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VOORWOORD
Beste collega’s,

Om dit te kunnen doen, zetten we binnen

We kijken terug op een spannend en

geving op voor ieder individu (#winsamen)

succesvol 2019!

De Hilti strategie is gericht op duurzame

waarde creatie door marktleiderschap en
differentiatie. Het overkoepelende doel is

het dagelijks enthousiasmeren van klanten

Hilti Nederland een “samenwerkende” omen willen we onze medewerkers voldoende
ruimte geven om zich te ontwikkelen (on-

dernemerschap). We streven er hierom dan
ook naar om 80% van onze management
posities intern in te vullen.

en het bouwen aan een betere toekomst

Ondernemerschap vormt sinds de oprich-

dat groei van het ondernemerschap ook

DNA. Het omarmen van verandering is hier

op lange termijn. Vanuit de overtuiging

persoonlijke groei genereert, hecht Hilti veel
waarde aan haar medewerkers- en presta-

tiegerichte cultuur. Ik geloof dat de werknemers- en prestatiegerichte cultuur de basis
is van ons succes. Mensen, dat wil zeggen
onze medewerkers en klanten, blijven centraal staan in al onze activiteiten.

De belangrijkste prioriteit van onze wereldwijde en lokale Champion 2020 strategie
is het ontwikkelen van een hoogwaardig

team met betrokken teamleden. Ik geloof
echt dat dit een belangrijke hoeksteen is
voor het creëren van enthousiaste klan-

ten: “Alleen betrokken teamleden kunnen
enthousiaste klanten creëren”.

ting van ons bedrijf de basis van ons Hilti

inherent aan: verandering en ontwikkeling
zijn onmisbaar voor onze innovaties. Ze

bieden een organisatie bestaande uit ondernemers ontzettend veel kansen.

Ook in 2019 kunnen wij opnieuw terugkijken op een succesvol jaar. Wij liggen

hierdoor als een van de weinige MO’s op

schema om onze Champion 2020 doelstellingen volgend jaar daadwerkelijk te gaan

behalen. Maar ondernemerschap is zeker

niet altijd gemakkelijk. We lopen met onze
organisatie, ons team en ook als individu
tegen uitdagingen aan wanneer wij ons
nieuwe ontwikkelingen eigen proberen

te maken. Uiteindelijk bepaalt de manier

hoe wij hier mee omgaan de mate van ons

succes. Om te kunnen innoveren en ondernemen is er namelijk één constante factor
binnen onze organisatie die doorslaggevend is: de medewerker zelf. Onze me-

dewerkers zorgen er iedere dag opnieuw

voor dat wij als organisatie stappen kunnen
zetten en door elkaar te ondersteunen,
winnen wij ook samen als team.

Ik ben er ontzettend trots op om onderdeel

uit te maken van deze organisatie, bestaande uit ondernemende, gedreven collega’s

die altijd voor elkaar klaar staan. Ik wil jullie
bedanken voor opnieuw een jaar waarin

jullie inzet en samenwerking het verschil
hebben gemaakt en ik kijk uit naar onze
samenwerking in 2020.

Bastian Danzebrink

ONZE
ORGANISATIE
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ONZE
ORGANISATIE

H

ilti werd in 1941 in Liechtenstein

opgericht door Martin Hilti en is tot op

de dag van vandaag een familiebedrijf. Hilti
werd in 1951 in Nederland geïntroduceerd
en sinds 2009 vormen wij de marktorgani-

satie (MO) Nederland. Door de jaren heen is
Hilti uitgegroeid tot marktleider als toeleverancier in de gehele bouwsector. Wereld-

wijd werken we met 30.000 medewerkers
en zijn we vertegenwoordigd in meer dan

120 marktorganisaties. In Nederland wer-

ken we met ruim 260 collega’s. We zijn op-

gedeeld in een binnen- en buitendienst. Het
merendeel van onze collega’s werkt in de
buitendienst in de sales. De binnendienst
op het hoofdkantoor noemen we ook wel

de Engine, “de motor van de organisatie“.

Onze familiecultuur
Hilti heeft afgelopen jaren een enorme groei
doorgemaakt. Er is bewust gekozen om

een familiebedrijf te blijven en om dit ook in
de toekomst te kunnen garanderen, is Hilti
sinds 2000 in handen van de Martin Hilti

Family Trust. Hierdoor kunnen wij blijven

focussen op de lange termijn met zorg voor
onze cultuur en medewerkers. Martin Hilti
was niet zo zeer gefocust op de winst op

korte termijn, maar richtte zich op de lange
termijn en het bijdragen aan een betere

toekomst. Hij wilde hierom een organisatie
bouwen met mensen met een onderne-

mersgeest, die de ruimte zouden krijgen
om te groeien en te ontwikkelen.

‘’

I WANT TO BUILD
AN ENTERPRISE WITH
ENTREPRENEURS, WHERE
PEOPLE CAN GROW
AND DEVELOP.

”

- Martin Hilti -

Elk jaar breiden we nog steeds verder uit,
afgelopen jaar zijn we weer met 20%
gegroeid!
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ONZE
KERNWAARDEN

ONZE VIER KERNWAARDEN
LUIDEN ALS VOLGT:
Integriteit:

Wij zijn integer in alles wat we doen.

Moed:

H

et gedachtegoed van Martin Hilti heeft zich

vertaald in vier kernwaarden die wereldwijd

worden nageleefd. Hilti is er van overtuigd dat

enthousiasme en op deze waarden gebaseerd

gedrag de sleutel vormen voor het behalen van
onze doelen.

Wij hebben de moed om anders te denken.

Wij sporen onze klanten aan om dit ook te doen.

Samenwerken:

Door samen te werken steunen wij elkaar.

Wij zijn er voor onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers en onze partners.

Betrokkenheid:

We zijn toegewijd in alles wat we doen.

We nemen altijd die ene extra stap om onze

klanten, medewerkers, leveranciers en partners
te helpen.

Het streven naar ondernemerschap

gecombineerd met onze vier kernwaarden vormt
de basis voor wat veel van onze medewerkers
omschrijven als het Hilti DNA.
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ONZE
CHAMPION 2020
STRATEGIE

O

ns DNA zie je ook duidelijk terugkomen in onze Champion 2020 strategie.
Deze is in 2014 wereldwijd gelanceerd. De
basis van deze strategie wordt gevormd
door zowel een zorgzame als een prestatie
gedreven cultuur. Deze cultuur kan worden
gewaarborgd doordat Hilti tot op de dag
van vandaag een familiebedrijf is.
Vanuit deze culturele basis hanteren wij vier
bouwstenen om ons strategische doel te
bereiken.
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Dankzij deze vier bouwstenen zijn wij in staat om middels continue innovatie onze
concurrentie steeds een stap voor te blijven, waardoor wij ons onderscheiden als marktleider.
Dit stelt ons in staat om ons gezamenlijk doel na te streven: met passie creëren wij
enthousiaste klanten en bouwen aan een betere toekomst.

Differentiatie van
producten en service

Hoogpresterend
Global Team

Wij innoveren continu en hebben als premium merk de stap gemaakt van hardware
leverancier naar totaalpartner op het gebied
van hardware, software en services voor
de gehele branche. Wij onderscheiden ons
hierin van onze concurrentie en dit laten
ook onze klanten graag merken: zij zijn trots
om met rode Hilti koffers en producten te
worden gezien!

Dankzij onze aanwezigheid in meer dan 120
landen kunnen wij onze medewerkers veel
internationale doorgroeimogelijkheden bieden. Daarnaast vinden er regelmatig uitwisselingen plaats tussen collega’s uit verschillende landen en werken collega’s wereldwijd
samen om tot optimale oplossingen te
komen voor onze organisatie en klanten.

Directe
klantenrelaties

Operationele
uitmuntendheid

Wij hebben altijd rechtstreeks contact
met de klant, om optimale oplossingen te
kunnen aanbieden en support te kunnen
leveren. Wij verzamelen proactief en rechtstreeks feedback en nemen deze mee in
onze innovaties.

Wij noemen onze support afdelingen niet
voor niets de Engine: zij vormen de motor
van onze organisatie!
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Champion 2020
doelstellingen
in Nederland
Ieder land heeft voor zichzelf bepaald hoe de Champion 2020 doelstellingen in
hun markt bereikt kunnen worden door hier meetbare, lokale ambities aan te verbinden.
Voor Nederland luiden deze als volgt:

Om deze doelstellingen in 2020 te kunnen halen,
maken wij sinds 2014 een plan van aanpak voor
ieder kalenderjaar. Dit plan van aanpak laat
duidelijk zien waar wij ons als organisatie dat jaar
op gaan focussen, om zo stapsgewijs richting
de doelstellingen van 2020 te komen.
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ONS PLAN VAN AANPAK IN 2019 NEXT LEVEL II
In 2019 hebben wij als organisatie opnieuw mooie stappen
gezet richting onze doelstellingen in 2020. Wij hebben dit
gedaan aan de hand van de volgende vier pijlers:
Grow Engagement

Sinds 2014 zijn wij bezig om de stap
te maken van Vertegenwoordiger naar
Accountmanager. Deze verandering
draagt bij aan het verhogen van het
aantal engaged klanten, wat uiteindelijk ons belangrijkste business doel
is binnen Champion 2020. In 2019
hebben we onze verkoopaanpak in
Nederland nog verder naar de Next
Level gebracht door deze te vertalen naar een focus klanten aanpak.
Op basis van harde data hebben wij
bestaande klanten geïdentificeerd
waar nog veel potentieel ligt om
onze business bij te ontwikkelen. Wij
richten ons bij deze zogenaamde
focus klanten eerst op het uitbreiden
van ons netwerk bij de klant, om
op verschillende niveaus over verschillende onderwerpen aan tafel te
kunnen komen. Hiervoor nemen wij
ook aan onze kant specialisten vanuit
verschillende disciplines mee indien
benodigd.
Door het uitbreiden van ons netwerk
bij de klant, kunnen wij uiteindelijk
ook onze business uitbreiden en dus
de Engagement verhogen.

Deze aanpak is afgelopen jaren
succesvol gebleken. Wij zijn goed op
weg om het aantal engaged klanten
via onze focus klanten aanpak te verdubbelen, wat heeft bijgedragen aan
een bovengemiddelde groei van onze
bedrijfsresultaten. Als een van de weinige MO’s lijken we onze doelstelling
binnen Champion 2020 om het aantal
engaged klanten te verdubbelen dus
ook daadwerkelijk te gaan halen!
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Drive Software & Services

Binnen Champion 2020 hebben wij
onszelf als doel gesteld om 80 miljoen
euro omzet en 15% marktaandeel te
behalen in 2020. Om deze doelen te
realiseren, moeten wij onze business
bij onze klanten uitbreiden. Om relevanter te worden bij onze klanten,
zetten wij binnen de Champioen 2020
strategie hierom in op software en service producten. Wij hebben in Nederland het doel gesteld om in 2020 meer
dan 50 miljoen euro omzet te halen uit
Fleet Management contracten, om zo
de 80 miljoen en 15% marktaandeel
te kunnen bereiken.
Om hier te komen, is het belangrijk dat
klanten ons niet langer enkel zien als
leverancier van producten. Wij willen
voor hen een partner zijn die totaaloplossingen aan kan bieden, waarbij
wij de klant van A tot Z ontzorgen. De
belangrijkste strategische producten
uit dit portfolio zijn ON!Track en Fleet
Management, waarvan de trajecten
sinds 2017 gecombineerd worden
ingezet en aangeboden bij onze
klanten. Aan de basis van deze opzet
ligt een goede samenwerking tussen
onze Accountmanagers en Service
Specialisten. In 2019 is verder geïnvesteerd in de professionalisering van
deze aanpak, bijvoorbeeld door het
standaardiseren van de TCO aanpak
en -presentatie voor gecombineerde trajecten. Deze aanpak werpt zijn
vruchten af, want ook in 2019 zijn wij
opnieuw 25% gegroeid in FM CV. Het
is dan ook geen verrassing dat deze
aanpak afgelopen jaar is overgenomen
door andere MO’s.
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Win Samen
Bevestig met Hilti

Het uitbreiden van ons portfolio richting software en service producten
heeft afgelopen jaren stevig bijgedragen aan de groei van onze organisatie.
Deze investering alleen is echter niet
voldoende om de 80 miljoen en 15%
marktaandeel te bereiken. Naast de
grote bedragen die afkomstig zijn uit
de Fleet contracten die eens in de vier
jaar vernieuwd worden, bieden bevestigingsmaterialen ons repeterende en
continue omzet. De markt biedt hier
nog een hoop potentie, aangezien
wij momenteel nog geen marktleider
zijn op (alle productgroepen van) dit
gebied. Wij hebben ons hierom als
doel gesteld om in 2020 marktleider
te zijn op het gebied van ankers. In
2019 hebben we onze bevestigingsmaterialen expliciet toegevoegd aan
ons plan van aanpak. Onze Marketing
afdeling heeft de switch gemaakt van
een product focus naar een trade
focus, om onze Sales teams zo beter
te kunnen ondersteunen op het gebruik
van bevestigingsmaterialen binnen
de trade specifieke toepassingen. De
doelstellingen van onze Sales-, Marketing- en Engineering teams zijn daarbij
op elkaar afgestemd om samenwerking binnen maar ook tussen de
teams te bevorderen. Deze aanpak is
succesvol gebleken, want in 2019 zijn
wij twee keer harder gegroeid op het
gebied van bevestigingsmaterialen dan
alle voorgaande Champion 2020 jaren
samen!

Wij geloven erin dat wij alle hiervoor
genoemde doelen alleen kunnen
realiseren als we dit samen doen.
Hierom stimuleren wij als organisatie
de samenwerking binnen en tussen
teams. In 2019 hebben bijna al onze
teams deelgenomen aan Team Camp
7: Care & Perform. Dit Team Camp is
er op gericht om opnieuw aandacht te
besteden aan de balans tussen onze
zorgzame en prestatiegerichte cultuur,
wat uiteindelijk het fundament vormt
van onze Champion 2020 strategie.
Daarnaast zijn wij in 2019 regelmatig
bij elkaar gekomen met alle GPTW
Champions: medewerkers die als
vertegenwoordigers van hun teams
zorg dragen voor het oppakken van
verbeterpunten die door de organisatie
zijn aangedragen. Wordt er als team
gewonnen? Dan wordt dit ook goed
gevierd! Zo werden de resultaten van
2018 en de start van 2019 gevierd
tijdens de Kick-Off in Rotterdam,
gingen er teams op wintersport, waren
er teamuitjes in onder andere escape
rooms of op het strand en vertrok de
Topclub naar de Victoria Falls voor een
onvergetelijke reis.
We hebben nog veel meer mooie
momenten om met elkaar op terug te
kijken en dit is dan ook precies wat
wij in dit boek willen doen. Geniet nog
een keer van alle mooie momenten van
2019 om straks met net zoveel energie
en passie te kunnen starten aan 2020!
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WERVEN &
VERWELKOMEN
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WERVEN & VERWELKOMEN
Werven

Hilti Nederland is een snelgroeiende
organisatie. Om ervoor te zorgen dat
wij onze Champion 2020 doelstellingen
kunnen halen, is het van belang om
over een goed presterend team te
beschikken. Niet producten, diensten
of services zijn het belangrijkste
bij Hilti, maar de mensen in de
organisatie. Het is om die reden
essentieel om aan de poort al goed
te beoordelen of iemand binnen onze
organisatie past of niet. Het hebben
van de juiste ‘cultural fit’ vormt dan
ook de basis van het werven en
selecteren van nieuwe medewerkers.
Onze recruiters bekijken in eerste
instantie of er een ‘match’ is met onze
organisatie en onze cultuur, en kijken
pas op een later moment welke rol het
beste zou passen bij een kandidaat.
Onze ‘cultural fit’ is top prioriteit.

De Hilti ‘fit’

#werkenbijHilti

Maar wat is dan deze zogenaamde
‘cultural fit’? Medewerkers zeggen
het volgende hierover:
Alle mensen zijn welkom bij Hilti,
ongeacht ras, huidskleur, religie,
geslacht, nationale afkomst, leeftijd,
seksuele geaardheid, genderidentiteit,
genderexpressie of handicap, mits je
maar de juiste mindset hebt en je je
kwetsbaar durft op te stellen. We zijn
zowel zorgzaam als prestatiegericht.
Ondernemend van geest en continu
bezig om onszelf te ontwikkelen.

Om onze ‘cutural fit’ over te brengen
naar potentiële nieuwe collega’s
maken we veel gebruik van onze
#werkenbijhilti campagne en zetten
we ons hele netwerk in om de juiste
mensen te vinden. We maken hierbij
veel gebruik van social media. Steeds
meer collega’s delen onze vacatures:
hier zijn wij enorm blij mee en we
hopen dat jullie dit nog veel blijven
doen. Referrals zijn namelijk een
belangrijke wervingsbron. Om het
aandragen van nieuwe collega’s zo
makkelijk mogelijk te maken, hebben
wij dit jaar wereldwijd de referral tool
Rolepoint uitgerold. En wisten jullie
dat we ook een interessante bonus
kennen voor referrals die aangedragen
worden? Naast social media maken we
ook gebruik van de meer ‘traditionele’
wervingskanalen

Als je binnen onze organisatie niet
zelf het heft in eigen handen neemt,
gebeurt er ook niets. Er zijn vele
mogelijkheden binnen Hilti, maar
je moet wel zelf actie ondernemen.
We zijn echt een organisatie van
‘entrepeneurs’ zoals Martin Hilti
het ooit bedoeld heeft.

als vacaturebanken en onze eigen
Hilti carrière website. We staan tevens
op beurzen en bedrijvendagen, en
participeren regelmatig in Campus
Recruitment activiteiten. Door Hilti te
presenteren tijdens pitches, diners
en beurzen leren studenten ons al
vroeg kennen. Daarnaast hebben
wij afgelopen jaar maandelijks een
Hilti speedmeet gehouden waarin
potentiele Accountmanagers op een
laagdrempelige manier kennis hebben
gemaakt met onze organisatie. Team
Recruitment heeft hierbij afgelopen jaar
veel hulp gehad van jullie en hiervoor
zijn wij jullie heel erg dankbaar. Jullie
hebben ons enorm geholpen om
ons enthousiasme over Hilti over te
brengen!

Wis t je da
t?

#werkenbi
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gebruikt
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Filmpje
Blooper 2019

Claire Rog - Senior Recruiter

Filmpje
Welkom bij Hilti
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Iedereen is betrokken

Binnen Hilti Nederland kennen we
een uitgebreide selectie procedure.
De meesten van jullie zullen dit zich
nog vast wel herinneren. Veel afdelingen werken nauw samen om de juiste
collega’s aan te nemen: Team Recruitment, de business en het LT. Het
aannemen van nieuwe collega’s is bij
ons niet alleen een HR feestje, iedere
afdeling draagt hier zijn steentje aan
bij. Een echt voorbeeld van #winsamen. Onze selectieprocedure bestaat
doorgaans uit een CV screening, een
telefonische intake, verschillende
gespreksrondes, een mee(luister)rit en
een eindgesprek. Wij willen op deze
manier ervoor zorgen dat toekomstige
collega’s in contact komen met allerlei verschillende functies binnen onze
organisatie.
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Een belangrijk onderdeel van de procedure is ook het meerijden of meeluisteren van een kandidaat binnen zijn of
haar beoogde afdeling. De sollicitant
krijgt zo een goed beeld van de functie
die hij/zij gaat bekleden en heeft de
mogelijkheid om vragen te stellen aan
directe collega’s. Internationale kandidaten laten we overkomen om deze
ervaring op te doen.

Toen er besloten was dat ik verder
mocht met de sollicitatieprocedure
kreeg ik te horen dat ik mee mocht
luisteren in het team met mijn toekomstige collega’s om zo een beeld
te krijgen van waar en hoe ik zou gaan
werken en te kijken of het wel degelijk
iets was wat ik zocht.
Dit is voor het eerst in mijn carrière dat
er op deze manier naar mij geluisterd
wordt in een sollicitatie procedure, ik
heb dit als heel prettig ervaren. Eenmaal begonnen bij Hilti werd het alleen
maar beter, ik werd samen met alle
anderen die die dag startten warm ontvangen met een introductiedag. Na die
dag was ik verkocht… ik was vanaf die
dag 100% Hilti!!! Ik heb me nog nooit
zo welkom gevoeld als bij Hilti!
Sarah Lobs – Medewerker CS Inbound

Verwelkomen

Om medewerkers snel onderdeel te maken
van onze familie ontvangen we ze met een
warm onthaal. Wij vinden dit binnen Hilti
ontzettend belangrijk. Voordat een nieuwe
medewerker start sturen wij hem/haar een
persoonlijk handgeschreven kaartje toe
vanuit HR. Op de eerste werkdag zetten we
de namen van alle nieuwe medewerkers op
de welkomstschermen op ons hoofdkantoor
in Berkel. We zorgen er ook voor dat een
ingerichte laptop, telefoon, tag en eventuele
auto van de zaak klaar staan. Alles om onze
nieuwe collega’s een vliegende start te laten
maken. Onze collega’s van Wagenpark, IT
en Facilities, en onze eigen Sales Trainer
Martijn van der Helm hebben dit jaar weer
hun uiterste best gedaan om alles gereed
te hebben voor de komst van onze nieuwe
collega’s.
Allemaal bedankt!
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Onboarding gaat verder
na de HSA

Hilti Sales Academy als
vliegende start

Zoals eerder gemeld vinden wij het
binnen Hilti belangrijk dat iedere
nieuwe collega een vliegende start kan
maken in zijn/haar functie. Om die reden starten alle nieuwe collega’s in ons
unieke onboarding programma: de Hilti
Sales Academy. Een op maat gemaakt
trainingsprogramma van ruim zes
weken, waarin onze nieuwe collega’s
Hilti als organisatie, haar producten,
diensten en services, maar ook zichzelf leren kennen. We wisselen theorie
met praktijk af en zorgen ervoor dat
onze nieuwe collega’s de benodigde
veiligheids- en compliance certificaten
behalen. De HSA wordt afgesloten
met een final assessment, waarin het
geleerde in de praktijk gebracht wordt
door middel van presentaties en opdrachten. Naast de Sales Trainer is ook
de mentor aanwezig om op basis van
dit assessment drie concrete ontwikkelpunten op te stellen voor iedere
deelnemer. En natuurlijk is er bij iedere
HSA een afsluitende borrel waarbij we
traditiegetrouw de uitreiking van de
HSA certificaten hebben en een foto
maken met onze verdiende zwarte
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hoedjes! Afgelopen jaar hebben wij niet
4 maar 5 HSA’s gedraaid. Martijn van
der Helm (onze Sales Trainer) heeft dit
jaar weer alles in goede banen geleid
en onze nieuwe medewerkers onder
zijn vleugels genomen.

“

Het meekijken op diverse afdelingen, het meewerken in de stores en
de meeritten met collega’s heb ik als
zeer positief ervaren. Je krijgt op deze
manier een echt warm welkom bij Hilti,
leert op een speelse manier de mensen en processen kennen en krijgt een
goede indruk van hoe een dag bij Hilti
eruit ziet. Wat opvalt is dat het familie gevoel, het enthousiasme en het
#winsamen gevoel bij een ieder leeft.
Een mooie constatering, aangezien
je met zo’n team elke dag weer voor
goud kan gaan!

Onboarding houdt niet op na onze
Sales Academy. We streven ernaar om
voor iedere nieuwe collega een 100
dagen plan op te stellen. We vragen
leidinggevenden om hun nieuwe
medewerkers tevens te koppelen aan
een buddy. Een buddy is een collega
in hetzelfde team, bij voorkeur met
ervaring in de rol die jij als nieuwe collega gaat bekleden. Het is een persoon
waarmee je je ervaringen kan delen,
een persoon die een luisterend oor
biedt en jou de kneepjes van het vak
leert, maar ook schakelt met de teamleider als er zich problemen voordoen.
Een aantal maanden na het afronden
van de HSA volgen nieuwe medewerkers het tweedaagse Team Camp
genaamd ‘The Hilti Way, our Culture
Journey’ om kennis te maken met het
cultuurprogramma van Hilti. Hierover
kunnen jullie meer lezen in het hoofdstuk Inspireren.

Mijn inwerkperiode was best overweldigend voor mij, maar doordat ik aan
een buddy werd gekoppeld had ik iemand die mij bij de hand nam en in een
vrij rap tempo alles met mij doornam.
Ik moet hierin ook een compliment
maken aan mijn leidinggevenden, die
uitstekend hebben aangevoeld aan wie
zij mij het best konden koppelen. Mijn
buddy en ik waren een goede match;
we kwamen qua persoonlijkheid goed
overeen, waardoor we elkaar goed
aanvoelden en ik me niet geremd voelde in het vragen om hulp. Mijn buddy
heeft ervoor gezorgd dat ik mij welkom
voelde bij Hilti en al snel zelfverzekerder werd over mijn werkzaamheden.
Inmiddels heb ik zelf twee buddy’s
onder mijn hoede mogen nemen. Ik
probeer hen bekend te maken met de
processen binnen Hilti en bij te staan
bij hun dagelijkse werkzaamheden
en eventuele vragen die ze hebben te
beantwoorden.
Kelly – Medewerker CS Inbound

Richard Staakman– Accountmanager

”
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INSPIREREN
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INSPIREREN
Binnen Hilti willen we elkaar elke dag inspireren om samen te bouwen aan een
betere toekomst en standaarden te veranderen in de bouw. We willen groeien
en onszelf blijven ontwikkelen. Als onderdeel van onze familie zal je al wel
gemerkt hebben dat Hilti door zijn sterk zorgzame- en prestatie gerichte
cultuur meer van je vraagt dan alleen het hebben van een baan.
We identificeren onszelf met Hilti en zijn oprecht allen trots om bij Hilti te
werken. Dit wordt ieder jaar weer aangegeven in onze GEOS survey. Maar ook
de scores op de Great Place To Work dimensies van de Trust Index laten dit
zien. Dit vinden wij een groot goed.
Binnen Hilti kennen we verschillende programma’s om de waarden,
missie en visie van het bedrijf volgens het gedachtegoed van Martin Hilti
te waarborgen en verder te ontwikkelen. Dit zowel voor alle medewerkers
als voor het management. Wij vinden het belangrijk om hier samen aan te
blijven werken. Samen maken wij onze mooie organisatie, samen zijn wij Hilti.

#winsamen
#helemaalhilti

I want to build
an enterprise with
entrepreneurs, where
people can grow
and develop.
- Martin Hilti -

Onze Sherpa als
cultuurbewaker

Om de normen, waarden en koers van
het bedrijf te vertalen in de dagelijkse
praktijk van de medewerkers en
managers, is er binnen Hilti wereldwijd
een netwerk van 60 Sherpa’s actief
die nauw samenwerken met elkaar.
In Nederland is dit onze Sherpa
Theo van Dijk; we delen hem met
onze zuiderburen in België. Naast
de rol van trainer, heeft hij ook een
belangrijke klankbordfunctie richting
het Leiderschapsteam (LT) en is hij
onze interne business coach. Naast
een nauwe samenwerking met het LT,
heeft hij ook een nauwe samenwerking
met onze GPTW Champions. Hierover
kunnen jullie meer lezen in het
hoofdstuk Luisteren. Team Camps zijn
voor Theo het belangrijkste middel om
medewerkers te inspireren.

Team
Camps

Iets wat Hilti uniek maakt, zijn
onze zogenaamde Team Camps.
In de Team Camps nemen we elke
Hilti medewerker gedurende twee
dagen mee in onze strategie en
kernwaarden door middel van een
zogenaamde ‘deep dive’. Het doel
van de Team Camps is om vast te
stellen hoe we samen vooruit kunnen
gaan en sneller kunnen bewegen
richting ons gemeenschappelijk doel.
Collega’s dagen elkaar uit middels
feedbackwalks, sparringssessies
en door succesverhalen met elkaar
te delen. Alle Hilti medewerkers
volgen het Team Camp binnen onze
organisatie, ongeacht geografische
locatie en/of positie binnen onze
organisatie. Managers doen vaak twee
maal mee: eerst met andere managers
(hun directe collega’s en peers), daarna
met het eigen team.

Wisten jullie dat?
Sherpa staat voor “Spirited Hilti team member Energized to build on
Relationships with customers, Passionate about Achieving sustainable
personal and profitable growth”.
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Wisten jullie dat?
we in 2003 een Europese prijs (Bertelsmann) gewonnen hebben ter waarde van
300.000 euro waar we andere gerenommeerde bedrijven achter ons lieten? Hilti
heeft deze prijs gewonnen op basis van inhoud en de investeringen evenals de
continuïteit die ons cultuurprogramma uitstraalt.

Het eerste Team Camp waar iedere
nieuwe Hilti collega aan deelneemt,
of dit nu in Nederland is of elders
in de wereld, is ‘The Hilti Way, Our
Culture Journey’ (eerder vermeld in
het hoofdstuk Verwelkomen). In dit
tweedaagse introductie Team Camp
volg je een samenvatting van alle
Team Camps die reeds eerder hebben
plaatsgevonden. Dit Team Camp wordt
gegeven door onze Sherpa Theo
van Dijk en behandelt onder andere
Hilti’s bedrijfsdoel, onze waarden, de
bedrijfscultuur en het ‘Hilti-DNA’ dat
we zoeken bij onze medewerkers.
Thema’s die aan bod komen zijn:
Hoe werken we samen binnen het
bedrijf en hoe helpen we klanten?
Hoe handel je in specifieke situaties?
Waarom is ondernemerschap onder
werknemers zo belangrijk voor Hilti
en wat wordt daaronder verstaan?
Middels workshops en spelvormen
gaan we dieper in op integriteit en
samenwerking. ’s Avonds drinken
we een drankje aan de bar om de
teambonding te versterken.
Na het introductie Team Camp ‘The
Hilti Way, Our Culture Journey’ wordt
er tweejaarlijks een aanvullend Team
Camp georganiseerd voor ieder
team en elke medewerker binnen de
gehele Hilti organisatie wereldwijd.
De Team Camps worden vanuit ons
hoofdkantoor ontwikkeld en over de
hele wereld uitgerold. Alle Sherpa’s
worden centraal getraind. In 2017
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had ons Team Camp het thema Pit
Stop Champion 2020. Dat jaar waren
de hoofd topics het bespreken van
onze voortgang met betrekking tot
de Champion 2020 doelstellingen,
teamspirit, en inclusie. Dit jaar stond
het thema ‘Care & Perform’ centraal.
Hierover meer in het hoofdstuk Zorgen.

Inspirerend leiderschap

Binnen Hilti streven wij ernaar om
80% van ons management vanuit
intern door te ontwikkelen. Het
ontwikkelen van leiders is om die
reden een belangrijk speerpunt binnen
onze organisatie. Leiders spelen
namelijk een belangrijke rol in het
succes van onze medewerkers en
daarmee ook het succes van onze
organisatie. Het ontwikkelen van
leiderschap is om die reden een van de
drie hoofddoelstellingen van Human
Resources binnen onze organisatie.
Er zijn verschillende programma’s en
evenementen om onze leiders continu
met elkaar in verbinding te brengen
en scherp te houden. Twintig keer
per jaar komt het LT een halve dag
bij elkaar om de stand van zaken te
bespreken en besluiten te nemen in de
LT meeting. Daarnaast houdt het LT
ieder jaar eind augustus de “Gruene
Wiese”. Dit zijn de heidagen voor het
LT. Zij bespreekt dan de strategie en
de planning voor het volgende jaar.
Met al onze teamleiders in Nederland
hebben wij als MT twee keer per jaar
een “Leadership Forum”, waar wij

inzicht in de nationale en internationale
stand van zaken verschaffen en
samen trainingen rondom leiderschap
volgen. In 2018 was Marc Lammers
onder andere te gast. In het kader van
de talent review en het ontwikkelen
van onze mensen is het voltallige MT
twee maal per jaar aanwezig tijdens
onze zogenaamde SMD sessies.
Iedere manager presenteert daar de
ontwikkeling van zijn/haar teamleden.
We geven elkaar feedback en proberen
zo ook 360 graden feedback op
te halen over het functioneren van
onze medewerkers. Op deze manier
kunnen we goed onderbouwde keuzes
met een breed draagvlak maken
als het aankomt op promoties en
andere stappen. Hierover meer in het
hoofdstuk Ontwikkelen.

Samen bouwen we aan een
betere toekomst

een betere toekomst, waarin onze
klanten sneller en veiliger kunnen
werken. Dit klinkt natuurlijk mooi,
maar wat betekent dit nu in de
praktijk? Wij als Hilti medewerkers
weten inmiddels dat vrijwel iedereen in
de bouwwereld ons kent. Onze hoge
kwaliteit staat bekend als het beste
dat de markt te bieden heeft en onze
innovaties hervormen regelmatig de
complete markt op het gebied van
veiligheid en productiviteit. Dit doen
we niet alleen; we werken hierbij ook
vaak samen met gerenommeerde
universiteiten en organisaties zoals
TNO. Per jaar brengt Hilti gemiddeld
60 nieuwe producten op de markt en
investeren we 6% van onze omzet in
het ontwikkelen van nieuwe innovaties.
We kunnen onszelf met trots een
A-merk noemen.

Binnen Hilti is ons gemeenschappelijk
doel om met passie enthousiaste
klanten te creëren en te bouwen aan
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#HelemaalHilti

Ons merk is zo’n begrip geworden dat
bij veel klanten de diamantboormachine
of de klopboormachine ook wel ‘De Hilti’
wordt genoemd. Waar Hilti collega’s
ter wereld dan ook verschijnen in hun
herkenbare rode auto, overal hebben zij
aanspraak. Van mensen in Nederland die
vertellen hoe trots hun man is op zijn Hilti
boormachine, tot duimpjes in de lucht als
je met de auto op vakantie bent in Spanje
of Noorwegen. In vakantieperiodes krijgen
Hilti Accountmanagers ook regelmatig
foto’s toegestuurd van klanten die een
Hilti auto in het buitenland hebben gespot.
Op straat worden we aangesproken door
vaklui als we onze rode Hilti jas dragen. Het
gebaar dat mensen maken als ze een rode
Hilti auto spotten heeft veelal geen uitleg
nodig en laat zien wat voor positief gevoel
mensen bij het merk krijgen. Sommige
vaklui zijn zelfs zo’n fan dat ze een tattoo
van Hilti hebben laten zetten! Dit gevoel
van trots wordt intern gedeeld, komt altijd
terug als rode draad in onze medewerkerstevredenheidsonderzoeken en vormt de
basis van onze ‘Hilti-familie’.
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SPREKEN
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SPREKEN
Het grootste deel van de
organisatie ziet elkaar niet
dagelijks op kantoor doordat
veel van onze mensen dagelijks
bij klanten zit. Daarnaast zijn
er ook een hoop contacten met
internationale collega’s, welke
veelal via skype plaatsvinden.
Om onze doelstellingen te
bereiken, is het belangrijk
om een goede, transparante
communicatie te waarborgen om
zo samenwerking te stimuleren.
Wij investeren hierom veel in het
samenbrengen van informatie,
zowel fysiek als online en zowel
internationaal als nationaal. In
het verleden is aangegeven dat
mensen behoefte hadden aan
meer communicatie vanuit de
organisatie. Dergelijke input
wordt heel serieus genomen.
De organisatie heeft hierom een
communicatieplan opgesteld
waarin is gefocust wordt op het
verzorgen of verbeteren van
tussentijdse updates.
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Waves

Kick-Off

Organisatie-brede
evenementen

Hilti kent een aantal vaste
evenementen waarbij de hele
organisatie op MO niveau bij elkaar
komt. Dit is een uitgelezen moment
om de organisatie te informeren over
de laatste resultaten, plannen en
updates.

Elk jaar hebben we een aftrap van
het jaar tijdens de Kick-off. Dit
event vindt plaats op een externe,
inspirerende locatie die past bij het
plan van aanpak voor het nieuwe
jaar. Afgelopen jaar was dit op de
RDM Campus in Rotterdam. Tijdens
deze dag worden onze resultaten
van het afgelopen jaar doorgenomen
en gevierd, er komen gastsprekers
vanuit bijvoorbeeld de Executive
Board en het plan van aanpak voor
komend jaar wordt toegelicht. Iedere
medewerker heeft de gelegenheid
om op locatie te overnachten, zodat
de aftrap van het nieuwe jaar ook
in de avond met elkaar kan worden
gevierd. Je leest meer over de kickoff van 2019 in het hoofdstuk Vieren.

Elk trimester vindt er een Wave
plaats. Het hoofddoel van de Wave
is om onze medewerkers bekend te
maken met de nieuwste innovaties op
het gebied van hardware, software en
services (hierover meer in het thema
Ontwikkelen). Deze dag wordt echter
altijd geopend met een business
update van onze Algemeen Directeur
Bastian Danzebrink. Hierin bespreekt
hij de stand van zaken binnen de
Hilti Group, de voortgang van de MO
doelstellingen binnen Champion 2020
en de resultaten van het actuele plan
van aanpak. Dit doet hij overigens
ook in twee sessies op kantoor, om
er voor te zorgen dat ook alle overige
medewerkers altijd goed op de
hoogte zijn. Mochten medewerkers
vragen hebben, dan is er ook altijd
ruimte om deze te stellen zodat deze
direct kunnen worden beantwoord.
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Zomerborrel

Halverwege het jaar vindt de Zomerborrel plaats. Dit is een belangrijk
moment in informele setting, waar
we met zijn allen terugkijken op het
eerste half jaar voordat veel van ons
van een welverdiende zomervakantie
gaan genieten. Tijdens dit event worden tevens de bestemming van de
Topclub en de uitslag van het GPTW
onderzoek bekend gemaakt, hierover
meer in thema Bedanken.

Tussentijdse updates

Naast de vaste organisatie-brede
evenementen, verzorgt het LT een
aantal tussentijdse updates om
iedereen op de hoogte te houden van
de laatste resultaten, strategieën en
updates

Daily Sales Reports

Als sales organisatie zijn we elke dag
bezig om onze klant zo goed mogelijk te helpen om successen en groei
te realiseren, zowel voor de klant als
voor onszelf. Iedere Accountmanager en Store Manager doet dit in zijn
eigen gebied op basis van zijn eigen
referenties. Wij geloven dat iedereen
bijdraagt aan ons succes als organisatie en vinden transparante communicatie belangrijk om samenwerking
te stimuleren.
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Sales updates

Hierom ontvangt de gehele organisatie iedere werkdag een sales rapportage. Deze rapportage laat zien hoe
wij er voor staan als organisatie, per
team en per sales gebied. Dankzij
deze transparante communicatie stimuleren wij elkaar om open en eerlijk
met elkaar in gesprek te gaan om
middels samenwerking het maximale
resultaat te bereiken.

In de maanden februari, april en
november geven onze NSMs een
tussentijdse update over de gang van
zaken met betrekking tot de resultaten, vaak in de vorm van een filmpje.
Ook communiceren zij wat de focus
punten zijn voor de komende periode
en hoe we dit kunnen gaan bereiken.
In 2019 werd bijvoorbeeld onderstaande video gecommuniceerd,
welke om begrijpelijke redenen tot
ver over de landsgrenzen naam heeft
gemaakt.

Personeelsaankondigingen

MO updates

Maandelijks worden alle personeelsaankondigingen geconsolideerd gedeeld via e-mail. Mocht er sprake zijn
van een wijziging in het Management
Team, dan wordt deze ook nog apart
uit- en toegelicht. Op deze wijze hebben wij altijd inzage in wie Hilti gaan
verlaten en wie wij mogen verwelkomen, welke functiewijzigingen er zijn
en welke vacatures open staan.

Updates vanuit het LT

Na iedere wave stuurt onze Algemeen
Directeur Bastian Danzebrink een
brief met de belangrijkste punten van
de dag. Er is bewust voor gekozen
om deze samenvatting in briefvorm te
versturen om de stroom van e-mails
te doorbreken. Daarnaast kan deze
brief ook worden gelezen door de familie thuis, zodat ook zij desgewenst
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Hilti.

Eind november wordt de gehele
organisatie in verschillende sessies
uitgenodigd voor een organisatie
update. Tijdens deze sessie licht
onze Algemeen Directeur Bastiaan
Danzebrink alle veranderingen in de
organisatiestructuur en CAO toe voor
het komende jaar. Op deze manier
feliciteren we mensen die een stap
hebben gezet richting een nieuwe
functie en lichten we bijvoorbeeld ook
toe welke nieuwe functies als investering zijn gecreëerd.

ceerd: een interactief platform
waarop medewerkers successen
en adviezen kunnen delen maar
ook vragen kunnen stellen. Indien
er vragen worden gesteld, kunnen
andere collega’s hier gemakkelijk op
reageren zodat optimaal gebruik kan
worden gemaakt van elkaars kennis
en ervaring. Naast de interactieve
functie, biedt REDi alle organisatie
informatie aan op één platform, zoals
bijvoorbeeld contacten, evenementen
en beleidsstukken.

Doorlopende digitale
updates

Wereldwijd wordt er ook veel gebruik
gemaakt van online platforms om
communicatie tussen (internationale)
medewerkers zo makkelijk mogelijk
te maken. In 2019 is REDi geïntrodu-
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Vier keer per jaar ben ik direct in contact met de leden
van Executive Board, namelijk tijdens:

Transparante communicatie
tot op Executive Board
niveau

Hilti investeert wereldwijd in het
nastreven van transparante communicatie. Dit betekent dat het ook wordt
gefaciliteerd om op internationaal
niveau gemakkelijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan, voor alle lagen
van de organisatie.

Executive Board Visits

Twee keer per jaar krijgen wij bezoek
van onze Executive Board. Naast hun
aanwezigheid tijdens de Kick-Off,
bezoeken zij onze MO halverwege
het jaar voor een Business Update
met het LT. Naast de inhoudelijke
meetings met het LT, worden gedurende deze dagen altijd Q&A sessies
georganiseerd voor medewerkers en
GPTW Champions. Gedurende deze
sessies worden alle vragen direct beantwoord. In 2019 was Jahangir (Jan)
Doongaji bij ons bezoek. Hierover
meer in het hoofdstuk Luisteren.
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De Business Update voor de regio Central Europe.

LT communicatie
en updates

Ook ons LT ontvangt op haar beurt
communicatie over de stand van
zaken en ontwikkelingen. Dit gebeurt
middels verschillende internationale evenementen waarbij business
updates worden gegeven, nieuwe
strategieën worden uitgewerkt en
plannen worden uitgerold.

De “People Development Day”, waar ik met mijn
LT collega’s onze ontwikkelkandidaten presenteer.
Het Global “Hilti Management Forum” als bijeenkomst van de
“Top 150”-managers. Hier is naast onze raad van Bestuur ook de
Hilti familie als shareholder bij aanwezig en worden met name
strategie workshops gehouden.
De Europese Market Reach Summit, waar ook mijn Marketing
Manager en NSMs strategie updates en workshops kunnen bijwonen.
Daarnaast ontvang ik iedere maand per email een management summary
vanuit de Hilti Group met inzicht in cijfers en strategische ontwikkelingen.
Bastiaan Danzebrink - Algemeen Directeur
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LUISTEREN
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LUISTEREN
Moed, betrokkenheid, samenwerken en integriteit vormen de
kernwaarden binnen onze cultuur. Deze kernwaarden zorgen samen
voor een feedbackcultuur, waarin feedback van medewerkers richting
de organisatie een belangrijke rol speelt. Het geven van feedback wordt
op verschillende manieren gestimuleerd. Zo vindt er twee keer per jaar
een onderzoek plaats waarin medewerkers anoniem hun feedback
kunnen geven op de organisatie, hebben wij onder leiding van onze
Sherpa een GPTW Champion team gecreëerd, neemt ons LT deel aan
mee(luister)ritten en houden al onze teams shopfloor meetings. Bieden
deze structuren om welke reden dan ook geen uitkomst, dan zijn er
verschillende vertrouwenspersonen en -instanties die ingeschakeld
kunnen worden om alsnog je verhaal te kunnen doen.

Samen bouwen aan Hilti
Nederland

Hilti doet ieder jaar wereldwijd mee
aan de GEOS enquête. Naast het
creëren van engaged klanten vinden
wij het namelijk nog belangrijker om
er voor te zorgen dat onze medewerkers engaged zijn. Deze enquête kan
anoniem worden ingevuld door alle
medewerkers. De enquête richt zich
specifiek op het onderzoeken van
medewerkersbetrokkenheid (engagement). Wereldwijd is de gemiddelde
score 70%, in Nederland hebben we
in 2019 een score van 77% behaald.

Dit is een score om trots op te zijn,
zeker gezien de hoge opkomst die
wij ook afgelopen jaar weer hebben
mogen noteren. Dit is voor ons een
belangrijk teken dat onze medewerkers zich inderdaad vrij voelen om
feedback te geven aan de organisatie.
Naast GEOS nemen wij deel aan
de GPTW enquête. Hier gaat het
voornamelijk om de benchmark; hoe
doen wij het ten opzichte van andere bedrijven. De resultaten worden
veelvuldig geraadpleegd door sollicitanten die zich oriënteren op de
arbeidsmarkt. Daarnaast stelt het ons
als bedrijf ook in de gelegenheid om
een tweede meetmoment te hebben
gedurende het jaar.

De resultaten van beide enquêtes worden
besproken door de GPTW Champions.
Naar aanleiding van de GEOS enquête
wordt er organisatie-breed per team een
actieplan opgesteld met betrekking tot
de punten die verbeterd kunnen worden.
Vanuit de GPTW enquête worden er door
de GPTW Champions een aantal punten
gedefinieerd die we als teams kunnen en
willen oppakken.
Afgelopen jaar is als resultaat gewerkt
aan de volgende punten:
WAT DOEN WE MET MVO?
VERBETEREN INTERNE SAMENWERKING
INTRODUCTIE IDEEËN-BOX NEXT LEVEL
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN EN
SALARISPAKKET
INTRODUCTIE IDEEËN-BOX NEXT LEVEL
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GPTW Champions

De meest geborgde strategie en aanpak om feedback binnen de organisatie op te halen en te verwerken is de
oprichting van de GPTW Champions.
Deze groep bestaat uit afgevaardigden vanuit ieder team, die fungeren
als spreekbuis. In dit team zitten geen
teamleiders. Door binnen ieder team
een toegewijd persoon te hebben op
het topic GPTW, wordt gewaarborgd
dat tijdens alle ERFA’s en teammeetings de voortgang, veranderingen
en oplossingen worden gecommuniceerd. Onze mensen zien en ervaren
op deze manier dat er iets met hun
feedback wordt gedaan. Daarnaast
wordt door de GPTW Champions
terugkoppeling gegeven door middel van een GPTW nieuwsbrief of
bijvoorbeeld door filmpjes te tonen
op de Zomerborrel en/of de Kick-Off.
Teamleden kunnen het gehele jaar
door punten bij de GPTW Champions
aandragen. Tijdens de meetings die
een aantal keer per jaar plaatsvinden,
kunnen de nieuwe punten uit de verschillende teams besproken worden.
De meetings worden begeleid door
onze Sherpa Theo van Dijk.
De GPTW Champions vormen een
belangrijke schakel in het verbeteren
van Hilti als organisatie. Zij krijgen
hierom ieder jaar de gelegenheid om
met een lid van de Executive Board
te spreken tijdens een ontbijt sessie.
Tijdens deze sessie bespreken zij
wat zij als Champions het afgelopen
jaar hebben bereikt en is er een Q&A
sessie. Afgelopen juli hebben zij Jan
Doongaji de plannen van de project
groepen kunnen tonen en naar de visie van onze Executive Board kunnen
vragen.

In het verleden deden medewerkers
mee aan het onderzoek maar toen
kwam er weinig tot geen opvolging
op de aangegeven verbeterpunten. Het animo om aan een nieuw
onderzoek mee te doen werd, logischerwijs, steeds minder. Men deed
aan het onderzoek mee omdat het
“moest”, maar niet omdat ze het idee
hadden dat ze ook daadwerkelijk een
bijdrage aan een verbetering konden
leveren. Met de komst van de GPTW
Champions, waarin elke afdeling vertegenwoordigd wordt, is er een gestructureerd team dat als spreekbuis
namens de medewerkers optreedt.
Hierdoor zijn er diverse momenten in
het jaar waarbij de GEOS besproken
wordt en medewerkers de kans krijgen om ‘hun zegje te doen’.
Regelmatig zijn er GPTW meetings
waar elke Champion de tijd krijgt om
de stand van zaken te bespreken.
Deze wordt vertaald 4 hoofdtopics
waar projectteams aan gehangen
zijn. Persoonlijk vind ik dat erg fijn, zo
krijg je inzicht in elkaars afdelingen,
kunnen we elkaar helpen, ideeën
aandragen en zelf word ik ook wel
eens op een ander idee gebracht.
Wat ik ook super vind, is de terugkoppeling naar alle collega’s. Voorheen
waren dat (misschien wel erg saaie)
memo’s, maar nu is er gekozen voor
leuke moderne methoden, bijv. filmpjes en foto’s. Ik ga straks zeker met
volle energie weer aan de slag met
de nieuwe GEOS uitslag en hoop dat
door de komst van het GPTW team
iedereen gemotiveerd is om met ons
mee te doen.
Sandra Oosterveer – Medewerker
Credit & Collection

Wist je dat?
de zes leden van de raad van bestuur ongeveer 30% van hun tijd op reis zijn, om
de behoeftes en klanten en medewerkers overal ter wereld goed te begrijpen?
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Mee(luister)ritten
door ons LT

Voorbeeld van een GEOS
initiatief: De Ideeën-bus

Binnen Hilti Nederland maken wij
nu al enige tijd gebruik van een
ideeën-bus om onze organisatie te
verbeteren. Iedere medewerker kan
zijn of haar aandachtspunten op deze
manier op ieder gewenst moment
aandragen.

Nicky van Mierlo – Projectleider
van dit GEOS initiatief

Sinds begin 2018 is er naast de fysieke postbus ook een digitale mogelijkheid om suggesties aan te dragen.
Hierdoor kunnen ook medewerkers
uit de buitendienst op een laagdrempelige manier 24/7 hun ideeën inbrengen. Alle ideeën worden in eerste
instantie op haalbaarheid getoetst en
bij overlap gebundeld door een groep
medewerkers uit verschillende teams.
Mocht het idee niet haalbaar zijn, dan
wordt dit met de benodigde toelichting door deze groep teruggekoppeld.
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Mocht het idee als haalbaar worden
beoordeeld, dan wordt degene die
het idee heeft aangedragen gekoppeld aan de verantwoordelijke
afdeling. Zij gaan vervolgens samen
in gesprek om het idee verder uit te
werken.Hilti streeft bij suggesties die
via de ideeën-box worden aangedragen naar een win-win-win situatie. De
organisatie, de medewerkers en het
liefst ook de samenleving buiten Hilti
om moeten er beter van worden.
Voorbeelden uit het verleden die met
succes zijn doorgevoerd variëren van
zeer simpele aanpassingen op ons
eigen hoofdkantoor (gratis fruit op
iedere afdeling, ophang haakjes op
de toiletten) tot het inmiddels volledig
geïmplementeerde bedrijfsfitness.
Kortom: WIN-WIN-WIN.

Zeven keer per jaar wordt er een “LT
meerit” georganiseerd: alle directieleden gaan vanuit dezelfde vestiging
(b.v. Utrecht, Eindhoven) ieder met één
Accountmanager op pad. Op deze
manier ontstaat er een goed beeld van
wat er leeft onder de collega’s en bij
onze klanten, maar is er ook veel ruimte om tijdens de autorit en natuurlijk
tijdens de lunch vragen te stellen aan
het management. Eind van de middag
komt iedereen in een van onze stores
bij elkaar voor een borrel, waar een
Q&A sessie plaatsvindt en verhalen
worden gedeeld.
Ook op kantoor luisteren en kijken
onze LT leden een keer per jaar mee
op de afdelingen van de Engine. Ook
hier worden tijdens de lunch en aan
het einde van de dag ervaringen gedeeld en wederzijdse vragen gesteld,
om zo beter te begrijpen wat er speelt
en sneller support te kunnen bieden
waar nodig.
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Shopfloors en ERFA’s

Binnen Hilti vinden we het belangrijk
om elkaar op de hoogte te houden
van de dagelijkse werkzaamheden,
uitzonderingen en je gemoedstoestand. Tijdens de shopfloor bespreekt
ieder team de performance van de
week ervoor en blikken we vooruit
op de week die gaat komen. We
vieren zo ook samen tussentijds de
successen en bekijken tegen welke
problemen we zijn aangelopen om
elkaar waar nodig te kunnen helpen.
Daarnaast bespreken wij met elkaar
of er nog zaken zijn om rekening mee
te houden, op werk of privé gebied.
Een shopfloor duurt niet langer dan
een half uurtje, inbellen via Skype is
ook mogelijk.
Naast de wekelijkse shopfloor heeft
ieder sales team maandelijks een
Erfarung Austausches (of gewoon een
ERFA), waarbij ieder team fysiek bij
elkaar komt.

Deze meetings duren vaak een aantal
uur, waarbij van te voren altijd een
duidelijke agenda wordt gemaakt. Tijdens deze meetings is er gelegenheid
om een gastspreker uit te nodigen.
Dit kan bijvoorbeeld een collega vanuit de Engine zijn die bepaalde zaken
toe komt lichten en vragen direct kan
beantwoorden. De meetings vormen
een belangrijke basis om input op de
halen voor zaken die binnen de organisatie verbeterd kunnen worden.

Vertrouwelijke wegen
bij conflict

Soms komt het wel eens voor dat
bovenstaande structuren geen oplossing bieden voor het delen van een
probleem of ervaring. In vertrouwelijke
situaties hebben we de verschillende
middelen om conflicten op te lossen,
je vindt hier meer informatie over bij
het hoofdstuk Zorgen.

Sherpa

Onze Sherpa is tevens onze vertrouwenspersoon. Is er sprake van een
miscommunicatie of een ander probleem? Dan is deze zelfs bevoegd om
een interventie te plegen. De Sherpa
werkt wat dat betreft management
overschrijdend en voorziet alle lagen
van feedback.
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Hulplijnen

Hilti kent daarnaast een interne en externe hulplijn die je in kunt schakelen.
Je kunt contact opnemen indien je
zaken hebt geconstateerd die in strijd
zijn met onze Code of Conduct en
die je niet met je leidinggevende kunt
of wilt bespreken. Deze hotline kan
anoniem worden ingeschakeld om de
drempel zo laag mogelijk te maken.
Een melding wordt vervolgens altijd
onderzocht om te bepalen of en welke actie moet worden ondernomen.
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BEDANKEN
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BEDANKEN
Dankzij de betrokkenheid van onze medewerkers kunnen wij als
organisatie groeien en ontwikkelen. Wij vinden het hierom belangrijk om
medewerkers te bedanken voor hun inzet. We doen dit op unieke wijze
en door de hele organisatie heen. Dit varieert van grote beloningen tot
kleinere gebaren die onze medewerkers laten weten dat hun inzet wordt
opgemerkt en gewaardeerd.

Bij Hilti houden
we van groots
aanpakken
Het hele jaar door zijn wij met elkaar
druk bezig om onze doelstellingen
te behalen: op kantoor, in de Store,
onderweg of bij een klant dragen wij
allemaal bij aan het succes van de
organisatie. Gedurende het jaar zijn
er verschillende events waarbij wij als
organisatie samen komen. Hilti grijpt
deze momenten met beide handen
aan om medewerkers even helemaal
in de watten te leggen. Zo zorgen
wij dat het onze medewerkers aan
niets ontbreekt tijdens de Kick-Off
en Zomerborrel, maar ook de Kerst
vieringen en teamuitjes mogen niet in
dit rijtje ontbreken.
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Incentives

Meerdere keren per jaar hebben we
daarnaast verschillende incentives die
gewonnen kunnen worden door onze
salesteams. Elk trimester worden de
spelregels voor het incentive toegelicht. Het behalen van het incentive
draagt hierbij altijd bij aan de doelstellingen van dat jaar. De drie beste
sales teams winnen uiteindelijk het
incentive. In 2019 zijn zij gaan survivallen in de Ardennen, voor trimester
2 en 3 staat er een wintersport op
het spel. En dat deze wintersport de
moeite waard is, dat kunnen jullie
navragen bij onze collega’s uit Team
70 en Team 11! Naast de vaste incentives per trimester, zijn er ook nog
tussentijdse incentives op specifieke
topics. Zo won Team 31 afgelopen
jaar de ankerplannen challenge en
gingen zij hierom met het hele team
uit eten!

Topclub

Als kers op de taart is er de Topclub.
Ieder jaar gaan we met een groep van
elf medewerkers onder begeleiding
van onze Algemeen Directeur naar
de meest bijzondere plekken op de
wereld. De groep bestaat uit onze
best presterende sales en non-sales
collega’s. Er zijn acht tickets voor de
sales collega’s die verdiend kunnen
worden op basis van hun salesresultaten. De non-sales collega’s worden
gekozen op basis van een interne
verkiezing. Iedere medewerker mag
binnen deze verkiezing drie collega’s
nomineren, degene met de meeste
stemmen gaan mee op reis.
Alle medewerkers mogen voorafgaand aan de verkiezing ook hun
stem uitbrengen voor de bestemming
van de Topclub. De reis is volledig
verzorgd en zit vol met bijzondere
activiteiten. Voorbeelden van Topclub
bestemmingen van de afgelopen
jaren zijn Zuid-Afrika, Cuba en Miami.
In 2019 ging de reis naar de Victoria
Falls en in 2020 is onze Topclub in
Las Vegas te vinden!

Kleine
gebaren
met een
groot verschil
Naast de grote events en incentives
vinden wij het net zo belangrijk om
ook middels kleinere gebaren te
laten zien dat wij ons bewust zijn
van de inzet van onze medewerkers.
Wat is er nou mooier om van je
collega te horen dan dat hij of zij
dankbaar is voor je hulp? Wij zien
dergelijke gebaren gelukkig vaak
terugkomen in onze organisatie.
Een mooi voorbeeld hiervan is een
bedankje in de vorm van een taart
van twee Area Sales Managers,
gericht aan onze Engine om hen te
bedanken voor hun ondersteuning.
Een ander voorbeeld is het versturen
van een persoonlijke mail vanuit
onze Algemeen Directeur om de
organisatie te bedanken voor
succesvolle sales resultaten. Of onze
Channel Manager die Team Logistiek
trakteerde op gebak omdat zij een
nog nooit eerder behaald target
hadden bereikt.
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ONTWIKKELEN
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ONTWIKKELEN
Het gedachtegoed van Martin Hilti om een bedrijf te ontwikkelen met
ondernemende medewerkers die kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen
is zoals we jullie al eerder verteld hebben de basis van alles wat wij doen. Niet de
producten, diensten of services zijn het belangrijkste bij Hilti, maar de mensen in
onze organisatie. Niet voor niets nemen onze mensen een belangrijke plaats in
binnen onze Champion 2020 strategie. Alleen met een hoog presterend globaal
team kunnen wij succes boeken. Om een hoog presterend team bij Hilti in stand
te houden werken we enerzijds aan een strenge selectie bij de poort (zie het
hoofdstuk Werven en Verwelkomen) en anderzijds doen we er alles
aan te doen om stabiele en ontwikkelende teams te creëren.

I want to build
an enterprise with
entrepreneurs, where
people can grow
and develop.
- Martin Hilti -
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Ontwikkeling begint
bij jezelf

Hilti beschouwt elke werknemer als een
van de belangrijkste succesfactoren in haar
bedrijfsvoering. Om die reden bieden wij
elke werknemer de gelegenheid om zich
te ontwikkelen. We maken daarbij geen
onderscheid tussen functie, functieniveau,
leeftijd, vakgebied etc. Wel zijn wij van
mening dat je zelf verantwoordelijk bent
voor jouw ontwikkeling en het vormgeven
daarvan. Jij bent degene die aan het stuur
zit. Jouw leidinggevende en afdeling HR
kunnen hierbij adviseren en ondersteunen.
Daarnaast is ontwikkelen in onze visie een
continu proces. Twee maal per jaar, zowel
in het ontwikkelingsgesprek in de zomer als
in de eindejaar evaluatie is het persoonlijke
ontwikkelplan (aan de hand van de Rode
Draad) van de werknemer een formeel
agendapunt.

De Rode Draad

Om een leidraad te hebben voor de
ontwikkeling van medewerkers is er
binnen Hilti een framework ontwikkeld
voor competenties: onze Rode Draad. We
gebruiken dit interne competentie model
voor de selectie, ontwikkeling en coaching
van onze medewerkers. De Rode Draad
valt uiteen in 6 clusters waaronder 1 of
meerdere competenties vallen.

Functional
expertise

Understanding
the business

Understanding
and defining what
needs to be done

Getting things
done

Working
inclusively with
others

Developing
yourself and
others

Passion for
vustomer

Craft a
direction

Effective
communication

Listen to
understand

Embrace
feedback

Business
acumen

Bring
innovation

Manage
change

Leverage diversity
of thought

Learning agility

Decision
making

Drive to
outperform

Foster
collaboration

Close to
people
Bring out the
best in people
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Het PMP- en SMD proces als
basis voor iedereen

Binnen Hilti hebben we er bewust voor
gekozen om de performance- en de ontwikkelgesprekken los van elkaar te organiseren.
Je leidinggevende kan je hierdoor goed op
twee verschillende maniere begeleiden in
jouw functioneren, namelijk als beoordelaar
en als coach. De twee programma’s zijn wel
nauw met elkaar verbonden en dragen sterk
bij aan ieders persoonlijke- en inhoudelijke
ontwikkeling.

Performance Management
Process Cyclus (PMP) voor
inhoudelijke ontwikkeling

De beoordelingscyclus is een continu proces tussen leidinggevende en
medewerker. Deze worden in onze organisatie gevoerd volgens een vaste
structuur. Jaarlijks zijn er vijf formele
gesprekken, waarin het niet alleen
gaat over de voortgang in de huidige
functie, maar ook over persoonlijke
doelen en ambities.
Het bonus- en planningsgesprek
vindt plaats in de maanden januari
en februari. Hierin worden de resultaten van het vorige jaar besproken,
evenals de bonusdoelstellingen voor
het aankomende jaar. Tevens worden
persoonlijke doelstellingen voor het
aankomende jaar vastgesteld. Twee
trimestergesprekken in het voor- en
najaar en het beoordelingsgesprek
aan het einde van het jaar dienen
het doel om de voortgang op deze
doelstellingen te bespreken. Er wordt
tussentijds een plan van aanpak
opgesteld om hierin verdere stappen
te zetten.

Strategic Manpower
Process Cyclus (SMD) voor
persoonlijke ontwikkeling

Het SMD ontwikkelingsgesprek dat
in de zomer plaats vindt, is een uniek
moment in de cyclus. Wij verwachten
van al onze managers wereldwijd dat
zij met al hun medewerkers een ontwikkelgesprek houden. Wij noemen
dit ook wel ‘SMD for all’. In het ontwikkelgesprek ligt de nadruk op jouw
ontwikkeling en carrière. Tijdens dit
gesprek bespreekt jouw manager met
jou waar jij energie van krijgt en op
welke wijze je uitgedaagd wil blijven
worden. Daarnaast wordt er samen
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gekeken welke stappen je kan zetten
om jouw ambities waar te maken
binnen Hilti. Ter voorbereiding op het
gesprek vullen zowel jouw manager
als jijzelf een online formulier (DevDisc) in. Aan de hand van de Rode
Draad wordt bekeken welke ontwikkelgebieden jullie samen zien. Aan
de hand van dit SMD gesprek wordt
vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (IDP). Als er duidelijk
is waar een medewerker naar toe wil,
denkt Hilti actief mee in hoe we dit
voor je kunnen realiseren.

SMD en succession
planning

Het volledige management (MT en LT)
van Hilti komt minimaal twee keer per
jaar samen om naar de talent pipeline
te kijken. Het doel van deze sessies
is om feedback op te halen over
medewerkers, de weg om talent in
kaart te brengen en om opvolging van
cruciale posities in onze organisatie
te borgen. Zie het als een soort van
vlootschouw. In deze sessies wordt
gekeken naar de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers in hun huidige rol of in toekomstige functies. We
kijken hierbij heel breed naar ontwikkeling: van lokaal tot internationaal,
en van lateraal tot verticaal en diagonaal. Ontwikkelen kan binnen Hilti in
heel veel richtingen en wij proberen
niet in silo’s te denken. We bespreken
in deze sessies niet alleen medewerkers met talenten, we kijken ook naar
collega’s die niet naar verwachting
functioneren. Gezamenlijk wordt
bekeken hoe we een plan kunnen opstellen om deze collega’s op de rit te
krijgen. Dit sluit aan op onze filosofie
van ‘Care & Perform’.
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MOMENT: PMP en
SMD verandert in 2020

Op 2 december hebben jullie
vanuit het Global HR Team
bericht ontvangen dat er
volgend jaar flink wat zal gaan
veranderen op het gebied
PMP, SMD, en HR informatie.
De manier waarop wij doelstellingen maken, ontwikkelgesprekken voeren met elkaar
en onze talenten en opvolging
borgen zal gaan veranderen.
Alles met als doel om jullie
meer transparantie en duidelijkheid te geven en alle manieren waarop wij interactie
met elkaar hebben waardevol
te laten zijn. We gaan wereldwijd een geheel nieuw HR
systeem introduceren waarin
je alle relevante informatie terug kunt vinden. Dit systeem
heet Workday. Tijdens onze
kickoff in januari 2020 vertellen we jullie hierover meer!

Interne
ontwikkelmogelijkheden

Hilti heeft een breed aanbod van diverse nationale
en internationale trainingen
en programma’s om onze
talenten extra uitdaging te
bieden. Deze trainingen en
programma’s zijn te volgen
als een meerjarig traject of in
eenmalige projectvorm. De
bekendste zetten we voor je
op een rij.
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Nationale Hilti trainingen en programma’s

Summer Experience

Binnen dit Nederlandse
programma krijgen net afgestudeerde WO studenten de
gelegenheid om zich binnen
twee jaar te ontwikkelen binnen hun functie als Accountmanager. Dit met als doel om
zich daarna verder te ontwikkelen binnen de Marketing
of Sales organisatie (dit kan
ook internationaal). Tijdens dit
traject voer je ook extra opdrachten uit, denk hierbij aan
het Outlast programma.

Sinds twee jaar biedt Hilti
Nederland medewerkers de
kans om aanvullende trainingen te volgen tijdens de
zomermaanden. Tijdens de
zomerperiode bieden wij jullie
gelegenheid om verschillende producttrainingen en
de Mindset & Work Smarter
training te volgen. Je kunt zelf
kiezen of je wilt deelnemen
of niet, en waarin je jezelf wil
ontwikkelen en kennis wil opbouwen. Komend jaar staat
de Summer Experience weer
op ons programma. We zullen
jullie over het trainingsaanbod
informeren in mei/juni 2020.

Outlast programma

Waves

Young Potential Programma (YPP) – Commercial Track

Jaarlijks wordt in het Outlast
programma een opdracht
ingezet om een actuele uitdaging aan te pakken, waardoor
de geleverde input snelle veranderingen binnen de organisatie teweeg kan brengen. De
uitkomst hiervan wordt altijd
gepresenteerd aan het MT in
eigen land. YPP’s doen hier
automatisch aan mee en ook
jonge talenten met een HBOof WO-achtergrond kunnen
worden geselecteerd. Naast
het oppakken van een project
in teamverband krijgen deze
medewerkers diverse trainingen om zichzelf extra snel te
kunnen ontwikkelen.

Zoals besproken in het hoofdstuk Spreken, trainen wij onze
medewerkers elk trimester in
onze nieuwe producten en
services gedurende de Wave.
Tijdens de Waves krijgen
jullie de mogelijkheid om alle
nieuwe tools of materialen te
testen en word je getraind om
deze op de markt in te zetten. Het trainen gebeurt door
de ASM’s. Een goede voorbereiding voor de Wave is
van belang. Je kunt je op de
dag voorbereiden via Fuse:
ons wereldwijde e-learning
platform waarop alle technische informatie en gegevens
over de positie ten opzichte
van concurrerende producten
te vinden is.

Projecten en
additionele activiteiten

Naast het faciliteren van
kennis, stimuleren we ook het
delen van kennis door ervaren medewerkers. Zo worden
binnen de Sales teams vaak
‘champions’ op een bepaald
productgebied gespecificeerd, zodat medewerkers
optimaal gebruik kunnen
maken van elkaars expertise (let op, dit is iets anders
dan een GPTW Champion).
Ook worden deze champions
gevraagd om producttrainingen te geven tijdens Hilti
Sales Academy’s of Summer
Experience trainingsdagen. In
de gehele organisatie geven
wij medewerkers de kans om
extra uitgedaagd te worden,
door bijvoorbeeld te participeren in de ondernemingsraad
of aan te sluiten bij projecten
naast hun reguliere functie.
Enkele voorbeelden hiervan
zijn de organisatie van de Sinterklaasviering, de organisatie
van het jaarlijkse Kerstdiner,
maar ook de creatie van dit
Great Place To Work jaarboek.

Internationale
Hilti trainingen en
programma’s

Global Outperformer
Traineeship

Dit is Hilti’s internationale traineeship. Het 2-jarige traineeship kent zowel een commerciële- als financiële richting.

De Outperformer trainees
gaan in het eerste jaar aan
de slag als Accountmanager;
in je tweede jaar werken zij
aan verschillende regionale
en internationale projecten.
Het programma bevat tevens
verschillende trainingen en 1
op 1 coaching. Het doel van
het Outperformer Traineship
is om mensen een versnelde ontwikkeling te bieden
naar een managementpositie
binnen onze Hilti organisatie.
Deelname kan pas na een
strenge selectie.

International Talent
Acceleration Program
(I-TAP)

Het International Talent Acceleration Program (I-TAP) wordt
georganiseerd vanuit onze
regio E3 (Centraal Europa).
Deelname geschiedt op basis
van voordracht door MT en
LT. Gedurende zes maanden,
van april tot en met september, werken deelnemers in
internationale teams met een
sponsor aan een opdracht
gegeven door het E3 Leadership Team. Er zijn workshops,
trainingen en de mogelijkheid
tot individuele coaching. Aan
het einde van de zes maanden worden de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd
aan de opdrachtgevers.

Dit jaar heb ik meegedaan
aan I-TAP (International Talent
Advancement Program), een
ontwikkelingsprogramma met
collega’s uit E3. Wij hebben
hier onder andere gewerkt
aan een opdracht over het
digitaliseren van leren en
tijdens de 3 workshops
hebben we verschillende
trainingen gevolgd, zoals
het geven van presentaties.
Door kennis te maken met
internationale collega’s heb ik
een breder beeld over Hilti als
organisatie gekregen. Ik vond
het een leuk en leerzame
periode en ik zou het
iedereen aanraden.
Nadine Gijzen - Service Specialist
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Potential Assessment
Center (PAC)

Medewerkers met een ambitie om
ASM te worden, dienen het Potential
Assessment Center (kortweg PAC)
te halen. Tijdens het PAC worden de
deelnemers door middel van verschillende assessmentonderdelen en
(groeps)gesprekken objectief beoordeeld door verschillende Hilti assessoren. Het PAC maakt inzichtelijk per
kandidaat wat het leiderschapstalent
is, waar iemand op dit moment staat
en welke stappen er eventueel nog
te zetten zijn om een leidinggevende
positie aan te kunnen. Deelname aan
PAC geschiedt op voordracht van MT
en LT.

Mentor as you grow

In 2020 staat de uitrol van een online Hilti mentoring platform op de
agenda. Middels dit platform kun je
wereldwijd gebruik maken van ons
netwerk van collega’s om gecoacht
te worden op business onderwerpen,
maar je kunt ook zelf andere collega’s coachen en jezelf aanmelden als
mentor. Meer info volgt binnenkort
vanuit afdeling HR. Wordt vervolgd!

Opleidingsaanbod E3 HUB
en hoofdkantoor

Vanuit onze E3 HUB (Kaufering) en
vanuit ons hoofdkantoor (Schaan)
worden tevens verschillende trainingen en opleidingen aangeboden.
Deze trainingen en opleidingen zijn in
het Engels en Duits. Meer info over
het actuele aanbod kun je opvragen
bij afdeling HR. Deelname aan een
training is altijd in overleg en na goedkeuring van jouw manager en HR
(voor de procedure verwijzen wij jullie
naar ons Personeelshandboek die je
op de REDi pagina van HR terug kunt
vinden).

Hello Goodbye
Wist je er dat...5% van onze medewerkers afgelopen jaar
doorontwikkeld is vanuit of richting het buitenland?
Akram Achikhi – Segment Manager Offshore - META

Diederik Bloemhof – Global Product Manager - HQ Schaan

Lindsay van den Hondel – Finance & Accounting Manager - Australië
Shaun Sirchia – Accountmanager - Zuid-Afrika

Externe
ontwikkelmogelijkheden

Hilti biedt medewerkers ook de
mogelijkheid om zich buiten onze organisatie te ontwikkelen door middel
van trainingen en opleidingen. We
werken niet met een vast opleidingsbudget per medewerker, maar kijken
echt per persoon wat wenselijk en
nuttig is. Uitgangspunt hierbij is dat
de te volgen training en/of opleiding
in lijn is met het ontwikkelplan (IDP)
dat door manager en medewerker
opgesteld is. We werken hierbij met
het 70/20/10 principe:

70

%

20

%

10

%

EXPERIENCE

on the job learnings

EXPERIENCE

Indien je interesse hebt in een externe training of opleiding vragen wij je
om het Aanvraagformulier Training
& Opleiding (individu of groep) in
te vullen en te bespreken met jouw
leidinggevende. Indien hij/zij akkoord
is, kan het formulier naar afdeling HR
gestuurd worden. Feedback komt
via de leidinggevende weer terug bij
de werknemer. Vervolgens moet de
werknemer zichzelf opgeven bij het
betreffende trainingsinstituut. Mocht
het een groepsaanvraag betreffen
van grotere omvang, dan zal HR het
benodigde contract begeleiden. Het
formulier kun je terugvinden in ons
Personeelshandboek en op de REDi
pagina van afdeling HR. Afdeling HR
kan je ook helpen met het vinden van
een passende training of opleiding.

learn through others

EDUCATION

formal training

Hilti collega’s die we hebben ontvangen in Nederland zijn:
Michael Zwager – Area Sales BIM Manager - Duitsland

Pavel Cerny – Head of BIM project operations - Tsjechië

Zuzana Kubikova – Marketing process manager - Tsjechië

Jannie van Loggerenberg – Key Accountmanager Rental – Z-Afrika
Juho Keitaanniemi – Internaitonal Bim Lead Engineer -Finland
Rebecca Keuhl – Bim Logistics Consultant - Duitsland
Razvan Gorcea – Bim Project Manager - Frankrijk

Clement Boixel – Bim Service Manager – Panama
Michal Hora – Bim Software Manager - Tsjechië
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ZORGEN
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ZORGEN
Presteren en zorgen voor elkaar vormen de basis van onze Hilti cultuur.
Wij willen graag op allerlei wijze bijdragen aan het mentale en fysieke welzijn
van onze medewerkers. Gezonde medewerkers zijn gelukkiger, zowel in hun
werk als in hun privé leven. Hilti draagt daarom graag bij aan het faciliteren
in dit geluk en probeert te helpen bij het vinden van balans tussen werk en
vrije tijd. We richten ons hierbij op 4 pijlers:

MINDSET

1. Mindset

BEWEGING

Mindset neemt een centrale plaats
in bij alles wat wij doen binnen Hilti.
Accountmanagement is namelijk
topsport, net zoals het werken binnen
onze Engine. Mindset zorgt voor
persoonlijke groei. Mindset zorgt
ervoor dat we van goed (1.0) naar
beter (2.0) gaan. Samen gaan we voor
goud! Mindset maakt het verschil. Om
die reden vinden wij het belangrijk dat
al onze collega’s getraind worden op
mindset.
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VOEDING

Binnen de Hilti Sales Academy
besteden we daarom uitgebreid
aandacht aan mindset. Mindset
neemt ook een belangrijke plek in bij
onze Team Camps. Zoals al eerder
benoemd bij het hoofdstuk Inspireren,
wordt er door Hilti om de twee jaar
een Team Camp georganiseerd.
Iedere keer staat er weer een ander
thema centraal. Onze Sherpa Theo
van Dijk leidt de Team Camps. Hij
vertelt graag over het Team Camp
van dit jaar: Care & Perform.

Ongeveer 2 jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van dit
Team Camp. De aanleiding is met name geweest, dat onze medewerkers
wereldwijd (meerdere jaren achter elkaar via de GEOS enquête) aan hebben
gegeven dat de “workload” toe neemt. We hebben toen besloten om te
onderzoeken waar dit vandaan komt en wat “workload” nu eigenlijk is.
Team Camp Care & Perform is verdeeld in twee delen:
de Pitstop en het bespreken van de Workload.
Tijdens de Pitstop besteden we aandacht aan het welzijn van het
individu en daarna kijken we hoe we de samenwerking verder kunnen
verbeteren om een High Performing Team te zijn. Vervolgens vragen we de teams
waar ze trots op zijn en wat ze hebben gerealiseerd de afgelopen maanden. We sluiten
dit onderdeel af met het benoemen van drie positieve competenties/eigenschappen van
alle teamleden. Het tweede gedeelte bespreken we perceptie van Workload en bieden
we verschillende theorieën en interventies aan. Al vele teams binnen Hilti hebben tot
nu toe het Team Camp gevolgd en het Team Camp wordt als zeer positief ervaren.
- Sherpa Theo van Dijk

Wisten jullie dat…Je na het Team Camp nog gebruik kunt maken van de volgende
hulpmiddelen:
De mogelijkheid om deel te nemen aan een Firstbeat Lifestyle Assessment. Op
basis van Heart Rate Variability (HRV) ontvang je een persoonlijk rapport dat inzage
geeft in jouw levels van stress, ontspanning en inspanning gedurende een periode
van drie dagen. Het rapport draagt daarbij ook concrete aandachtspunen aan
waaraan je kan werken om gezonder te leven.
Een Care & Perform app, die speciaal ontwikkeld is voor Hilti, waar we aandacht
besteden aan Mindfulness en werken met ademhaling.
Toegang tot een wereldwijd netwerk van interne mentoren binnen Hilti via het
programma Mentor as You Grow. Zij kunnen je helpen met werkgerelateerde
vraagstukken (meer info zie REDi pagina van HR).
Hilti ook samenwerkt met een aantal externe coaches om medewerkers te helpen
bij hun mentale gezondheid. Via afdeling HR kun je hiermee in contact komen.
Voor persoonlijke of zakelijke problemen contact op kunt nemen met je
leidinggevende, afdeling HR of onze vertrouwenspersoon
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2. Beweging

Hilti vindt de fysieke gezondheid van
haar medewerkers belangrijk. Dit
uit zich in verschillende zaken. Zo
kennen wij onze eigen Hilti Health
Club. Deze organiseert sportieve
evenementen voor ons allemaal het
hele jaar door. Afgelopen jaar deden
we bijvoorbeeld mee aan de Strong
Viking Run en hebben we ons ingezet
voor het Sophia Kinderziekenhuis
met Spinning for Sophia. Onze Hilti
Health Club heeft ook de Bootcamp
& yoga lessen op ons kantoor in
Berkel georganiseerd. Deze zijn op
maandag en woensdag en zijn open
voor inschrijving voor al onze medewerkers (ook Accountmanagers zijn
welkom!). Omdat onze medewerkers
door heel het land wonen en Berkel
& Rodenrijs niet voor iedereen om de
hoek is, zijn wij per 1 juni 2019 als
organisatie aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Jullie kunnen met
korting sportabonnementen door heel
Nederland afsluiten. Deze nieuwe
arbeidsvoorwaarde is in goede aarde
gevallen: op dit moment doen 105
medewerkers mee aan Bedrijfsfitness
Nederland!
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3. Balans werk/prive

Onze huidige maatschappij vraagt om
flexibiliteit binnen het werk. Dat is iets
waar wij ons als organisatie wereldwijd zeer van bewust zijn en waarin
wij graag tegemoet willen komen.
Om die reden hebben wij dan ook
een aantal jaren geleden het flexibel
werken geïntroduceerd over de gehele wereld, zo ook binnen Nederland.
Binnen Hilti Nederland kennen wij een
beleid omtrent Flexibel Werken: dit
kun je terug vinden op de REDi pagina van HR. Uitgangspunten hierbij
zijn vertrouwen, integriteit en klantgerichtheid. Wij zijn natuurlijk een direct
sales organisatie met premium producten en premium service voor onze
klanten; nauwe samenwerking tussen
de sales- en non sales afdelingen is
hierin belangrijk. Afspraken rondom
flexibel werken worden daarom altijd
in goed overleg gemaakt, zodat we
dit samen met elkaar kunnen waarborgen. Als organisatie vinden wij het

belangrijk dat onze medewerkers zo
goed mogelijk gefaciliteerd worden in
het uitvoeren van hun werk. Om die
reden faciliteren wij alle medewerkers
met een laptop, zodat iedereen overal
zou kunnen werken. Je bent daardoor
niet gebonden aan een fysieke werkplek. Daarnaast bieden wij een groot
deel van onze functies een smartphone en een lease auto, zodat we zo
goed mogelijk bereikbaar kunnen zijn
voor onze klanten en voor elkaar.

4. Voeding

Op ons kantoor in Berkel en Rodenrijs bieden wij jullie iedere werkdag
de mogelijkheid om aan te schuiven
aan de royaal gedekte lunchtafel. De
lunch wordt verzorgd door onze eigen
Danielle Bolk, die er iedere dag weer
voor zorgt dat onze lunch een waar
feestje is! Ook als Accountmanager
kun je aanschuiven en betaal je net
als iedereen een kleine bijdrage. Zo
kun je bijpraten met collega’s van andere afdelingen. Na ons Team Camp
zijn er ook een aantal wandelclubjes
ontstaan om even een frisse neus te
halen. Sluit vooral aan als je ook even
de benen wil strekken. De Berkelse
polder is vlakbij! We bieden ook vers
fruit en groente aan op ons kantoor in
Berkel. Mocht je deze nog niet gespot
hebben, kijk dan even op de 1e en 4e
verdieping.
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VIEREN
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VIEREN
Opening BIM Experience
Center

Wie Hilti kent, weet dat we van een feestje houden. Naast hard werken, willen
we ook regelmatig stil staan bij onze mooie resultaten. We nemen de tijd voor
het versterken van onze onderlinge band. Die we vervolgens weer goed kunnen gebruiken om samen te winnen. We grijpen allerlei gelegenheden aan om
zaken te vieren. Bij het bereiken van persoonlijke hoogtepunten, of omdat we
de onderlinge samenwerking waarderen, of omdat we vinden dat wij gewoon
het beste Hilti voetbalteam zijn. We doen dit op allerlei manieren, van kleine
berichtjes tot grote feesten waar het dak eraf gaat. Hilti investeert
significant in het vieren van successen om het gevoel van samen
winnen extra te bevorderen, meer hierover in het hoofdstuk Delen.

Vieren met
de hele
organisatie
Grote evenementen grijpen we ook
met beide handen aan om onze
successen de vieren. Mensen worden
hier persoonlijk in het zonnetje gezet,
bijvoorbeeld bij bijzondere jubilea
of als je nieuw bent binnen onze
organisatie (zie het hoofdstuk Werven
en Verwelkomen).

Kick-Off 2019

Zoals besproken in het hoofdstuk
Spreken, starten wij ieder jaar met
de Kick-Off. Naast presenteren en
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elkaar inspireren, staat dit event
ook voor een groot deel in het teken
van vieren. Hilti vindt het belangrijk
om het nieuwe jaar goed in te gaan
door met elkaar te proosten op de
samenwerking van het jaar daarvoor.
Ieder jaar wordt het evenement op
een andere locatie gehouden. In
2019 vond de kick-off plaats op de
RDM Campus in Rotterdam. We
zijn hier gestart met een lunch en
presentatie in de Onderzeeloods,
waarna wij in groepjes verschillende
start-ups hebben bezocht die op
het terrein gevestigd waren. Hierna
volgde een borrel om vervolgens op
de Spido te stappen die ons naar
het Mainport Hotel bracht. Hier werd
overnacht en vond tevens het diner
plaats. Tijdens het diner werden
verschillende collega’s in het zonnetje
gezet vanwege jubilea en werden
de winnaars van de Topclub bekend
gemaakt. Na het diner hebben we
de avond afgesloten met een groot
feest, om vervolgens in het Mainport
Hotel te overnachten. De volgende
ochtend stond er een goed ontbijt
klaar waarna iedereen weer naar huis
vertrok, klaar voor een nieuw jaar vol
successen!

Samenwerking bekleedt een belangrijke rol binnen onze organisatie. Wij
zoeken hierin niet alleen naar interne
samenwerking, maar gaan ook extern
graag samenwerkingen aan met onze
klanten. De opkomst van BIM maakt
dergelijke partnerships met klanten
steeds interessanter en relevanter.
Wanneer gewerkt wordt met BIM,
dragen alle partijen die bijdragen aan
een project hun data digitaal aan,
voorafgaand aan de start van het project. Met al deze data wordt het BIM
model opgebouwd, wat in feite de
digitale representatie vormt van het
project in de praktijk. Gedurende de
realisatie in de praktijk, wordt steeds
teruggegrepen naar het BIM model
als “single source of truth”. Ook achteraf blijft het BIM model leidend voor
validatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Samenwerking tussen
de verschillende partijen in een vroeg
stadium van een project is echter
essentieel om optimaal te kunnen
profiteren van de voordelen
die BIM biedt.

Het topic BIM sluit naadloos aan bij
ons plan van aanpak voor het bereiken van onze doelstellingen binnen
Champion 2020. Engagement, software, services, bevestigingsmaterialen en samenwerking zijn speerpunten die even relevant zijn voor BIM als
voor het bereiken van onze doelstellingen. Wij zijn er dan ook trots op om
vanuit Hilti Global gekozen te zijn als
de locatie voor het BIM Competence
Center.

Filmpje
Kick-Off
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In juni hebben wij als onderdeel van het
Competence Center ons BIM Experience
Center geopend: een tour opgebouwd uit
verschillende haltes, die ieder een voordeel
van het werken met BIM toelichten en tastbaar maken. Wij kunnen onze klanten hier
mee naartoe nemen, maar klanten kunnen
ook hun onderaannemers uitnodigen om
hen de voordelen van BIM op een simpele
manier te laten ervaren.
De opening werd bijgewoond door ruim 50
directieleden van onze grootste klanten en
leden van onze eigen Raad van Bestuur, die
als eerste een rondleiding kregen langs alle
haltes. Na afloop werd er afgesloten met
een gezamenlijke borrel. Sinds de opening
hebben wij al meer dan 150 nationale en
internationale klanten mogen ontvangen,
waar inmiddels verschillende projecten mee
op zijn gestart. Een resultaat om trots op te
zijn en een mooie eerste stap richting nog
veel meer successen in de toekomst!
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Zomerborrel

De zomerborrel is een uniek event dat
ieder jaar plaats vindt op een vrijdag
vlak voor de bouwvak. De bouwvak
is traditioneel een periode dat veel
van onze klanten en collega’s met
vakantie gaan. Een mooi moment dus
om met de hele organisatie bij elkaar
te komen in een relaxte setting, om
elkaar persoonlijk een prettige vakantie te kunnen wensen.
In 2019 vond de Zomerborrel plaats
op Landgoed Te Werve in Rijswijk. We
troffen het met een prachtige, zonnige
dag zodat de korte presentaties en de
barbecue zoals gepland buiten aan
het water konden plaatsvinden. Na
een beknopte organisatie update in
informele setting, werd de locatie van
de Topclub 2019 bekend gemaakt:
Las Vegas! Vervolgens werden ook
de namen gecommuniceerd van de
collega’s die mee zouden reizen naar
Srebrenica en volgde een update over
de nieuw ingevoerde bedrijfsfitness.
De rest van de middag werd besteed
aan het bijpraten met collega’s en
het genieten van het prachtige weer,
de omgeving en een goed verzorgde barbecue. Gewapend met een
Hilti-branded zomer survival kit (met
daarin Hilti zonnebrand, een Hilti
strandlaken en een Hilti Beach-tennis
setje) vertrok iedereen aan het einde
van de middag met een voldaan gevoel naar huis.

Voetbaltoernooi

Ieder jaar strijden wij als MO Nederland om de Hilti Cup tijdens het voetbaltoernooi in Kaufering (Duitsland).
Het is een toernooi van behoorlijk
niveau met tegenstanders die goed
zijn ingespeeld en al jaren samenspelen. Het toernooi wordt ieder jaar
groter, dit jaar deden er 10 landen
mee. Uiteraard gaan wij altijd voor de
nummer 1 positie. Daarom mogen er
ieder jaar ook een aantal supporters
mee om de tegenstanders af te leiden
en ons eigen team aan te moedigen.
Dit jaar was er in totaal plek voor 50
personen. De voetballers verdienen
hun plek door middel van een selectie. Als supporter kan je je aanmelden
en door middel van loting wordt er
bepaald of je mee mag, je reiskosten
worden betaald door Hilti.
Het voetbaltoernooi zelf is op zaterdag en wordt voorafgegaan aan
een bedrijfsbezoek aan ons regionale hoofdkantoor in Kaufering. In
2019 startten wij op vrijdag met een
rondleiding door het nieuw geopende trainingscentrum van dit kantoor.
Zaterdag barstte de strijd los op het
voetbalveld om de eerste plaats te
veroveren.
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Na een mooie derde plaats in het jaar
ervoor, waren de verwachtingen dit
jaar hooggespannen. De arbitrage,
het veld en het weer hebben er helaas
voor gezorgd dat onze terugkeer met
de hoofdprijs een jaartje uit is gesteld.
Dit mocht de pret echter niet drukken,
want niet voor niets staan wij bij onze
internationale collega’s bekend als
kampioenen van de derde helft. Het
toeval wil namelijk dat de gemeente
Kaufering haar lokale Oktoberfest in
hetzelfde weekend organiseert als
het toernooi om de Hilti Cup. Na het
voetbaltoernooi kleedt iedereen zich
hierom snel om, zodat volop genoten
kan worden van een welverdiende maaltijd met bijbehorend biertje
in een gezellige feesttent met live
muziek. Na een geslaagde avond,
rest op zondag nog een gezamenlijk
ontbijt voordat iedereen weer naar
huis vliegt. Geen eerste prijs, maar
wel een heel gezellige ervaring met
collega’s rijker!
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Sinterklaas

Ieder jaar komt de geliefde
Sinterklaas ook bij Hilti langs. Voor
alle kleintjes van het personeel wordt
er een groot feest georganiseerd voor
jong en oud. De kinderen kunnen
knutselen, spelletjes spelen en
dansen in de disco terwijl de ouders
kunnen genieten van heerlijke
hapjes en drankjes.

Wintersport

Ook in 2019 zijn wij weer gaan skiën,
met de Intercompany skireis van
Fruhstuck. Gewoon om het leven in
de sneeuw te vieren. Met ongeveer
25 collega’s zijn we afgereisd naar
Saalbach-Hinterglemm. Ook komend
jaar verwachten we weer met een
mooie groep af te gaan reizen. Achter
de schermen worden al volop voorbereidingen getroffen door eigen medewerkers die vrijwillig de organisatie
hiervan op zich hebben genomen,
wij kijken er nu al naar uit!

Kerst

Rondom de kerstdagen hebben
wij, net als de meeste van onze
klanten, een bedrijfssluiting. Om de
feestdagen niet voorbij te laten gaan,
beschikt ieder team over een budget
om samen Kerst te vieren. Ieder team
mag de invulling zelf bepalen. Wil
je alleen een kerstborrel of ook een
diner? Vieren we Kerst met partners
of zonder? En gaan we met ons
eigen team iets organiseren of met
meerdere teams tegelijk? Zo heeft de
Engine afgelopen jaren bijvoorbeeld
Kerst gevierd met alle afdelingen
samen zonder partners, terwijl
sommige Sales teams er voor kozen
om een diner te organiseren met hun

eigen team inclusief partners. Ieder
jaar meldt zich een aantal vrijwilligers
die het Kerst evenement namens een
of meerdere teams organiseren en
ook het LT draagt altijd hun steentje
bij om hier een speciale avond van
te maken. In 2019 werden voor het
eerst de sindsdien zeer begeerde
Octavia Awards (verwijzend naar de
standaard bedrijfsauto, de Skoda
Octavia) uitgereikt door onze Channel
Manager en Financieel Directeur.
Een ludieke manier om Engine
medewerkers even in het zonnetje
te zetten! Na een geslaagde avond
gaan we met een voldaan gevoel de
kerstvakantie in!
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Vieren met de teams

Naast grote evenementen die organisatie breed plaatsvinden, vieren wij
ook op teamniveau allerlei successen,
samenwerkingen en prestaties. Wij
stellen hier budget voor beschikbaar
aan de teams en besteden uiteraard
ook aandacht aan deze momenten tijdens de organisatie brede evenementen. Daarnaast worden successen
ook steeds vaker gedeeld op onze
digitale kanalen. Dit zorgt er voor dat
de hele organisatie op de hoogte is
van elkaars successen. Dit vinden
wij belangrijk, want hierdoor kan er
samen worden gevierd maar ook van
elkaar worden geleerd. We zijn trots
om onderstaand enkele voorbeelden
met jullie te delen vanuit het afgelopen jaar!
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Teamuitjes

Om als bedrijf optimaal te kunnen
presteren, is een goede samenwerking tussen maar ook binnen onze
teams van essentieel belang. Om de
onderlinge relaties binnen de teams
te versterken en om onze mensen
ieder jaar in ieder geval een keer te
bedanken voor hun waardevolle inzet,
krijgt ieder team jaarlijks budget om
een teamuitje te organiseren.
De invulling van dit teamuitje is geheel naar eigen wens. In 2019 vonden er diversie teamuitjes plaats: zo
ontsnapte Team CS samen met het
LPE Team uit een escape room, ging
Team Digital skydiven en barbecueën
op het water, ging Team 11 kitebuggyen, zocht Team 80 de Zeeuwse
kust op voor een weekendje weg en
bracht Team Afbouw de avond door
in Preston Palace.

Opening nieuwe Hilti Stores

Onze MCS teams van Amsterdam,
Den Bosch, Berkel & Rodenrijs en
Eindhoven hebben afgelopen jaar
zorg gedragen voor de opening van
de vernieuwde Hilti Stores. Deze
Stores zijn in 2019 allemaal succesvol
verbouwd, waardoor zij nu volledig
volgens de nieuwe branding nog
sterker bijdragen aan het behalen
van onze doelstellingen in 2020. De
opening van zo’n nieuwe Store moet
natuurlijk gevierd worden. Hier werd
budget voor beschikbaar gesteld
door Hilti, de organisatie van de opening werd verder volledig geregeld
door de betreffende MCS teams: zij
nodigden klanten uit, regelden catering en zorgden voor mooie acties
waar klanten gebruik van konden
maken. Dit resulteerde keer op keer in
een mooie opkomst met extra omzet
voor de organisatie! Een succesvolle
samenwerking tussen de Stores en
onze Salesforce waar wij als organisatie trots op mogen zijn.

Succes met ICS:
procesverbetering
door teamwork

Afgelopen jaar hebben we met diverse afdelingen flink wat processen
verbeterd en geïmplementeerd. Dit
hebben we gedaan om effectiever en
efficiënter te kunnen werken, waarbij
we de financiële risico’s die we kunnen lopen zoveel mogelijk proberen te
beperken.
Om dit op een gestructureerde manier te kunnen doen, heeft Hilti ICS
in het leven geroepen. ICS staat voor
Internal Control System. In dit systeem staan de belangrijkste processen beschreven waaraan we moeten
voldoen. Twee keer per jaar wordt dit
intern uitvoerig gecontroleerd tijdens
een ICS Run. Met elkaar hebben we
ervoor gezorgd om 40 ICS processen te implementeren en te verbeteren. Dit is alleen mogelijk geweest
door goede samenwerking binnen
en tussen diverse teams in Berkel,
waardoor onze organisatie klaar is
voor de toekomst. Dank voor ieders
medewerking aan dit project!
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Succesvolle samenwerkingen
vieren met klanten
Wij zijn er trots op dat collega’s de
samenwerking binnen en tussen
teams bewust opzoeken en daarbij
altijd bereid zijn om elkaar te helpen.
Zoals we hiervoor hebben kunnen
zien, heeft dit in 2019 opnieuw tot
veel successen geleid die wij als
organisatie hebben mogen vieren.
Deze instelling is onderdeel van onze
cultuur en dit zie je ook terug in de
relatie met onze klanten. Ook in 2019
hebben we weer veel succesvolle trajecten binnengehaald, waarbij wij de
samenwerking met onze klanten hebben versterk. Ook deze partnerships
worden gevierd, met collega’s én met
de klant! Van feestelijke barbecues tot
speciaal gemaakte taarten, ook 2019
bracht weer een hoop mooie uitleveringen mee die gevierd mochten
worden!
project!
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Persoonlijke hoogtepunten

Naast het vieren van gezamenlijke
successen, vieren we ook zeker alle
persoonlijke hoogtepunten. Denk
hierbij aan dienstjubilea, pensioneringen of mensen die met de VUT gaan,
verjaardagen, geboortes en andere
felicitaties.

Dienstjubilea

Er zijn een aantal vaste momenten die
we vanuit Hilti vieren. Als collega’s, 5,
10, 15, 20, 25 of zelfs 30 jaar of meer
in dienst zijn, wordt dat natuurlijk gevierd. Naast het persoonlijk feliciteren
en bedanken van deze medewerkers,
wordt hier ook ten overstaan van
de gehele organisatie aandacht aan
besteed tijdens onze
Kick-Off.

Wist je dat…de volgende mensen hun dienstjubilea
in 2019 hebben gevierd?

5 JAAR

Frank van Nunen
Robert Lodder
Melten Altena
Kevin van Zuilekom
Michael Chan
Martijn Jacobs
Jan Finke
Krishan Gajadien

10 JAAR

Michiel Ubbens
Kevin Kempers
Anna Gerbrands

84 / Hilti GREAT PLACE TO WORK

15 JAAR

Joyce van der Velde-Verwijs
Nils Stolze

25 JAAR

Gert-Jan Franzen

35 JAAR

Hennie van der Hoff

Pensionering/VUT

Wij zijn er als organisatie trots op dat
een hoop mensen voor een lange
tijd aan ons verbonden blijven. Zoals
eerder beschreven, vieren we dit door
jaarlijks onze jubilarissen te feliciteren.
Er komt echter ook een moment dat
medewerkers na een behoorlijk aantal
jaar afscheid nemen om van hun welverdiend pensioen te gaan genieten.
Afgelopen jaar was dit het geval voor
een van de meest bekende, toegewijde medewerkers die wij binnen de
organisatie hebben gekend. Udo van
Nieuwland heeft op de kick-off in 2019
afscheid genomen van Hilti na ruim
47 jaar dienstverband. Het moge geen
verrassing zijn dat dit gepaard ging
met een staande ovatie van de gehele
organisatie.

Verjaardagen

Ook verjaardagen worden vaak gevierd
op kantoor. De werkplek wordt versierd
en diegene die jarig is neemt vaak wel
iets lekkers mee voor zijn of haar collega’s. Ieder team is zelf verantwoordelijk
voor de invulling hiervan.

Bij het ene team gaat het er dan ook
wat uitbundiger aan toe dan bij de
andere. Over de leeftijden kunnen we
natuurlijk weinig loslaten, maar wisten
jullie dat er afgelopen jaar twee collega’s 50 jaar zijn geworden?

Geboorte baby

Wanneer er een nieuw lid van de ‘Hilti
familie’ is geboren, sturen wij een leuke
romper op naar de ouders, dit waren
afgelopen jaar acht jongens en zeven
meisjes. De foto’s gaan regelmatig
viraal over verschillende social media
kanalen.
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DELEN
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DELEN
Bij Hilti focussen we op lange termijn groei en niet op het behalen
van korte termijn resultaten. Binnen Hilti wordt er dan ook zorgvuldig
nagedacht hoe we de behaalde financiële winsten weer op een
duurzame manier kunnen delen binnen en buiten de organisatie. Dit
doet Hilti enerzijds door te investeren in de beleving om onderdeel te
zijn de ‘Hilti familie. Anderzijds door te delen binnen de maatschappij via
de Hilti Foundation of met andere duurzame initiatieven om bij te dragen
aan het bouwen van een betere toekomst.

Samen delen als beleving

In het hoofdstuk Bedanken en Vieren hebben we het uitgebreid gehad
over de verschillende incentives die
we binnen onze organisatie kennen,
waaronder de Kick-Off in januari en
de Zomerborrel in juni. We komen
dan met zijn allen samen om terug te
blikken, vooruit te kijken, maar vooral
ook om samen te zijn en om samen
te vieren. Dit doen we niet alleen in
Nederland, maar in alle landen waar
Hilti actief is.

Ook de Topclub is inmiddels meerdere
malen aan bod gekomen en dat is niet
voor niets. Medewerkers die deze reis
hebben mogen ervaren, geven allemaal aan dat de ervaring zelf eigenlijk
niet te beschrijven is. Je moet het
meemaken om echt te begrijpen hoe
bijzonder het is. Deze enthousiaste reacties motiveren de gehele organisatie
om ieder jaar opnieuw mee te strijden
voor een plek. In januari maken we de
Topclub winnaars van 2019 bekend,
die later dat jaar zullen vertrekken
naar Las Vegas.

Wist je dat…
De Kick-off vrijwel de gehele ruimte voor
de Werkkostenregeling in beslag neemt .
Hilti over incentives 80% belasting betaalt
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Veel van onze incentives bevatten een
competitief element. Dit jaar hebben
we vanuit het LT voor 2 teamincentives gekozen: het survivalweekend in
de Ardennen in T1 en een wintersportvakantie in T2 en T3. Naast de organisaiebrede incentives, onderneemt ons
LT ook binnen hun eigen teams initiatieven om hun medewerkers extra te
stimuleren. Zo was er afgelopen jaar
bijvoorbeeld een incentive tussen de
Bouw teams om binnen enkele maanden zoveel mogelijk ankerplannen te
verzilveren. Team 31 is als winnaar
met het hele team beloond met een
etentje.
Naast de resultaatgerichte beloningen, zijn er ook initiatieven waarmee
we alle collega’s los van de prestatie
op een unieke manier willen waarderen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is
het Hilti voetbaltoernooi in Kaufering.
Iedere collega is welkom om mee te
gaan als voetballer en/of supporter.
Gedurende het weekend is alles tot
in de puntjes verzorgd. Daarnaast
krijgt iedere collega 200 euro voor
het declareren van het vliegtocht, de
huurauto en eventuele parkeerkosten.
Ook voor de intercompany ski-reis dit
jaar is besloten om Hilti auto’s beschikbaar te stellen en reiskosten te
vergoeden voor de medewerkers die

meegingen op deze reis.
Om medewerkers ook in de gelegenheid te stellen om iets terug te doen
voor de maatschappij, hebben wij dit
jaar samen met de Hilti Foundation
huizen gebouwd in Srebrenica. Een
groep van ongeveer twintig collega’s heeft in een week drie huizen
gebouwd voor bewoners van Srebrenica. Naast het bouwen van huizen
hebben onze collega’s een tour gekregen door de militaire basis, waarbij
zij meer informatie kregen over de val
van Srebrenica. Ook is er een school
bezocht waar zij kennis konden
maken met de lokale bevolking. De
huizen zijn aan het einde van de week
overgedragen aan de families die hier
zullen gaan wonen. De reis heeft grote
impact gehad op iedereen.
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Bonusstructuur

Hilti is in hart en nieren een direct
sales organisatie en bonussen maken
onderdeel van onze waarderings- en
beloningsstructuur. We noemen dit in
Hilti termen het ‘Pay for Performance’-principe. Hilti wil goede prestaties
en resultaten graag belonen. Alle medewerkers bij Hilti Nederland hebben
om die reden naast hun vaste salaris
een variabel deel in de vorm van een
jaarbonus. De hoogte van deze bonus
is afhankelijk van de resultaten van
onze organisatie, teamresultaten en
individuele resultaten. De jaarbonus
wordt jaarlijks uitgekeerd in februari.
Je ontvangt hierover een brief vanuit
afdeling HR ter bevestiging. Wat de
exacte doelstellingen zijn voor ieder
jaar, wordt aan het begin van het jaar
vastgesteld samen met jouw manager
(PMP). Met de komst van het nieuwe
HR systeem zal dit straks in Workday
gebeuren. Je kunt dan te allen tijde
jouw doelstellingen bekijken en voortgang bijhouden.

Referral bonus

We kennen binnen Hilti een riante referral bonus. Als iemand succesvol is
aangenomen door jouw aanbeveling,
word je beloond met € 1.500,- als
de aangedragen collega zijn of haar
proeftijd doorloopt. Je ontvangt nog
eens € 1.500,- als de aangedragen
collega na zeven maanden nog in
dienst is. Betalingen en bonussen
worden binnen zes maanden na de
startdatum van de nieuwe werknemer
uitbetaald.

Wist je dat… Je referrals snel en
gemakkelijk kunt voordragen via ons
Hilti referral systeem Rolepoint.
Check de HR pagina op REDi voor
meer informatie of neem contact op
met Team Recruitment van HR.
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Secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke
rol

Naast de directe beloning, hechten
we als organisatie veel waarde aan
goede secundaire arbeidsvoorwaarden om fit en gezond te blijven en
om te zorgen dat medewerkers op de
lange termijn financiële zaken goed
kunnen regelen. We werken samen
met een financieel adviesbureau die
medewerkers altijd kunnen raadplegen en organiseren informatiesessies
voor alle nieuwe medewerkers om
toelichting en uitleg te geven over de
loonstrook en afdrachten van verzekering. We willen dat medewerkers
zich ook geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen. Daarom bieden we alle medewerkers een premievrij pensioen. Functieafhankelijk maak
je aanspraak op een leaseauto of krijg
je korting op een private leaseauto.
Als je geen leaseauto rijdt, ontvang je
reiskostenvergoeding.

Bijdrage aan gezonde en vitale medewerkers hebben we verschillende initiatieven
voor alle medewerkers:
Afgelopen jaar konden medewerkers een
Health Check doen en dit werd volledig
vergoed door Hilti
Iedere medewerker heeft recht op compensatie voor een abonnement via Bedrijfsfitness
Nederland. Hilti betaalt 80% van je fitnessabonnement met een maximum van € 25 per
maand.
Alle medewerkers ontvangen jaarlijks 2 extra vakantiedagen, de zogenoemde niet ziek
dagen. Indien in een kwartaal de medewerker
zich niet heeft ziekgemeld heeft dan blijft de
halve vakantiedag staan.
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OVERZICHT
ARBEIDSVOORWAARDEN
PRIMAIR
VAST

Bijzondere gelegenheden

Zoals besproken in het hoofdstuk Vieren, leveren we ook een bijdrage bij persoonlijke gelegenheden. Deze kun je terug vinden in ons Personeelshandboek. Maar hier zetten we ze
nog even voor jullie op een rijtje:

RESULTAATAFHANKELIJK

Jubilea dienstverband

VAST INKOMEN

VARIABELE INOMEN

OVERIG

Maandinkomen
Vakantietoeslag

Bonus
Gratificatie

NZZ bonus €272,28 jaar

Het bedrag voor een dinerbon is afhankelijk van de lengte van het dienstverband, en
loopt van € 75,- bij 5 jaar tot € 200,- bij 30 jaar of meer. Bij 25 en 40 jaar wordt er
bovendien een bruto maandsalaris netto uitgekeerd.

Pensioen

Iedereen die bij Hilti de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt een receptie en
een diner voor de directe familie (€80,- per persoon). Tevens krijgt diegene een
afscheidsgeschenk ter waarde van €300,-.

SECUNDAIR
FUNCTIEGERELATEERDE

MOBILITEIT

VERGOEDINGEN

ARBEIDSTIJDEN

NON

EN VERLOF

ACTIVITEIT

Smartphone

Lease auto

38 uur/week

Pensioen premievrij

Laptop

Woon-werk vergoeding

Vakantie 25 dagen/jaar

WGA & WA excedent

Onkostenvergoeding

Zakelijke km-vergoeding

REGELINGEN

ZORG,

NZZ dagen 2 dagen/jaar

Nabestaanden verzekering

Functie afhankelijk verlof

ANW hiaat

ONTWIKKELING

VARIA

Korting Hilti producten

Uitdiensttreding

Collega’s die besluiten hun carrière ergens anders verder voort te zetten, krijgen van
Hilti een afscheidsreceptie, lunch of diner, samen met directe collega’s. Tevens wordt er
een cadeau gekocht van tussen de €25,- (1 jaar in dienst) en €100,- (5 jaar of meer in
dienst).

Huwelijk

Op de eerste werkdag na de bruiloft krijgt de collega die getrouwd is een cadeauenvelop
ter waarde van €100,- of het bedrag wordt op je rekening overgemaakt. Daarnaast krijg
je drie extra vrije dagen aangeboden.

VERZUIM & GEZONDHEID

Personeels handboek

Ongevallenverzekering

Training

CAO Tech. Groothandel

Arbeidsongeschiktheid

Opleiding

Referral Bonus

Employee benefits

Sportvergoeding

SMD

Lunchregeling & fruit

Bootcamp Berkel

Incentives
Personeelsfeesten
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Korting op Hilti producten en
kerstaanbieding

Medewerkers van Hilti kunnen met
korting Hilti producten aanschaffen.
Tijdens de Kerstperiode hanteren wij
ieder jaar extra kortingen op geselecteerde producten. Dit maakt dat
iedere medewerker elk jaar weer
uitkijkt naar deze Hilti kersttraditie.
Het is namelijk een mooie manier om
je eigen Hilti portfolio uit te breiden of
een leuk cadeau onder de Kerstboom
te geven. Deze kerstaanbieding is wel
alleen bedoeld voor eigen gebruik;

we vertrouwen erop dat jullie hier
geen commercieel misbruik van
maken. Kijk voor de exacte spelregels
ten aanzien van het aanschaffen van
Hilti producten met korting in het Personeelshandboek op de REDi pagina
van afdeling HR.
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Bonusstructuur

Hilti is in hart en nieren een direct
sales organisatie en bonussen maken
onderdeel van onze waarderings- en
beloningsstructuur. We noemen dit in
Hilti termen het ‘Pay for Performance’-principe. Hilti wil goede prestaties
en resultaten graag belonen. Alle medewerkers bij Hilti Nederland hebben
om die reden naast hun vaste salaris
een variabel deel in de vorm van een
jaarbonus. De hoogte van deze bonus
is afhankelijk van de resultaten van
onze organisatie, teamresultaten en
individuele resultaten. De jaarbonus
wordt jaarlijks uitgekeerd in februari.
Je ontvangt hierover een brief vanuit
afdeling HR ter bevestiging. Wat de
exacte doelstellingen zijn voor ieder
jaar, wordt aan het begin van het jaar
vastgesteld samen met jouw manager
(PMP). Met de komst van het nieuwe
HR systeem zal dit straks in Workday
gebeuren. Je kunt dan te allen tijde
jouw doelstellingen bekijken en voortgang bijhouden.

Referral bonus

We kennen binnen Hilti een riante referral bonus. Als iemand succesvol is
aangenomen door jouw aanbeveling,
word je beloond met € 1.500,- als
de aangedragen collega zijn of haar
proeftijd doorloopt. Je ontvangt nog
eens € 1.500,- als de aangedragen
collega na zeven maanden nog in
dienst is. Betalingen en bonussen
worden binnen zes maanden na de
startdatum van de nieuwe werknemer
uitbetaald.

Als een verantwoordelijke familie
en sterke onderneming, leveren we
graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij. Ons doel is
niet alleen om mensen onder moeilijke omstandigheden te ondersteunen,
maar ook om hen te leren om hun
levens zelf te verbeteren.
- Michael Hilti
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Om onze Nederlandse medewerkers
ook in de gelegenheid te stellen om
iets terug te doen voor de maatschappij, hebben wij dit jaar samen
met de Hilti Foundation huizen
gebouwd in Srebrenica. Een groep
van ongeveer twintig collega’s heeft
in een week drie huizen gebouwd
voor bewoners van Srebrenica. Naast
het bouwen van huizen hebben onze
collega’s een tour gekregen door de
militaire basis, waarbij zij meer informatie kregen over de val van Srebrenica. Ook is er een school bezocht
waar zij kennis konden maken met de
lokale bevolking. De huizen zijn aan
het einde van de week overgedragen
aan de families die hier zullen gaan
wonen. De reis heeft grote impact
gehad op iedereen.

Bouwen aan een betere
toekomst

Niet alleen via de Hilti Foundation
willen wij een steentje bijdragen
aan een betere toekomst, ook direct vanuit de Hilti organisatie zijn er
verschillende initiatieven. Zo doen
we vanuit Hilti Nederland bijvoorbeeld elk jaar mee aan Spinning voor
Sophia. De opbrengst van drie uur
lang spinnen gaat naar het Sophia
kinderziekenhuis in Rotterdam. Elk
jaar publiceert de Hilti Group naast
een financieel annual report, ook een
environmental report. Hierin geeft Hilti
de wereld inzage in haar duurzaamheidsmaatregelen. Denk hierbij aan
onze CO2-strategie, die duidt hoe we
tussen 2016 en 2030 voor elke medewerker 30% minder uitstoot willen
verwezenlijken. Om dit te behalen
heeft Hilti zichzelf onder andere het
doel gesteld om 50% van alle auto’s

in 2030 te hebben vervangen door
een elektrische variant. Diverse andere doelen omvatten het minimaliseren
van afvalproductie, hergebruik van
onze grondstoffen en het minimaliseren van water- en energiegebruik. We
hebben afgelopen jaar ook zonnepalen laten leggen. Ons Global Process Management System (GPMS,
ISO 14000 norm) wordt wereldwijd
toegepast in alle productielocaties en
nationale marketingorganisaties en
ook onze leveranciers worden geacht
aan onze milieunormen te voldoen.

Fleet Management om bij te
dragen aan de circulaire
economie

Fleet Management heeft een enorme
impact op de omzet van Hilti. Bij deze
service betalen klanten maandelijks
een all-in bedrag voor een tool die zij
gebruiken. Voor elke machine is een
vaste looptijd gespecificeerd en zodra
deze periode is verstreken, wordt de
machine vernieuwd of ingenomen.
Veelal betreft de levensduur van
onze Fleet Management machines
48 maanden. Daarbij is er na deze
termijn door continue innovatie doorgaans een opvolger beschikbaar die
de klant helpt om productiever en efficiënter te werken. Om de ingenomen
machine ook optimaal te kunnen hergebruiken, faciliteren wij een recycle
proces voor al deze machines en hun
toebehoren. Ze worden opgehaald bij
de klant op locatie en vervolgens naar
verschillende partners gebracht die
het recycle proces faciliteren. Onderdelen van onze machines worden zo
hergebruikt om nieuwe machines van
te maken.
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WOORDENLIJST
• ASM – Area Sales Manager; manager van een van onze Sales teams.
• Competence Center – gespecialiseerd kenniscentrum in een specifiek topic, dat wordt geraadpleegd en in kan
worden gezet door Hilti wereldwijd.
• Engaged klanten – De hoogste classificatie binnen onze loyaliteitsscore.
• Engine – Alle non-Sales afdelingen die onze direct salesforce ondersteunen.
• ERFA - Erfarung Austausches; fysieke meetings waarbij teams gedurende een dag bij elkaar komen om de voortgang te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
• Fleet Management – Service waarbij klanten een maandelijks bedrag betalen voor een machinepark dat zij in
bruikleen krijgen, waarbij Hilti de onderhoudskosten (e.g. reparaties, diefstal) dekt. Na een periode van doorgaans 48
maanden loopt het contract af en kunnen zij hun machinepark vernieuwen.
• Focus klanten – bestaande klanten waar op basis van harde data is geconstateerd dat hier nog veel potentieel ligt
om onze business bij te ontwikkelen. Iedere Accountmanager heeft eigen focusklanten waar zij gedurende het jaar
mee aan de slag gaan.
• GEOS – Jaarlijkse, interne enquête gericht op het onderzoeken van medewerkersbetrokkenheid die door Hilti wereldwijd uit wordt gevoerd.
• GPTW Champions – afgevaardigden vanuit ieder team, die fungeren als spreekbuis om feedback op te halen vanuit
de teams en bijbehorende actieplannen uit te werken en uit te voeren.
• HAS – Hilti Sales Academy; een trainingsprogramma waarin nieuwe medewerkers gedurende zes weken alle basis
kennis wordt bijgebracht over hun functie bij Hilti.
• Kick-off – Jaarlijks event in januari waarbij de gehele organisatie gezamenlijk het plan van aanpak voor dat jaar
doorspreekt en het jaar feestelijk inluidt.
• LT – Leadership Team; de directie van Hilti Nederland.
• MCS Teams – Accountmanagers, Store medewerkers en ASMs uit verschillende teams maar dezelfde regio. Samen
vormen zij een team dat bijvoorbeeld vanuit de winkel in die regio klant events organiseert en ervaringen uitwisselt.
• MO – Marktorganisatie; Hilti is wereldwijd in 125 landen actief. Ieder land met een zelfstandige BV noemen wij een
MO.
• MT – Management Team; het middle management van Hilti Nederland.
• ON!Track – Software waarmee klanten al hun materiaal en materieel kunnen beheren, zowel van Hilti als van andere
merken.
• PMP - Performance Management Process Cyclus (PMP) voor inhoudelijke ontwikkeling, bestaande uit vijf formele
gesprekken per jaar waarin de voortgang op de bonus doelstellingen wordt besproken.
• Sherpa - Spirited Hilti team member Energized to build on Relationships with customers, Passionate about Achieving sustainable personal and profitable growth; trainer binnen de Team Camps, klankbordfunctie richting het LT en
interne business coach.
• SMD - Strategic Manpower Process Cyclus (SMD), bestaande uit gesprekken gedurende het jaar over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en carrière.
• Team Camp – tweejaarlijks terugkerende team experience waarbij teams gedurende twee dagen mee worden genomen in onze strategie en kernwaarden door middel van een deep dive. Het doel van Team Camps is om vast te stellen
hoe we samen vooruit kunnen gaan en sneller kunnen bewegen richting ons gemeenschappelijk doel.
• Topclub – Jaarlijkse reis naar een bijzondere bestemming die wordt gewonnen door onze best presterende Sales en
non-Sales collega’s. De Sales collega’s verdienen hun ticket op basis van hun resultaten, de non-Sales collega’s door
gekozen te worden door hun collega’s.
• Trade – Sector binnen onze branche, bijvoorbeeld de Bouw, de Afbouw of de Installatietechniek.
• WAVE – Driejaarlijkse trainingsdag waarop onze medewerkers bekend worden gemaakt met de nieuwste innovaties
op het gebied van hardware, software en services.
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