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Persbericht

Gouden Staufermedaille voor Renate Pilz –
minister-president Kretschmann: voorbeeld van
een familiebedrijf dat waarden creëert door
waarden te respecteren

Stuttgart/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

Op 3 juli 2015 werd Renate Pilz, bestuursvoorzitter van Pilz GmbH &

Co. KG, onderscheiden met de Gouden Staufermedaille. Minister-

president Winfried Kretschmann van de deelstaat Baden-

Württemberg reikte de medaille uit tijdens een plechtigheid in

Stuttgart. De Staufermedaille is een bijzondere persoonlijke

onderscheiding van de minister-president voor verdiensten voor de

deelstaat Baden-Württemberg en zijn bevolking.
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Minister-president Kretschmann: voorbeeld van een

familiebedrijf dat waarden creëert door waarden te respecteren

"Geen enkele wet ter wereld kan de door Renate Pilz gevormde

bedrijfscultuur – waarbij economisch succes en menselijk samenzijn

hand in hand gaan – voorschrijven. Zo'n cultuur heeft voorbeelden

nodig: mensen die zich aan haar conformeren, die haar uitstralen en

die daarmee indruk maken. Voorbeelden zoals Renate Pilz", zei

minister-president Winfried Kretschmann van de deelstaat Baden-

Württemberg vrijdag (3 juli 2015) in Stuttgart bij de uitreiking van de

Gouden Staufermedaille aan Renate Pilz.

Na de tragische dood van haar man, de ondernemer Peter Pilz, was

Renate Pilz plotseling alleen met twee kleine kinderen. Ze had niet

gestudeerd en geen technische of economische kennis, om maar te

zwijgen van een duidelijk beeld van automatiseringstechniek.

"Desalniettemin besloot ze tegen het advies van haar

vertrouwelingen in om het bedrijf Pilz niet te verkopen – uit

plichtsbesef, zoals ze zelf zegt", vertelde de minister-president.

Aanvankelijk was Pilz alleen voorzitter van de adviesraad van het

bedrijf en de jaren van ouderschapsverlof waren intensieve

leerjaren voor haar. In 1994 nam ze de volledige leiding van het

bedrijf over.
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"Renate Pilz heeft de visie van haar man, het bedrijf met toentertijd

200 medewerkers ontwikkelen tot een internationaal opererende

technologisch leider, stap voor stap en op indrukwekkende wijze

gerealiseerd", benadrukte Kretschmann. Inmiddels is het bedrijf met

zijn hoofdvestiging in Ostfildern gegroeid naar 1.900 medewerkers,

met 31 dochterondernemingen verspreid over alle continenten.

Afgelopen jaar heeft Pilz bovendien een nieuw omzetrecord

gehaald, het exportaandeel is naar 70% gestegen. "Het bedrijf van

Renate Pilz behoort daarmee zonder twijfel tot de modelbedrijven in

onze deelstaat: innovatief, vertegenwoordigd op de wereldmarkten

en tegelijkertijd toch diep geworteld in de regio", benadrukte

minister-president Kretschmann.

Zorgvuldigheid, precisie en veel liefde voor details zijn nodig om de

concurrentie altijd een beslissende stap voor te zijn. Tegelijkertijd

kan een weloverwogen detail in een branche als de

veiligheidstechniek in een extreem geval zelfs mensenlevens

redden. "Tijdens een bedrijfsbezoek afgelopen jaar kon ik me een

beeld vormen van hoe complex bijvoorbeeld het thema 'veiligheid in

de fabriek‘ in het tijdperk van digitalisering en Industrie 4.0 is

geworden", zei de minister-president. Er zijn bijvoorbeeld

intelligente sensoren en andere oplossingen nodig, zodat mens en

machine elkaar niet in de weg zitten.

Zorgvuldigheid en oplettendheid zijn in het bedrijf Pilz niet alleen

kenmerkend voor de omgang met techniek, maar minstens even

belangrijk bij de instandhouding van een goed bedrijfsklimaat.

"Renate Pilz probeert altijd een luisterend oor voor de persoonlijke

problemen van haar medewerkers te hebben, omdat ze het

'familiaire‘ van het familiebedrijf ook als global player wil behouden",

aldus Kretschmann. "Pilz is een bedrijf dat waarden creëert door

waarden te respecteren."
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Onderzoek en ontwikkeling, opleiding en bijscholing spelen een

belangrijke rol bij Pilz. Zo zette Renate Pilz zich ook in het politieke

debat in voor het thema opleiding, bijvoorbeeld in het kader van

haar betrokkenheid bij de Duitse bond van katholieke ondernemers.

"Als wereldwijd opererende ondernemer neemt ze echter ook

concreet verantwoordelijkheid als het gaat om het wereldwijd

verbeteren van opleidingskansen", zei Kretschmann. Ze heeft

bijvoorbeeld na een bezoek aan Zuid-India samen met een Indiase

pastoor een hulpproject opgestart dat benadeelde kinderen uit lage

kasten een betere toegang tot opleiding biedt.

"Moed en ondernemersgeest, ijver en plichtsbesef, enthousiasme

voor techniek en innovatie zijn net zo typerend voor Renate Pilz als

een sterke familiezin, sociale verantwoordelijkheid en een stevige

verankering in het katholieke geloof", zei minister-president

Kretschmann.

Neem bij vragen over dit persbericht rechtstreeks contact op met het

Staatsministerium Baden-Württemberg: Richard-Wagner-Straße 15

· 70184 Stuttgart · Tel. +49 (0)711 2153-222 · Fax +49 (0)711 2153-

480 · pressestelle@stm.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.de · www.stm.baden-wuerttemberg.de
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Contact

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

 

Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 84471
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Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

https://plus.google.com/116070036907282205115/posts

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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