gebruiken we de Net Promoter Approach

(NPA). NPA is de manier waarop we klantloyaliteit vastleggen en verbeteren. We doen dit door
onze mensen te betrekken bij het luisteren naar klantervaringen, feedback te verzamelen voor
verbetermogelijkheden en hen in staat te stellen onmiddellijk actie te ondernemen om loyale
fans van DHL te creëren in de vorm van die klanten die uitstekende service ervaren. NPA dient
als een fantastisch hulpmiddel om onze medewerkers de directe impact van hun werk op onze
klanten te laten zien. Het helpt ook onze kernwaarde van een ‘Can Do’ houding te versterken
omdat het hen in staat stelt het juiste te doen voor de klant en er trots op te kunnen zijn dat ze
verandering kunnen bewerkstelligen.
Go Green
DHL streeft ernaar om een rolmodel te zijn in het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van
klimaatbescherming. Ons "Go Green" -initiatief is ambitieus: onze logistiek gerelateerde
emissies in 2050 tot nul reduceren. Er is wereldwijd een aantal initiatieven om ervoor te zorgen
dat we dit doel bereiken, waaronder het certificeren van onze medewerkers als Go Green
specialisten. Getrainde en gemotiveerde medewerkers zijn zeer effectief als het gaat om het
toepassen van groenere werkwijzen in hun werk. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om in
2025 80% van onze mensen te hebben gecertificeerd als Go Green-specialisten en hen
daarmee actief te betrekken bij onze activiteiten op het gebied van klimaatbescherming. De
training bestaat uit een e-learning en classroom trainingen die onze medewerkers stimuleren
om actief Go Green te worden en hun steentje bij te dragen aan onze Zero Emission 2050doelstelling.
Kids Day
Wat als een mooi initatief is gestart op één locatie van DHL Express Nederland, is inmiddels
uitgegroeid tot een landelijk evenement. Elk jaar organiseert iedere locatie een dag, waarop
kinderen die in een moeilijke( thuis)situatie opgroeien, in de watten worden gelegd. Er worden
leuke activiteiten georganiseerd en de kinderen worden verwend met lekker eten en drinken.
De collega’s die op de locatie betrokken zijn bij het organiseren van Kids Day doen dit vrijwillig
en vertellen keer op keer hoeveel voldoening het geeft om dit te kunnen doen voor deze
kinderen.
Zie de foto’s hieronder, een impressie van Kids Day op onze locatie in Apeldoorn.

DHL Cares

Om onze maatschappelijk verantwoordelijkheid kracht bij te zetten heeft DHL Express de
stichting DHL Cares opgericht. De stichting is er voor alle medewerkers van DHL Express die
zich willen inzetten voor de maatschappij en daar aandacht voor willen vragen. DHL
Cares houdt zich vooral bezig met het ondersteunen en faciliteren van goede doelen (GoHelp)
in de vorm van communicatie, advies, middelen en stroomlijnen van de eventuele financiële
stromen. Wij stimuleren hiermee onze medewerkers om hun initiatieven met ons te delen
en hen te kunnen laten deelnemen aan de diverse projecten. Een mooi voorbeeld van een
initiatief dat door DHL Cares wordt ondersteund is A Sisters Hope, een organisatie die ieder jaar
geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker. A Sisters Hope organiseert hiertoe jaarlijks een
wandeltocht van 2 dagen. DHL zorgt tijdens die dagen voor het logistieke deel, waaronder het
transport van eten en drinken voor de deelnemers.
Een ander mooi initiatief is het inzamelen van oude mobieltjes voor Jesse Mulder, een jongen
die de opbrengst ervan doneert aan KIKA (zie hieronder een facebook bericht van Jesse)

Sponsorships en partnerships
DHL Express is er trots op samen te werken met sportteams, individuen en evenementen die
onze bedrijfswaarden en ambitie delen, bijvoorbeeld: Manchester United, Formula 1, Rugby
World Cup, Formula E en Fashion Week. Eén van onze meest recente wereldwijde partnership
was met Susie Goodall Racing. Susie is een bewonderenswaardige en vastberaden Britse
matroos die deelnam aan de Golden Globe Race - een solo rond de wereld jachtrace zonder
technologie. Partnerships zoals deze zijn een voorbeeld van onze belangrijkste kenmerken van
Passion, Can Do, Speed en Right First Time en bieden ook de mogelijkheid om onze
medewerkers hierin te betrekken door Susie's verhaal te delen en ook tijdens belangrijke
evenementen aandacht te schenken aan deze partnerships, zoals de Appreciation Week (zie
paragraaf 6 - Bedankt).

Onderstaand een snapshot uit onze maandelijkse Journal (zie hierover meer in paragraaf 3 –
Spreken) waarin Susie als inspiratie en voorbeeld voor ons allemaal wordt gesteld.

Young DHL
Young DHL is een netwerk voor jonge DHL-medewerkers vanuit alle DHL divisies. DHL heeft in
Nederland ca. 10.000 medewerkers. Zo’n 20% ervan is jonger dan 35 – en dat is de
leeftijdsgroep waar ‘Young DHL’ zich op richt, een sociaal netwerk opgericht door eigen
medewerkers. Zij bieden een platform waar jonge collega’s met elkaar kunnen netwerken, over
de grenzen van hun functie en werklocatie heen. Het netwerk is bestemd voor iedereen: van
koeriers en controllers tot marketingexperts en HR-specialisten. De leden van Young DHL
kunnen contact leggen met collega’s van dezelfde leeftijd, het bedrijf beter leren kennen en
hun eigen ontwikkeling via een open uitwisseling van informatie onder de aandacht brengen.
Drie- à viermaal per jaar worden ‘real life’ bijeenkomsten georganiseerd, waarbij vaak
vertegenwoordigers van het management aanwezig zijn. Jonge DHL medewerkers in
Nederland zijn het erover eens dat Young DHL een cultuur van openheid stimuleert.
Onderstaand een impressie van een Young DHL event in 2019

Fit To Wear Yellow (FTWY)
Iedereen fit in elke fase van zijn leven, dat is wat we voor ogen hebben met ons Fit To Wear
Yellow Programma. Met het programma stimuleren we onze mensen om zowel fysiek als
mentaal fit te zijn en te blijven voor nu en in de toekomst. Elk kwartaal besteden we aandacht
aan een thema rondom vitaliteit. Zo hebben we een stappenteller challenge georganiseerd om
onze medewerkers op een luchtige, meer speelse manier in beweging te krijgen. Ruim 500
medewerkers hebben meegedaan, een succes te noemen. Aanvullend kunnen alle
medewerkers gebruik maken van een kortingsregeling voor een fitnessabonnement.
In een ander kwartaal stond het belang van op tijd rust nemen centraal. We hebben hiertoe een
wedstrijd georganiseerd, waarbij we onze mensen hebben gevraagd om tijdens hun pauze de
mooiste foto te maken en te delen. We hebben er mooie voorbij zien komen! Ter inspiratie voor
andere collega’s hebben we ze gedeeld met iedereen via de MyConnect app.
Onderstaand een voorbeeld van hoe een winnaar van de pauze wedstrijd bekend maken.

Derde weekwinnaar extra pauze bekend!
Sylvia van Wissen, Customer Service Advisor, werkzaam bij Customer Service in Arnhem, heeft deze week een half
uur extra pauze gewonnen. Over haar inzending zegt Sylvia het volgende:
“Ik ben doorgegaan met de challenge en de Actify-stappenteller. Elke werkdag loop ik in de kleine pauzes ‘n rondje
om het Rijnpoortgebouw en in de lunchpauze een groot rondje in het natuurgebied bij de Immerlooplas. Ik doe dit
alleen of met een collega. Het geeft mij positieve energie en een frisse wind door mijn hoofd! Ik blijf hier dan ook mee
doorgaan!”
De jury is van mening dat Sylvia goed gebruik maakt van de mogelijkheden rondom haar werkplek om zich tijdens
haar (lunch)pauze te ontspannen. Sylvia gefeliciteerd! Jij maakt, samen met de overige weekwinnaars, kans op de
eindprijs van een extra verlofdag te winnen.
Word jij de vierde en laatste weekwinnaar?
Dit is de laatste week van de ‘fotowedstrijd Pauzes’. Tot en met zaterdag 27 juli kun je een foto insturen, waarop
duidelijk te zien is hoe jij ontspant tijdens je pauze. App jouw foto naar onze ‘Fit-to-Wear-Yellow’ WhatsApp (06) 30
316 771 en vermeld daarbij je naam, e-mailadres en de vestiging of afdeling waar je werkzaam bent.
Wat kun je winnen?
• De weekwinnaar krijgt een extra half uur pauze
• De eindwinnaar wordt na vier weken gekozen en krijgt een extra verlofdag
Leuke pauzetips!
Ook deze week zijn er weer mooie foto’s ingezonden van inspirerende plekken om tijdens je pauze
te ontspannen. Onderstaand delen we een kleine selectie hiervan met je. Wellicht inspireert het
jou om je pauzetijd anders in te vullen.

Ben jij Fit to Wear Yellow?
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Gerrie Knetemann en Bridge to bridge
Al sinds enkele jaren stimuleren we onze mensen om mee te doen aan sportieve evenementen,
waaronder de Gerrie Knetemann Classic (fietsen) en Bridge to Bridge Run (hardlopen). Naast
het gezond bezig zijn, ervaren de medewerkers die hieraan mee doen hoe leuk het is om dit
samen met collega’s te doen.
Zie hieronder een voorbeeld hoe we mensen enthousiasmeren om zich hiervoor aan te melden.

Doe ook mee aan de Gerrie Knetemann Classic & Bridge to Bridge Run!
Zoals jullie weten zijn we onlangs gestart met ons Fit to Wear Yellow vitaliteitsprogramma. Vitaal zijn is belangrijk
om iedere dag het beste uit jezelf te halen en plezier te beleven bij alles wat je doet.
Heb jij zin in een leuk en sportief uitje samen met je DHL-collega’s? Dat kan!
Op zondag 8 september 2019 doet DHL mee aan de Gerrie Knetemann Classic en op zondag 15 september 2019
aan de Bridge-to-Bridge run. Iedereen die aan wielrennen of hardlopen doet, of er nu mee wil starten kan mee doen.
Voor elk niveau zijn er afstanden beschikbaar.
Dus grijp deze kans aan om samen met jouw collega’s te sporten!

Gerrie Knetemann Classic - Zondag 8 september 2019, Olympisch Stadion
‘Genieten door de bril van Kneet’. Fiets met je collega’s langs de mooiste plekjes van het Groene Hart, ’t Gooi en
langs unieke natuurgebieden van de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen.
Er zijn routes van 25, 75, 110 en 160 km.
Tijd

Activiteit

08.00 – 09.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers in de Business Lounge op het middenterrein

09.00 uur

Start DHL Fit-to-Wear-Yellow-team (alle afstanden starten om 09.00 uur)

13.00 – 16.00 uur

Verwachte terugkomst renners (afhankelijk van afstand & snelheid)

Kijk voor meer informatie op: https://www.gerrieknetemannclassic.nl/informatie/
Bridge-to-Bridge – The run to remember Freedom - Zondag 15 september 2019, Centrum Arnhem
De Bridge-to-Bridge is het belangrijkste hardloopevenement van Arnhem. Lopers wordt een parcours geboden over
bezet en bevrijd gebied via de twee bruggen. Hiermee wordt bewust de verbinding gemaakt met een belangrijk stuk
historie van de stad: de Slag om Arnhem. Je kunt de 3, 6 en 10 mile lopen.
Afstand

Starttijd

3 mile (5 km)

15.40 uur

6 mile (10 km)

13.45 uur

10 mile (15> km)

12.00 uur

Kijk voor meer informatie op: https://bridgetobridge.nl/abcpage
Wat bieden wij jou?
Naast je startbewijs aan de Gerrie Knetemann Classic of de Bridge-to-Bridge, het gezamenlijke ontvangst met hapje
en drankje ontvang je na opgave ook een DHL-kledingpakket bestaande uit een wielrenshirt/wielerbroek of een
hardloopshirt/loopbroek.
Interesse? Schrijf je vóór 31 mei 2019 in via fittowearyellow@dhl.com




Geef bij het onderwerp van je e-mail aan dat je voor DHL Express werkt & of je mee doet aan de Gerrie
Knetemann Classic of Bridge-to-Bridge Run
Geef in de e-mail je naam, personeelsnummer, e-mailadres & naam vestiging DHL door
Geef door welke afstand je wilt fietsen of lopen

*Als je deelneemt geef je toestemming voor het gebruik van het foto- en filmmateriaal
Ben jij Fit to Wear Yellow?
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2b. Inspireren - Effectief Leiderschap
CIS en CIM
Het CIS-inductieprogramma (beschreven in paragraaf 2b - Welkomstwoord) speelt een
essentiële rol bij het inspireren van onze mensen vanaf het begin van hun reis bij DHL Express.
Het meenemen van medewerkers op een reis vanaf het begin van een carrière bij DHL toont
meteen onze betrokkenheid bij onze mensen en de inhoud van de introductie weerspiegelt ook
de echte passie van al onze leiders. Het is belangrijk op te merken dat de mensen die de CISinductie faciliteren, eigen DHL medewerkers zijn. Daarnaast is een flink aantal managers
opgeleid tot facilitators, inclusief onze wereldwijde CEO.
Het CIM Supervisory-programma draait om onze supervisors die vaardigheden te leren die ze
nodig hebben om effectieve leiders in ons bedrijf te zijn. Dit gaat niet alleen over het
ontwikkelen van onze mensen. Het inspireert, motiveert en ontwikkelt ook het vertrouwen van
degenen die het programma volgen - het stimuleert hen om hun potentieel te ontwikkelen en
tegelijkertijd het succes voor het bedrijf te vergroten.
Management Conferences
Elk jaar organiseert het Senior Management Team een management conference, waar de top
50 van DHL Nederland Express voor wordt uitgenodigd. Dit evenement is, naast de
mogelijkheid om te netwerken met collega’s, bij uitstek een mooie gelegenheid om
geïnspireerd te worden door onze senior sanagers. Een terugblik op het voorgaande jaar, het
delen van plannen voor het komende jaar en ook aandacht voor hoe je als medewerker bij DHL
Express nog effectiever en succesvoller kunt zijn in je werk. Daarnaast worden successen
gevierd en is er tijdens het event veel ruimte voor onderling informeel contact.
Supervisory Days
In vervolg op de management conference worden jaarlijks de supervisor dagen georganiseerd.
De Supervisors, die een belangrijke sleutel zijn in het inspireren van medewerkers, krijgen zelf
de ruimte en gelegenheid om met senior managers van gedachten te wisselen, hun
uitdagingen te delen en van elkaar te leren. Tijdens deze dagen wordt naast een zakelijke deel
ook altijd een leuke activiteit gedaan wat het onderlinge teamgevoel versterkt.
2c. Inspireren – Waarden
Zie paragraaf 1- Werven en Selecteren.

3. Spreken
Bila’s
Bij DHL Express stimuleren we open en eerlijke communicatie. Een manier waarop we dit doen
is ervoor te zorgen dat alle medewerkers regelmatig bila’s hebben met hun leidinggevende. In
een bila is er ruimte om persoonlijke zaken met elkaar te delen, om de dagelijkse
werkvoortgang te bespreken en ook om eventuele ontwikkelingsbehoeften of kansen
identificeren.
Performance Dialogues
Performance Dialogues (PD's) zijn een effectief hulpmiddel dat we over de hele wereld in elk
team inzetten. Het bevorderen van het delen van informatie en een gevoel van teamwork te
creëren, bieden teams een kans om (meestal dagelijks) bij elkaar te komen om te bespreken
wat er binnen het team gebeurt, eventuele komende uitdagingen te benoemen, benodigde
ondersteuning te vragen en algemene updates te geven. Ze zijn ook een gelegenheid voor
medewerkers om te vertellen hoe ze zich voelen.
Townhalls
Elk kwartaal houden managers een townhall. Tijdens een townhall geven managers een update
over het bedrijf, delen ze interessante ontwikkelingen en krijgen medewerkers volop ruimte om
vragen te stellen. Townhalls zijn een belangrijk hulpmiddel bij DHL Express om ervoor te
zorgen dat mensen goed worden geïnformeerd.
Onze Managing Director houdt iedere maand een townhall, waar alle medewerkers van het
hoofdkantoor voor worden uitgenodigd. Verder hebben collega’s van de andere locaties de
mogelijkheid om via streaming de townhall te volgen.
Wanneer onze regionale en wereldwijde CEO's de wereld rondreizen, organiseren zij ook
Townhall-sessies in de landen - een mooie gelegenheid voor medewerkers om in contact te
komen met het hoogste management van ons bedrijf.
MyNet
MyNet is ons wereldwijde intranet waarmee medewerkers betrokken en op de hoogte blijven
van wat er gaande is in de global DHL-wereld. Ook nieuws op landenniveau wordt hierop
gedeeld. Het biedt een verscheidenheid aan informatie, van formulieren en koppelingen naar
onze vacaturesite, nieuwsverhalen, organigrammen, beleidsdocumenten en nog veel meer. Er
worden ook regelmatig artikelen van ons senior leiderschapsteam op geplaatst, die belangrijke
zakelijke updates behandelen.
Global Management Board communicatie
Onze Global Management Board leden houden graag contact met de mensen in het veld en
zorgen ervoor dat mensen op alle niveaus van het bedrijf ermee vertrouwd zijn. Onze GMBleden reizen niet alleen zoveel mogelijk rond om mensen ter plaatse te zien, maar sturen ook
regelmatig rechtstreeks berichten uit binnen het bedrijf. Of het nu gaat om financiële prestaties
of veiligheidsupdates van DPDHL CEO Frank Appel (bekend als een 'Brief van Frank'), of

relevante zakelijke updates van functionele GMB-leads, of onze DHL Express regionale en
wereldwijde CEO's.
Voor medewerkers zonder toegang tot e-mail worden deze berichten doorgegeven via
teambijeenkomsten, PD's (hierboven vermeld) of op digitale mededelingenborden geplaatst.
Voor belangrijke berichten worden Global Townhall-inbelsessies georganiseerd, bijvoorbeeld
wanneer financiële resultaten worden vrijgegeven.
Wereldwijde FOCUS-conferenties
Zie paragraaf 3 - Inspirerend.
Video berichten
Met een uitgebreid wereldwijd netwerk moeten we soms creatief zijn in het bereiken van onze
medewerkers. Daarom communiceren onze GMB-leden ook vaak berichten via video. Deze
video's worden vervolgens op MyNet geplaatst en direct met landen gedeeld, zodat landen
deze kunnen delen via hun lokale kanalen zoals DNN of nieuwsbrieven.
Voorbeelden van video's zijn Alberto's 50 vragen, een Vogue 73 vragen-stijlvideo die onze
nieuwe Europese CEO introduceert, of een wedstrijdlaunche voor tickets voor ons Summer of
69-feest, waarbij onze wereldwijde CEO John Pearson de competitie aftrapt met een
opblaasbare luchtgitaarprestatie!
Voorbeeld van video van John Pearson, Global CEO, en Regine Buettner, Global SVP HR:

DHL Journal
Elke maand krijgen onze medewerkers tegelijk met hun salarisstrook de Journal toegestuurd.
Elke Journal begint met een column van onze Managing Director, die hierin belangrijk nieuws
deelt, complimenten uitdeelt en collega’s bedankt voor bijzondere prestaties of initiatieven.
Verder heeft iedere afdeling de mogelijkheid om informatie te delen met collega’s via de
Journal.
Zie hieronder een voorbeeld van een recente Journal (oktober 2019).

AID Feedback

Zoals eerder gezegd wordt het geven en ontvangen van feedback binnen DHL Express
gestimuleerd. Vaardigheden om dit effectief te kunnen doen komen uitgebreid aan de orde
CIM (zie sectie 7 - Ontwikkeling). Onze managers leren het “AID”-model te gebruiken bij het
geven van zowel motivational als developmental feedback. Dit model helpt managers om op
een open en transparante manier hun mensen te coachen en feedback te geven, duidelijke
verwachtingen uit te spreken en vertrouwen te blijven opbouwen.
Actie - wat werd er gezegd of gedaan? Wat heb je waargenomen?
Impact - wat was de impact of het effect van wat je hebt waargenomen?
Doe - wat zou je in de toekomst anders kunnen doen?
AID-feedback is iets dat we overal binnen het bedrijf aanmoedigen - niet alleen bedoeld voor
managers. We moedigen alle medewerkers aan om van het model gebruik te maken, ook bij het
terugkoppelen naar een manager.
MyConnect App
Dit jaar hebben we onze MyConnect App gelanceerd. Iedere medewerker van DHL Express
Nederland heeft toegang tot deze App. Vergelijkbaar met MyNet worden bijvoorbeeld zakelijke
updates gedeeld. Anders is echter dat elke medewerker zelf de mogelijkheid heeft om
berichten te posten en met elkaar te chatten. Zie hieronder enkele willekeurige voorbeelden
van berichten en foto’s die via de App met elkaar worden gedeeld.

Supervisory Days
Zie paragraaf 2- Inspireren.
Management Conference
Zie paragraaf 2- Inspireren.

4. Luisteren
4a. Luisteren – vragen en feedback
Performance Dialogues

Zie paragraaf 4 - Spreken.
Townhalls
Zie paragraaf 4 - Spreken.
EOS
Zie paragraaf 3 - Inspirerend
Gesprekken over doelstellingen, voortgang en performance
Het ontwikkelen van onze mensen is van vitaal belang voor ons succes en om die reden zorgen
we ervoor dat medewerkers jaarlijks een doelstellingengesprek, een voortgangsgesprek en een
beoordelingsgesprek hebben. Deze gesprekken zijn een kans voor een manager en
medewerker om de voortgang van een medewerker in het afgelopen jaar te beoordelen en
doelstellingen voor de volgende periode vast te stellen. Ze bieden een medewerker ook de
mogelijkheid om problemen of vragen aan de orde te stellen, evenals feedback te vragen aan
zijn/haar manager.
Coachrides
Elke leidinggevende werkzaam binnen onze operationele afdelingen rijdt regelmatig met
zijn/haar koeriers mee. Doel van deze coachrides is om te connecten, te luisteren naar hetgeen
de medewerkers bezig houdt, feedback te vragen en ook te coachen.
Bila’s
zie paragraaf 4 – Spreken.
Great Place To Work Trust Index
De Trust Index is een ander hulpmiddel waarmee we kunnen horen wat de ervaringen van onze
mensen zijn. Dit biedt ons een mooie kans om inzicht te krijgen in de gebieden waarin we goed
presteren en gebieden waar we onze aandacht op moeten richten om een betere ervaring aan
onze medewerkers te kunnen bieden. De TI-resultaten en feedback zullen in detail worden
bekeken en onderzocht, opgevolgd door actieplannen voor die gebieden die extra aandacht
behoeven.
AID Feedback
Zie paragraaf 4 - Spreken
4b. Luisteren – suggesties en invloed
CEO Awards
De Group CEO Awards zijn een wereldwijd initiatief dat elk jaar plaatsvindt en een gelegenheid
is voor teams en individuen om projecten en initiatieven in te dienen die een positieve impact
hebben op de drie bottom lines van ons bedrijf: Employer of Choice, Provider of Choice en
Investment of Choice evenals Living Responsibility. Inzendingen worden ingediend voor elke
categorie van over de hele wereld. De uiteindelijke winnaars worden gekozen door de DP-DHL
Group CEO, Frank Appel.
Global HR Awards

De Global HR awards worden toegekend aan collega’s die bijzondere HR-initiatieven
ontwikkelen met een positieve impact op onze mensen. Landen dienen hun initiatieven voor de
competitie in. De regionale winnaars worden aangekondigd tijdens onze EOY-evenement.
4c. Luisteren – een veilige werkomgeving
Tijdens de dagelijkse Performance Dialogues (zie paragraaf 4 – Spreken) kunnen medewerkers
onveilige situaties benoemen, op basis waarvan de leidinggevende actie kan nemen. Ook de
coachrides (zie paragraaf 4a) lenen zich goed voor een gesprek tussen een medewerker en
leidinggevende over dit onderwerp. Mocht het nodig zijn, dan kunnen medewerkers ook een
beroep doen op een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon hoort medewerkers aan
over onveilige situaties zoals pesten of intimidatie en biedt concrete hulp als bijvoorbeeld
bemiddelen tussen collega’s.

5. Bedanken
DHL Express heeft een solide programma voor het herkennen en erkennen van medewerkers
die bijzondere prestaties leveren. Deze prestaties zijn bijzonder te noemen als deze direct
bijdragen aan ons bedrijfssucces en passen bij onze kernwaarden Passion, Speed, Can Do en
Right 1st Time.
Voor de erkenning van deze prestaties kennen we diverse awards toe aan medewerkers.
Can Do Award
Onze 'Can Do Awardees' zijn de verpersoonlijking van wat DHL Express onderscheidt van zijn
concurrentie. Dit zijn de mensen die een extra stap hebben gezet om anderen te helpen. Elk
kwartaal kunnen ze worden genomineerd. Of het nu gaat om het helpen van een collega, een
klant of iemand anders, onze Can Do Awards erkennen de natuurlijke behoefte van onze
medewerkers om problemen op te lossen en hulp te bieden.
Elk kwartaal worden deze Can Do Awardees in het zonnetje gezet door onze regionale CEO. In
een memo die in heel Europa wordt rondgestuurd, schrijft hij over de bijzondere prestaties die
de Awardees geleverd hebben. Lokaal reikt de Managing Director vervolgens het Can Do
certificaat uit, ondertekend door de Europese CEO. Ook krijgt de Awardee 200 euro netto
uitgekeerd.
Employee of the Quarter (EOQ)
Onze mensen kunnen genomineerd worden voor de EOQ als ze buitengewoon werk leveren,
dat verder gaat dan normaal wordt verwacht. Elk kwartaal kunnen medewerkers hiervoor in
aanmerking komen, de nominaties worden gedaan door onze managers. De Employee of the
Quarters krijgen een EOQ certificaat, vergezeld met een cadeaubon.
Employee of the Year (EOY)
EOY is intrinsiek verbonden met EOQ. Het unieke van deze erkenning is dat collega’s elkaar
kunnen nomineren. Elk jaar worden de gekozen EOY medewerkers uitgenodigd voor een
spectaculair driedaags evenement, waar ze hun collega-genomineerden uit alle Europese
landen treffen. Ze brengen deze dagen met elkaar door in een luxe resort ergens in een mooie
stad in Europa. Ze doen allerlei leuke activiteiten met elkaar en op de laatste avond worden ze
tijdens een gala diner in het zonnetje gezet door onze Global Management Boardleden.
Afbeelding van EOY-evenement in Europa 2018:

Bekijk hier een film van ons vorige EOY-evenement: https://www.youtube.com/watch?v=PgvHzIuKcQ

Voorbeeld van onze EOY-communicatie:

Onderstaand de bekendmaking van de EOY winnaars binnen DHL Express Nederland in 2018.

Sales Champions Club
Voor onze Sales collega’s kennen we de Sales Champions Club. Voor deze erkenning kom je in
aanmerking als je bij de wereldwijde top 100 Sales collega’s hoort. Zie hieronder hoe we
aandacht geven aan de collega’s die in de prijzen vallen.

Long Services Award
We zien binnen Express relatief veel medewerkers die lang bij ons werken, 15, 20 en soms 30
jaar. Hun kennis en ervaring is van onschatbare waarde en dat willen we belonen. Met het Long
Service Award-programma erkennen we de waarde van langdurige dienstverbanden.
Medewerkers krijgen vanaf 5 jaar jubileum een gepersonaliseerde kristallen trofee en een
award certificaat en dat herhalen we elke 5 jaar. Voor medewerkers vanaf 20 jaar jubileum
wordt bovendien elk jaar een feest georganiseerd. Samen met de partner en de collega
jubilarissen vieren ze hun tijd bij DHL en ondernemen ze samen leuke activiteiten op die dag.
Ook krijgen de Jubilarissen vanaf 10 jaar jubileum een extra bonus uitgekeerd.

Onderstaand een artikel uit de Journal waarin 2 jubilarissen hun ervaringen delen over het
feest in 2019.

Appreciation week
Elk jaar organiseren we een Appreciation week waarin we onze medewerkers bedanken voor
hun inzet en bijdrage aan ons succes. Gedurende die week bedanken managers persoonlijk hun
medewerkers voor het werk wat ze voor DHL doen. Dit doen ze bijvoorbeeld door voor ze te
koken en het eten te serveren aan hun mensen. Onze As One-evenementen zijn meestal
gekoppeld aan een thema en activiteiten variëren van barbecues tot ontbijt, challenges, games,
teamuitjes en diners.
Customer Service week
Service is van vitaal belang bij DHL Express - het is iets waar we trots op zijn. Onze lijfspreuk is:
“Excellence. Simply Delivered”. Onze Customer Service medewerkers spelen een sleutelrol bij
het voldoen aan de behoeften van onze klanten en daarom hebben we een week speciaal voor
hen. Over de hele wereld genieten onze Customer Service collega's van leuke activiteiten als
bedankje voor het werk dat ze voor DHL doen. Elk evenement heeft een ander thema.

I Love IT-day
I Love IT Day, oorspronkelijk in 2015 afkomstig uit Europa en nu een wereldwijd initiatief, is
bedoeld om onze IT-teams over de hele wereld te bedanken en de betrokkenheid van
medewerkers te vergroten. Het stimuleert de overdracht van kennis door leuke activiteiten te
doen en creëert een gemeenschappelijk begrip van doelen en waarden, aangezien de ITafdeling collega's uit het hele bedrijf uitnodigt om meer te leren over wat ze doen en hoe dit van
invloed is op het bedrijf en onze klanten. De feestdag dient ook als een manier om
getalenteerde nieuwe professionals aan te trekken om lid te worden van de Express IT-familie
door de ogen van mensen te openen voor de IT-wereld en de bestaande mogelijkheden.
Medewerker van de Maand
Naast het wereldwijde recognition programma waarmee we bijzondere prestaties van
medewerkers erkennen, hebben we ook lokale initiatieven ontwikkeld. Zo kennen we de
Medewerker van de Maand. Het lokale management kiest elke maand een medewerker die iets
speciaals heeft gedaan. Medewerker van de Maand zijn betekent een maand lang een eigen
parkeerplek, waar het bord “medewerker van de maand” boven hangt. De erkenning is heel
zichtbaar en werkt stimulerend voor collega’s om zich extra in te zetten om ook in aanmerking
te kunnen komen voor deze erkenning.
Service Center van het Jaar
Ook Service Centers erkennen we voor uitstekende prestaties. Aan het begin van elk jaar wordt
een set van gebalanceerde KPI’s vastgesteld. Elke maand wordt er gekeken welk Service Center
in absolute zin het beste heeft gepresteerd. Ook maken we bekend welk Service Center de
grootste verbetering heeft laten zien. In januari van het jaar daarop wordt bekeken welk Service
Center over het gehele jaar de beste performance heeft laten zien. Dit Service Center wordt
uitgeroepen als Service Center van het Jaar. Zij krijgen een certificaat en 5.000 euro voor een
leuke activiteit voor alle collega’s van de winnen locatie. Willen winnen en dit samen willen
doen komen heel goed tot uiting in deze “competitie”.
Andere lokale initiatieven zijn het organiseren van een kerstontbijt/lunch/diner voor de
medewerkers, het uitdelen van erwtensoep op koude winterdagen, een lekkernij op extreem
drukke dagen waarop we iets extra’s van onze medewerkers vragen. Zie hieronder een foto van
een poster waarmee collega’s worden uitgenodigd voor een kerst event.

6. Ontwikkelen
Het succes van ons bedrijf begint bij onze medewerkers. Gemotiveerde medewerkers zorgen
voor een fantastische service, waardoor onze klanten loyaal aan ons zijn en blijven en we
daarmee winstgevend zijn. Investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers maakt dat ze
groeien, waardoor we als bedrijf ook groeien.
Talent Management is van belang als ondersteuning om onze getalenteerde Express
Superstars aan te trekken en aan ons te binden. We zorgen voor een solide pool van
getalenteerde medewerkers die we helpen zich te ontwikkelen. Ze klaar stomen om uitdagende
doelen te behalen en ervoor zorgen dat onze mensen elke dag hun beste dag hebben en trots
zijn op hun werk. Iets dat ook echt belangrijk is voor ons en onze mensen, is dat we met locaties
in 220 landen en gebieden over de hele wereld, en als één van de grootste werkgevers ter
wereld, in staat zijn interne doorstroom tussen de verschillende landen/regio’s te stimuleren.
Onze aanpak kenmerkt zich door transparantie over onze interne talenten en het vinden van
kansen voor diegenen die we als high potential zien, de tijd verkorten die nodig is om
sleutelposities in te vullen, de netwerkervaring van onze medewerkers vergroten en onze pool
voor succession planning versterken.
Een heldere L & D-strategie
Het doel van onze L & D-strategie is dat elke collega hetzelfde consistente hoge niveau van
kennis, vaardigheden en gedrag kan laten zien, ongeacht waar ze vandaan komen.
Binnen DHL Express maken we gebruik van het development framework van 70/20/10, omdat
we geloven dat mensen doorgaans het beste leren door een combinatie van formele training,
directe feedback en werkervaring opdoen.
70% leren door werkervaring op te doen
Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld:






uitbreiding van de huidige rol
verschillende perspectieven verkrijgen door ervaring op te doen in verschillende
culturen of werkomgevingen
Leiden of betrokken worden bij projecten
Analyse van een complex veranderingsscenario
Job shadowing

20% leren door directe feedback te ontvangen





directe feedback & coaching van de leidinggevende
feedback van collega’s
mentoring
buddying

10% door formele training te volgen



classroom trainingen
Deutsche Post DHL-trainingsprogramma's



Online cursussen

We willen graag dat onze medewerkers worden geïnspireerd door de mogelijkheden die
werken bij DHL met zich meebrengen, onze interne Job Watch-site speelt hierin een belangrijke
rol. Op Job Watch worden alle vacatures geplaatst die wereldwijd binnen het DHL-netwerk
beschikbaar zijn.
Medewerkers zijn vrij om naar eigen inzicht kansen te zoeken en te verkennen, de enige
vereiste is dat we medewerkers vragen om de interesse in een vacature voor te bespreken met
hun leidinggevende, zodat hij/zij hen tijdens het sollicitatieproces kan ondersteunen.
Global Express Key Vacature Bulletin
Vergelijkbaar met Job Watch, echter dan proactief, beogen we met het Key Vacancy Bulletin
internationale kansen te delen met onze mensen - kansen van over de hele wereld die mensen
anders misschien niet overwegen. Het Key Vacancy Bulletin is een maandelijkse communicatie
waarin alle specialistische rollen binnen het bedrijf worden getoond, vooral bestemd voor
senior medewerkers. Het belicht ook de collega’s die binnen het netwerk zijn doorgestroomd
en laat iedereen zien dat een internationale carrière echt tot de mogelijkheden behoort.
CIS en CIM
Zie paragraaf 3 - Inspireren
Performancemanagement binnen DHL Express
Ons Performance managementsysteem en de daarbij behorende attributen en
kerncompetenties zijn ontworpen en geïntegreerd in onze bedrijfscultuur en HR-processen (zie
paragraaf 2a - Inhuren). Hiermee hebben we een gestandaardiseerde aanpak voor het
vaststellen van verwachtingen en vormen ze een constructief kader voor discussies over de
prestaties, het potentieel en de ontwikkeling van medewerkers.
Onze 6 leiderschapskenmerken (leidinggevenden)
Onze leiderschapsattributen zijn gebaseerd op het principe van leiderschap met "hoofd, hart en
lef". Ze zijn ontworpen om een duurzame gemeenschappelijke leiderschapscultuur tot stand te
brengen en managers te helpen hun medewerkers in een snel veranderende omgeving te
leiden door uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. Het jaarlijkse performance
managementproces begint met de zelf assessment van het leiderschapsprofiel (optioneel,
maar sterk aanbevolen), gevolgd door een beoordeling door de manager en eindigend met de
erkenning van de medewerkers. Voor de leiderschapskenmerken zie paragraaf 1a – Werven en
Selecteren.
Onze 5 kerncompetenties (professionals)
De kerncompetenties zijn ontworpen om de prestaties van onze professionals te ontwikkelen
en te verbeteren door duidelijke verwachtingen te communiceren.
Zelfreflectie is erg belangrijk bij DHL en daarom vragen we ook alle professionals om zichzelf te
evalueren voorafgaand aan het beoordelingsgesprek met hun manager. Als de zelfevaluatie en
de evaluatie van de manager niet overeenkomen, is het belangrijk om na te gaan waar de
verwachtingsniveaus niet hetzelfde zijn.

Zowel de medewerker als de manager bekijken vervolgens de individuele competenties en de
daarbij geplaatste opmerkingen en voorbeelden tijdens een één-op-één gesprek om
overeenstemming te bereiken over de definitieve performance-evaluatie. De beoordeling
resulteert in een prestatiebeoordeling voor elke competentie en een algemene
prestatiebeoordeling, waarbij ook de sterke punten en ontwikkelingsgebieden worden
benoemd. Onze kerncompetenties zijn genoemd bij paragraaf 1a - Werven en Selecteren.
Onze 3 generieke kerncompetenties (uitvoerende medewerkers)
Zie paragraaf 1a – Werven en Selecteren.
Certified International Specialist (CIS)
Zie paragraaf 1b - Welkomstwoord en 2 – Inspirerend
CIS is ons leer- en ontwikkelingsplatform dat medewerkers in staat stelt relevante kennis en
vaardigheden op te doen. CIS biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor alle 100.000 Expresscollega's. Met het platform maken we het mogelijk om onze medewerkers gespecialiseerde
kennis op te laten doen, die ze nodig hebben om hun werk vakkundig en zelfverzekerd te doen
en dat is goed voor onze mensen en onze klanten.
CIS Cross-functionele training
Wij vinden het belangrijk dat iedere Certified International Specialist een goed beeld heeft van
de wereld waarin wij actief zijn, evenals van de producten en diensten die DHL Express biedt.
Het Cross Functionele curriculum biedt alle DHL Express-medewerkers de mogelijkheid kennis
te vergaren over onze klanten en onze business. De cross functionele trainingen worden veelal
gegeven in sessies van één uur met behulp van films, animatie en ervaringsactiviteiten.
We hebben momenteel 12 Cross Functionele trainingen, waaronder: 'Merk- en productlevering'
en 'Security Awareness'. Nieuwe onderwerpen zullen voortdurend worden ontwikkeld in
overeenstemming met de zakelijke behoeften en om de kennis van onze internationale
specialisten te vergroten.
'De meest internationale manager ter wereld' (CIM)
Ons Certified International Manager-programma is ontworpen om ons leiderschapsdenken
voor de 21e eeuw te transformeren. Het bestaat uit verschillende leiderschapsmodules die zijn
ontwikkeld om een team van DHL Express-managers te creëren die geïnspireerd en in staat zijn
om modern leiderschap te tonen. Daarmee kunnen ze onze medewerkers stimuleren om de
hoogst mogelijke prestaties en resultaten te behalen, waarbij respect en resultaten continu in
balans zijn.
21st Century Managers begrijpen dat de sleutel tot het creëren van een krachtige omgeving
heldere, regelmatige communicatie is - duidelijke doelen stellen, regelmatige motivational en
developmental feedback geven, luisteren en iedereen betrokken houden en gericht zijn op het
toevoegen van waarde. Om ieders prestaties en potentieel te maximaliseren zijn ze bereid en in
staat hun aanpak aan te passen aan individuele behoeften. 21st Century Managers creëren een
hoogwaardige werkomgeving die prettig is om in te werken en die op korte en lange termijn
productief is.

CIM is ons wereldwijde standaard trainingsprogramma voor leiderschap. Het is een belangrijk
onderdeel van CIS en onze toewijding om elk individu in het bedrijf te helpen hun potentieel te
vervullen.
'CIM Supervisory Excellence Academy'
Dit is een speciaal programma voor supervisors binnen DHL Express. Het is ontwikkeld om al
eerder opgedane ervaringen in CIM verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren
(hierboven beschreven). Het verhoogt de kennis en bouwt het vertrouwen van een supervisor
op om hun teams te betrekken en hoge prestaties te behalen. Het programma richt zich op de
kernprestaties van de rol van leidinggevende binnen onze organisatie.
Het programma is verder bedoeld om supervisors te inspireren en te motiveren alles uit
zichzelf te halen en het bedrijfssucces te laten groeien door de betrokkenheid en prestaties van
het team te verbeteren. Als een supervisor het programma succesvol heeft doorlopen, vindt er
een officiële graduation plaats. Op een mooie locatie ergens in Europa worden de supervisors
die geslaagd zijn in het zonnetje gezet en krijgen ze uiteraard de gewilde stempel in hun CIS
paspoort.
Hieronder een impressie van een graduation in 2019.

My Talent World
My Talent World is ons wereldwijde online systeem dat bedrijfsbreed leer-, prestatie- en
talentprocessen ondersteunt. In het onderdeel “Leren” heeft elke gebruiker een persoonlijke
leeromgeving waar ze hun eigen trainingssessies kunnen beheren die al zijn voltooid of
toegewezen, nieuwe kunnen toevoegen en aanbevelingen krijgen voor aanvullende cursussen
op basis van hun individuele interesses.

De My Talent World-trainingscatalogus biedt meer dan 5.000 verschillende trainingssessies in
meer dan 25 verschillende talen. Een aantal zijn intern ontwikkeld en ook online cursussen van
toonaangevende aanbieders voor e-learning, TED Talks, video's, trainingen over Excel,
PowerPoint, leiderschapsvaardigheden, enz. worden aangeboden.
In het gedeelte “Prestatie & Talent” hebben managers en professionals toegang tot hun eigen
prestatiebeoordelingen, individuele ontwikkelingsplannen (IDP), uitkomsten van Employee
Development Reviews (EDR), 360 feedback en hun eigen CV - waardoor medewerkers volledig
eigenaar kunnen worden van hun eigen ontwikkeling. Zie hieronder voor meer informatie over
enkele genoemde tools.
360 feedback
De DPDHL 360 Feedback-tool wordt gebruikt ter ondersteuning van de individuele
ontwikkeling. De tool verzamelt en consolideert feedback uit verschillende bronnen (zelf,
managers, collega's, direct reports, business partners en andere interne en externe
belanghebbenden) over de prestaties van een medewerker. De tool is volledig afgestemd op de
DPDHL-leiderschapskenmerken voor leidinggevenden respectievelijk op de kerncompetenties
voor professionals.
De feedbackrapporten worden geleverd door gecertificeerde interne coaches en bieden
praktische inzichten in taakprestaties, sterke punten en ontwikkelingsbehoeften. Het
ondersteunt medewerkers bij het begrijpen van specifieke vaardigheden die moeten worden
ontwikkeld om de prestaties en het potentieel te verbeteren. Medewerkers kunnen vervolgens
in nauw overleg met hun manager eventueel de ontwikkelingsprioriteiten aanpassen. De tool is
afgestemd op onze feedbackcultuur en onze commitment om een voortdurende dialoog tussen
medewerker en manager te stimuleren.
Employee Development Review (EDR)
Wij geloven dat de ontwikkeling van mensen in hun loopbaan de sleutel zijn om als bedrijf
voorbereid te zijn op de toekomst. Met de EDR brengen we de behoeften van de organisatie
samen met de ambities en het potentieel van onze mensen. We willen ervoor zorgen dat
degenen met potentieel worden geïdentificeerd en ondersteund om hun gewenste
loopbaanrichting in te slaan. Maar het gaat niet alleen om medewerkers met potentieel. We
willen ook weten wie zich op hetzelfde niveau verder kan ontwikkelen of wie zich momenteel
niet in de meest geschikte positie bevindt en profijt zou kunnen hebben van een verandering
van baan.
Individueel ontwikkelingsplan (IDP)
We gebruiken het SMART-model om medewerkers te ondersteunen bij het formuleren van
doelen voor hun Individual Development Plan (IDP). Het is een plan bedoeld om medewerkers
naar de volgende stap in hun carrière te brengen, of om zich in hun huidige functie te verbreden
of om een competentie verder te ontwikkelen. Managers stellen samen met hun medewerker
de huidige sterke punten vast, evalueren de ontwikkelingsgebieden en stellen op basis daarvan
doelen rekening houdend met het 70-20-10 Development Framework. De IDP is
gedocumenteerd en overeengekomen en de directe manager zal de voortgang ondersteunen
en bewaken.

Sales Academy
Voor onze Sales collega’s organiseren we een aantal keer per jaar de Sales Academy. De Sales
Academy is bedoeld om informatie met elkaar te delen, voortgang op de Sales plannen te laten
zien, best practices op te halen en gelegenheid te bieden om met elkaar te connecten.
Stretched Assignment
We bieden medewerkers met potentieel en ambitie de mogelijkheid om zogenaamde stretched
assignments te doen. Dat kan gaan om het doen van een uitdagend project naast hun eigenlijke
functie, maar ook volledig een andere functie vervullen voor een bepaalde periode. Dit geeft
medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te verkennen wat een mogelijke
volgende stap in hun loopbaan kan zijn.
Generation Next
Met ons programma “Generation Next” geven we medewerkers de kans om hun sales talent
verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Naast hun eigenlijke functie krijgen ze de ruimte om
een programma op maat te volgen en in de praktijk te ervaren hoe het is om binnen Sales te
werken. Voor onze medewerkers een mooie kans om richting te geven aan hun loopbaan, voor
ons als bedrijf de mogelijkheid om intern collega’s door te laten groeien naar diverse Sales
functies.
Zie onderstaand een artikel uit de Journal over Generation Next.

Workshops en Trainingen
Regelmatig ontwikkelen we zelf workshops en trainingen voor met name leidinggevenden.
Deze workshops/trainingen worden georganiseerd rondom actuele thema’s. Een voorbeeld
hiervan is de workshop Vitaliteit, die elke leidinggevende heeft kunnen bijwonen als start van
de launch van ons Fit To Wear Yellow Programma (zie paragraaf 2 – Inspireren). Doel van deze
workshop is om bewustzijn te creëren over het belang van fit en vitaal zijn en in gesprek te zijn
met leidinggevenden hoe zij hun mensen kunnen inspireren fit te zijn en te blijven voor hun
werk.
Een ander voorbeeld is de HR training voor Supervisors. In deze training, gegeven door eigen
HR collega’s, komen alle HR- onderwerpen aan bod waar een Supervisor dagelijks mee te
maken heeft. De Recruiters geven aanvullend hierop sollicitatietrainingen aan leidinggevenden
om ze vaardigheden te leren hoe zij de juiste mensen werven en selecteren voor ons bedrijf.
Preventiemedewerkerdagen
Op iedere locatie hebben we een preventiemedewerker. De preventiemedewerker is
verantwoordelijk voor het bewaken van een veilige omgeving voor onze mensen en het
signaleren van mogelijke veiligheidsissues. 2 x per jaar worden zogenaamde
preventiemedewerker dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen delen de medewerkers
ervaringen uit, worden actuele ontwikkelingen gedeeld met als doel dat de
preventiemedewerkers zich blijven ontwikkelen.
Mentorendagen
Voor onze operationele afdelingen hebben we per locatie een aantal mentoren aangesteld.
Mentoren hebben, naast hun eigenlijke functie als Koerier of TH Operator, de
verantwoordelijkheid om nieuwe collega’s te begeleiden in hun functie. Net als bij de
preventiemedewerkers vinden we het belangrijk dat de mentoren zich blijven ontwikkelen en
op die manier in staat worden gesteld hun extra rol goed uit te voeren. Om dit te kunnen
garanderen organiseren we mentorendagen. Daarin leren ze van elkaar, worden ervaringen
uitgewisseld, vindt er naar behoefte training van vaardigheden plaats, etc.

7 Zorgen
7a. Zorgen – Balans vinden
Bij DHL geloven we in het belang van het goed kunnen combineren van werk, privé tijd,
gezinsleven, maatschappelijke betrokkenheid, plezier en ontspanning. Elke medewerker heeft
recht op een standaard aantal vakantiedagen van 23 dagen bij een fulltime dienstverband.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om met ons cao al la carte systeem extra verlofdagen bij
te kopen (maximaal 13 dagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband).
Ook is het in de meeste functies mogelijk om parttime bij DHL te werken. Die mogelijkheid
bieden kan mensen helpen om een goede werk-privé balans te hebben.
Verder bieden we competitieve salarissen en uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden
omdat we weten dat hard werken erkenning verdient. Veel van onze mensen komen daarnaast
in aanmerking voor een jaarlijkse bonus op basis van individuele en bedrijfsprestaties (zie
sectie 10 - Delen).
Fit To Wear Yellow
Zie paragraaf 2 – Inspireren.
7b. Inclusie
Binnen DHL hanteren we een Code of Conduct. Een belangrijk onderdeel van deze Code of
Conduct is dat we een inclusieve werkomgeving stimuleren die diversiteit van medewerkers
respecteert en discriminatie niet tolereert ten aanzien van ras, religie, leeftijd, handicap,
seksuele geaardheid, afkomst of gender. Om dit gedachtengoed verder te versterken
ontwikkelen we verschillende programma’s, waaronder DHL4HER.
DHL4HER
Het spreekt wellicht voor zich dat logistiek een sector is waar voornamelijk mannen in
werkzaam zijn. We willen ervoor zorgen dat DHL voor iedereen een geweldige plek is om te
werken, daarom hebben we in 2019 DHL4HER geïntroduceerd. Dit initiatief inspireert, verbindt
en ontwikkelt vrouwen in ons bedrijf via verschillende initiatieven, zoals interne zichtbaarheid
creëren van vrouwelijk talent. Als onderdeel van dit programma is het ook ons doel om ervoor
te zorgen dat we voor elke rol tenminste één vrouw met potentieel in onze succession planning
hebben.
DHL Express heeft een ambitieuze doelstelling voor haar vrouwen in leiderschapsquotum
vastgesteld: op mondiaal niveau zal de huidige ratio van 22% worden verhoogd met 8% om in
2024 30% te bereiken. In juni 2019 is bij DHL in Azië-Pacific (excl. China) het percentage
vrouwen in leiderschap al 29,4%.
WISA
Dit jaar hebben we een aantal Sales collega’s genomineerd voor WISA, een externe Women in
Sales Award. 5 vrouwelijke medewerkers in verschillende Sales categorieën die bijzondere
prestaties hebben geleverd en een voorbeeld zijn voor andere vrouwelijke collega’s. Voor de
nominatie zelf werden ze persoonlijk gefeliciteerd door de VP Sales. Onderstaand aandacht
voor WISA in onze MyConnect app.

Werkse
Een voorbeeld van een ander mooi initiatief is onze samenwerking met Werkse op onze
vestiging in Den Hoorn. Werkse bemiddelt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
naar zinvol en passend werk. Op onze locatie in Den Hoorn werkt een heel team van mensen die
via Werkse bij ons aan de slag zijn. Onderstaand een artikel over onze samenwerking met
Werkse.

8 Vieren
Euro-cup
Onze jaarlijkse Euro-cup is een fantastisch evenement waar we vooral onze DHL-spirit vieren.
Dit bijzondere evenement staat in het teken van voetbal- en cheerleaderwedstrijden waar
vriendschap het doel is. De Euro-cup brengt medewerkers uit heel Europa samen om de DHL
Spirit te delen en te vieren. Supporters zijn hierbij ook meer dan welkom.
Naast de voetbal- en cheerleaderwedstrijden is er veel ruimte voor netwerken tijdens het diner
of de feesten die er ’s avonds zijn. Ons Global Management Team is altijd aanwezig tijdens de
Euro-cup, een mooie gelegenheid om medewerkers vanuit heel Europa te ontmoeten.
Afbeelding van DHL Eurocup:

DATES

REGION

Number of
Participants

1 - 4 Feb, 2018

Americas

1300

17-18 March, 2018

SSA

600

18-21 May, 2018

Europe

3100

3 - 5 August, 2018

APEC

1500

3 November, 2019

MENA

650

Appreciation week
Zie paragraaf 6 - Bedankt

Employee Of the Year
Zie paragraaf 6 - Bedankt

Sales Champions Club
Zie paragraaf 6 - Bedankt

Customer Service week
Zie paragraaf 6 – Bedankt

9. Delen
9a. Delen – Belonen
Ons Compensation & Benefits beleid is er op gericht een gezonde en gelukkige werkomgeving
te creëren waarin mensen eerlijk worden erkend en beloond voor hun bijdrage aan ons bedrijf.
We beschouwen dit als een cruciaal element om ervoor te zorgen dat onze mensen elke dag
weer gemotiveerd zijn om waanzinnig klantgerichte service te leveren. Het is onze passie om
ervoor te zorgen dat we een geweldige omgeving bieden die onze mensen in staat stelt elke
dag een beste dag te hebben.
Bij DHL gaat onze medewerkersbelofte veel verder dan alleen (financieel) belonen. Een
essentieel onderdeel van de motivaties van onze medewerkers ligt ook in het feit dat:





we 's werelds meest internationale bedrijf zijn waarbinnen we successen erkennen,
vieren en delen;
we een werkelijk unieke cultuur met een diversiteit aan mensen hebben en oprecht
geloven dat de DHL-familie de wereld op zijn best vertegenwoordigt;
we onze mensen helpen om een langdurige en betekenisvolle carrière op te bouwen;
we ons doel nakomen: mensen verbinden en hun levens verbeteren.

Bij DHL Express hebben we wat we een compensatiefilosofie noemen, die wordt ondersteund
door ons wereldwijde beleid en onze praktijk. Deze worden uitgevoerd door onze leiders, in
nauwe samenwerking met onze HR-teams waar ondersteuning nodig is. Als onderdeel van
onze filosofie committeren we ons aan beloningspakketten die:





recht doen aan onze mensen en aan het bedrijf;
wereldwijd consistent en lokaal relevant zijn;
eerlijk en niet-discriminerend zijn;
marktconform zijn;

Beloning bepalen
Om het beloningsniveau te bepalen, kijken we naar het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven.
Daarvoor gebruiken we betrouwbare externe partners zoals Mercer en Willis Towers Watson.
Deze benchmarking is ongelooflijk belangrijk voor ons omdat het van vitaal belang is dat we
concurrerend blijven en onze mensen op passende wijze belonen.
De vergoeding voor onze managers en professionals bestaat uit een basissalaris en een bonus.
Het merendeel van onze uitvoerende medewerkers komt ook in aanmerking voor incentive
regelingen. Daarnaast komt iedere medewerker in aanmerking voor een beoordelingssalarisverhoging.
Onze beloningsaanpak voor managers en professionals staat beschreven in ons Global
Compensation Policy, dat kan worden verstrekt.
Belonen van onze Superstars
“Rewarding Superstars” is een van onze inspirerende CIS-modules - gericht op het bieden van
een consistent opleidingsprogramma voor al onze mensen over de hele wereld. Deze module
richt zich met name op al onze HR-professionals die verantwoordelijk zijn voor het
Compensation & Benefits beleid. De module zit boordevol inzichten en heeft als doel mensen te

voorzien van vaardigheden en kennis die nodig zijn om waanzinnig klantgerichte Compensation
and Benefits professionals te zijn.
9b. Delen – bijdragen
GoTeach
We zijn gepassioneerd over het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen bij DHL Express.
Ons GoTeach-initiatief is een andere manier waarop we onze betrokkenheid laten zien. Bij
GoTeach draait het allemaal om het creëren van educatieve kansen van jongeren met diverse
achtergronden - hen ondersteunen hun potentieel en vaardigheden te ontwikkelen en de beste
te zijn die ze kunnen zijn.
JINC
Begin dit jaar zijn we een landelijk partnerschap aangegaan met JINC. JINC is een organisatie die
kinderen van 8 tot 16 jaar helpt aan een goede start op de arbeidsmarkt. Zij maken kennis met
allerlei beroepen, ontdekken welk werk bij hun talenten past en ze leren solliciteren.
Door het hele land organiseren we activiteiten in samenwerking met JINC, zoals bijvoorbeeld een
bliksemstage. Naast dat wij een financiële bijdrage leveren, is het ook interessant voor onze
medewerkers zelf een bijdrage kunnen leveren aan deze projecten. Onderstaand een artikel over hoe
1 van de kinderen voor 1 dag de stoel van onze managing director mocht delen.

In de memo hieronder roepen we medewerkers op om carrière coach te worden voor leerlingen die
aan de vooravond staan om een beroepskeuze te maken.

31 januari 2019

Komend voorjaar gaan ruim 300 leerlingen van vmbo-scholen in Amsterdam van start met de projecten Carrière
Coach en Weten wat je wil. Hiervoor is JINC op zoek naar vrijwilligers!
Carrière Coach
Stel: je bent 15 jaar, weet weinig van de arbeidsmarkt en hebt niet veel mensen in je omgeving met wie je over je
toekomst kan praten. En toch moet je kiezen wat je na het vmbo gaat doen. Dan kun je een Carrière Coach goed
gebruiken.
Een Carrière Coach is iemand die zich kan verplaatsen in leerlingen, die luistert en die helpt te ontdekken waar hun
kracht ligt. Uiteraard worden nieuwe coaches niet in het diepe gegooid: je krijgt een intake, een training en je
ontvangt een gespreksleidraad. Medewerkers van JINC staan bovendien gedurende het hele traject klaar voor
advies.
Weten wat je wil
Weten wat je wil is een vierjarig programma dat loopt van de eerste tot de vierde klas van het vmbo en combineert
twee projecten: de leerlingen gaan op Bliksemstages en hebben een Carrière Coach tot hun beschikking.
Deelname aan één van de projecten kost je, inclusief voorbereiding, maximaal 16 uur per schooljaar. De
bijeenkomsten zijn verspreid over twee of meerdere schooljaren. Aan het einde van het schooljaar zijn de nieuwe
data bekend en wordt er samen met JINC gekeken of je jouw leerlingen kunt blijven coachen.
Meer informatie en meedoen?
Wil jij met een kleine inspanning van grote betekenis zijn? Meld je dan aan door een e-mail met twee scholen van
jouw voorkeur te sturen naar carrierecoachamsterdam@jinc.nl. In bijgevoegd overzicht kun je zien welke scholen
meedoen en wat de data zijn.

Met vriendelijke groet,
Trista Rutten en Karin Beerman
Executive Assistants

Distribution lists - This information has been sent to:
HQ Distribution List
Please cascade to your teams as appropriate.

Onderstaand een snapshot van een artikel over IT in actie voor JINC

GoGreen
Zie paragraaf 3 – Inspirerend
DHL Got Heart
Zie paragraaf 3 – Inspirerend
Bedrijfscultuur en organisatorisch succes
Onze EOS is een manier waarop we kunnen zien dat onze cultuur in belangrijke mate bijdraagt
aan ons succes. In de afgelopen jaren zijn de scores voor Medewerkers Betrokkenheid (MB)
steeds verder verbeterd tot een 89% positieve score voor DHL Express Nederland. MB gaat
over de motivatie om bij te willen dragen aan bedrijfssucces; betrokken zijn betekent bereid zijn
om die extra stap te zetten om onze klanten succesvol te maken. Bovendien verbeterde in
Nederland onze Actief Leiderschap (AL) -score tot een positieve score van 90%. We sturen dit
leiderschapsgedrag aan via ons uitgebreide programma voor leiderschapsontwikkeling, CIM
(zie sectie 7 - Ontwikkeling). Het curriculum richt zich op onze kerncompetentie om resultaten
te bereiken zonder in te leveren op respect. De focus ligt op feedback van medewerkers en
coaching.
Op Global niveau hebben we gezien dat in combinatie met de hoge EOS scores DHL Express in
2017 uitgeroepen werd als 8ste beste werkplek van de wereld en in 2018 op de 6de beste
werkplek van de wereld uitkwam. Op basis van deze resultaten is het onze overtuiging dat onze
algemene strategie voor medewerkersbetrokkenheid om resultaten te bereiken zonder in te
leveren op respect werkt.

Voor DHL Express Nederland werd het verband tussen een hoge EOS score en succesvol zijn als
bedrijf nog eens extra bevestigd door de interne prestigieuze prijs “Country Of the Year” te
winnen in 2018. En natuurlijk hebben we dit gevierd door een feest voor alle collega’s te
organiseren.

