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Rittal en ondernemingsraad sluiten belangenovereenkomst

Grootste investering in de Rittal bedrijfsgeschiedenis
Het management team en de ondernemingsraad van Rittal in Duitsland hebben een
belangenovereenkomst afgesloten. Het bedrijf plant de geleidelijke sluiting van vier
fabrieken tegen 2018, terwijl er twee worden uitgebreid en één compleet nieuwe
productievestiging wordt gebouwd in Haiger (Duitsland). Gedurende de volgende twee
jaar zal het familiebedrijf 250 miljoen euro investeren in de regio om de productie te
herstructureren.
De herstructurering van Rittal’s productievestigingen zal leiden tot de geleidelijke sluiting van
de fabrieken in Burbach, Wissenbach, Rennerod en Herborn tegen 2018. Tegelijk wordt in
Haiger ‘s werelds modernste productiesite voor compacte behuizingen gebouwd. De fabrieken
in Rittershausen en Hof worden verder uitgebreid en vormen een productienetwerk met
Haiger.
Gebaseerd op de huidige economische omstandigheden, verwacht het bedrijf de meerderheid
van de medewerkers een job te kunnen bieden op één van de nieuwe sites in de regio. De
toekomstige Rittal sites zullen goed zijn voor zo’n 570 nieuwe jobs.
“Zoals de plannen er nu uitzien, verwachten we dat het aantal werknemers die we geen vaste
job zullen kunnen bieden in de drie resterende fabrieken, ergens tussen 0 en 100 zal liggen.
Dit is het equivalent van nog geen 2% van Rittal’s werknemersbestand in Duitsland”, zegt Dr.
Friedhelm Loh, eigenaar en CEO van Rittal. De noodzakelijke aanpassingen zullen op een
sociaal aanvaardbare manier gebeuren, bijvoorbeeld door normale medewerkersfluctuatie en
pensionering van oudere medewerkers.
Markus Betz, voorzitter van de ondernemingsraad van Rittal: “Het programma is een uitdaging
én een opportuniteit voor alle medewerkers, die zullen werken in een hoog technologische
productieomgeving, waar digitalisatie een onlosmakelijk deel wordt van hun werkdag.”
Modernste productie van compacte behuizingen wereldwijd
Tegen 2018 zal in Haiger ’s werelds meest moderne en state-of-the-art productiesite voor
compacte behuizingen worden gebouwd en zal de productie van roestvrij staal en plaatstaal
op de nieuwe machines starten. De eerste compacte behuizingen werden 55 jaar geleden
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geproduceerd in Rittershausen en werden toen beschouwd als de ultieme innovatie. Dit
succesverhaal krijgt nu een vervolg in Haiger - met Industry 4.0 structuren als basis voor hoog
efficiënte productie-, logistieke en communicatieprocessen.
Verandering zien als opportuniteit
“We hebben bij Rittal al heel wat veranderingen met succes aangepakt. Ik ben trots op onze
medewerkers en de ondernemingsraden, die de uitdagingen aangaan en de bedrijfsstrategie
actief ondersteunen”, benadrukt Friedhelm Loh. Met deze belangrijke investering in het
nieuwe productienetwerk, bewijst Rittal duidelijk zijn engagement ten aanzien van Duitsland
en de regio. “Dit is de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf”, besluit Dr. Loh.

RITTAL
Rittal met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder
van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en ITinfrastructuur. Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in nagenoeg alle sectoren,
hoofdzakelijk in de automobielindustrie, energieproductie, machine- en installatiebouw, alsook
in de IT- en telecomsector. Met circa 10 000 medewerkers en 58 dochtermaatschappijen is
Rittal wereldwijd aanwezig.
Tot het ruime assortiment behoren infrastructuuroplossingen voor modulaire en energieefficiënte datacenters met innovatieve veiligheidsconcepten voor fysieke data- en
systeembeveiliging. De toonaangevende softwareaanbieders EPLAN en Cideon vullen de
productieketen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen. Rittal Automation Systems
doet dat met automatiseringsoplossingen voor kastenbouw.
Rittal werd opgericht in 1961 en is de grootste onderneming binnen de Friedhelm Loh Group,
geleid door de eigenaars. De Friedhelm Loh Group is wereldwijd actief vanuit 18
productiesites en 78 dochterondernemingen. De ondernemingsgroep telt meer dan 11 500
medewerkers en noteerde in 2014 een omzet van ca. 2,2 miljard euro. In 2015 werd het
familiebedrijf voor de zevende keer uitgeroepen tot topwerkgever in Duitsland. Meer informatie
op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
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