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"Vrijheid is de sleutel" - Berner Group eert Poolse collega's voor hun 

uitzonderlijke hulp aan Oekraïne  

 

Deze keer was alles anders. Eigenlijk gaat het er altijd heel zakelijk aan toe tijdens  

de najaarsconferentie van de Berner Group waar ca. 140 managers uit heel Europa 

samen komen.  Maar toen een zichtbaar ontroerde CEO van Berner Polen het podium 

betrad om verslag te doen van de situatie in Oekraïne, de hulpinspanningen van zijn 

team en de solidariteit onder de bevolking, werd het heel erg stil in de zaal. "We 

mogen niet opgeven, we mogen niet wennen aan de situatie. Vrijheid is de sleutel, 

" zo sprak Andrzej Wasiak de aanwezigen toe terwijl hij namens zijn team de 

Engagement Award in ontvangst nam uit handen van CEO Christian Berner.  

 

Tijdens een speciale ceremonie werden de medewerkers die de Berner waarden op een 

bijzondere manier in de praktijk hebben gebracht, geëerd. Een bijzondere prijs werd 

toegekend aan de medewerkers van Berner Polen voor hun uitzonderlijke hulp die ze geboden 

hebben aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. In nauwe samenwerking met 

collega's uit andere Europese landen hebben zij sinds het begin van de oorlog tonnen 

goederen ter waarde van meer dan 1 miljoen euro ingezameld (waaronder kleding, voedsel, 

medicijnen en verbandmiddelen). De donaties werden vervolgens rechtstreeks uitgedeeld aan 

vluchtelingen en instellingen in het crisisgebied - van scholen en dokterspraktijken tot 

kinderziekenhuizen en andere zorginstellingen. "Als CEO maakt dit commitment voor de 

slachtoffers van deze oorlog me ongelooflijk trots," onderstreept Christian Berner. 

 

Deze zogenaamde Engagement Award was slechts één van de 7 prijzen die tijdens de 

conferentie werden uitgereikt. De Berner Group ziet zichzelf als een op waarden gebaseerd 

familiebedrijf. Om medewerkers te eren die met hun prestaties en gedrag een voorbeeld zijn 

voor de zes Europese bedrijfswaarden, werd de "Value Award" in het leven geroepen.  

 

"Collega’s die onze waarden op een speciale manier “leven”, moeten ook op een speciale 

manier geëerd worden", zegt CEO Christian Berner. "Verantwoordelijkheid, moed, eerlijkheid, 

ambitie, de wil om samen te werken en trots zijn voor ons ankers en drijfveren. Ze bepalen 

dagelijks onze denkwijze en onze activiteiten.  

 

De Berner Group 

De Berner Group is een Europees familiebedrijf. Onze visie is: "Wij houden de wereld bij 

elkaar en draaiende". Dit betekent dat wij dé partner zijn op het gebied van onderhoud en 

reparatie voor onze klanten in de sectoren Mobility, Construction & Industry. Met meer dan 

vier kanalen creëren wij een geïntegreerde omnichannel winkelervaring voor onze klanten. 

Zowel op het gebied van verbruiksmaterialen als in chemie zijn wij een innovatieve producent. 

Met 8.2000 medewerkers en 200.000 producten staan we in meer dan 23 landen klaar voor 

onze klanten. 


