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Het softwarebedrijf CIM GmbH is lid van het ‘Verbond voor 
gezinnen in Beieren’ 
CIM GmbH, toonaangevend speler op het gebied van warehouse 
management software, maakt sinds juni 2021 deel uit van het Beierse 
initiatief ‘Verbond voor gezinnen in Beieren’. 
 
Den Haag, 30 juni 2021 - Het softwarebedrijf CIM GmbH heeft zich aangesloten 
bij het door de Beierse regering gelanceerde ‘Verbond voor gezinnen in Beieren’. 
Het traditiebewuste bedrijf onderstreept hiermee zijn rol als sociale en 
gezinsvriendelijke werkgever. Door het initiatief ‘Verbond voor gezinnen in 
Beieren’ te steunen, laat CIM zien dat het niet alleen vaardig is op het gebied van 
technische innovatie, maar ook actief bijdraagt aan het tot stand komen van de 
arbeidswereld van de toekomst. 
 
"Eerder dan de meeste andere bedrijven hebben wij gemerkt dat 
gezinsvriendelijkheid een sleutelrol speelt in het tegengaan van het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten. Als softwareproducent zijn wij afhankelijk van 
hooggekwalificeerde medewerkers. Elke maatregel telt om een gezinsvriendelijk 
klimaat te creëren," zegt Friederike Kammann, Human Resources Manager bij CIM 
GmbH en zelf moeder van twee kinderen.  
"Het lidmaatschap van het 'Verbond voor gezinnen in Beieren' is eigenlijk alleen 
het meest recente gevolg van een proces dat in de onderneming al jaren aan de 
gang is", voegt bedrijfsleider Fritz Mayr eraan toe. "De omschakeling naar werken 
in home office tijdens de coronapandemie was voor ons geen probleem, omdat wij 
onze medewerkers al bijna tien jaar de mogelijkheid bieden om thuis te werken.” 
Flexibele werktijden, support tijdens ouderschapsverlof en latere intensieve 
opvoedingsfasen, alsmede regelingen voor zorgverlof zijn slechts enkele van de 
maatregelen die CIM GmbH heeft genomen om het combineren van werk en 
gezinsleven mogelijk te maken. Bovendien kan men bij personeelsmanagement en 
directie voor advies terecht over de wijze waarop het hebben van een jong gezin 
met werk te combineren is.  
 
Met haar lidmaatschap van het ‘Verbond voor gezinnen in Beieren’ bevestigt CIM 
GmbH nu haar aanspraak om een gezinsvriendelijke werkgever te zijn. Het 
softwarebedrijf zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de doelstellingen 
van dit initiatief en zo een actieve rol spelen bij het vormgeven van veranderingen 
in de arbeidsmarkt. Met het in 2015 gelanceerde ‘Verbond voor gezinnen in 
Beieren’ streven de Beierse deelstaatregering, de Vereniging van Beierse Kamers 
van Koophandel en Industrie e.V. (BIHK), de vbw - Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (Vereniging van Beierse Ondernemingen) en de Bayerische 
Handwerkstag (BHT - Beierse Vereniging van Ambachten) ernaar de visie van het 
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bedrijfsleven op het thema van de combinatie van gezin en werk aan te scherpen. 
Beierse werkgevers krijgen nieuwe impulsen, gespecialiseerde informatie en 
praktische hulp om de gezinsvriendelijkheid binnen hun bedrijf te verbeteren. 
Bovendien stelt het ‘Verbond voor gezinnen in Beieren’ bedrijven in staat met 
elkaar te netwerken en informatie uit te wisselen over de uitdagingen van een 
gezinsvriendelijk personeelsbeleid.  
 
Meer informatie over het ‘Verbond voor gezinnen’ is te vinden op 
www.familienpakt-bayern.de. Meer over het bedrijf en de gezinsvriendelijke 
activiteiten en maatregelen van CIM GmbH is te vinden op www.cim-logistics.com 
en de sociale mediakanalen van het bedrijf. 
 
 
Aantal tekens: 3.370 
Aantal woorden: 479 
 

 
 
Fotobijschrift: CIM GmbH, al meer dan 35 jaar een familiebedrijf. 
 
 
 
 
CIM - LOGISTIEKE SOFTWARE SPECIALISTEN 
"Wij zijn aanjagers van innovatie en stellen normen voor ideale en intuïtieve procesbesturing" - deze 
visie volgen wij al sinds 1985, waardoor wij al meer dan 30 jaar de toonaangevende leverancier van 
Warehouse Management Systemen (WMS) zijn. De experts van CIM adviseren, plannen en 
implementeren de perfecte logistieke oplossing voor uw bedrijf. CIM is gecertificeerd volgens ISO 
9001:2015, ISO 27001:2017 en ISO 14001:2015. De WMS-suite van de onderneming, 
PROLAG®World, is SAP-gecertificeerd en wordt jaarlijks door het Fraunhofer-instituut voor 
materiaalstroom en logistiek gevalideerd. PROLAG®World is platformonafhankelijk en kan overal ter 
wereld en op elk moment via het internet worden gebruikt. Voor nadere informatie kunt u terecht op 
www.cim-logistics.com.  
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