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Tom Heyman en Sonja Willems

We beseffen dat  medische innovatie  van overal moet komen en dat complexe onderzoeksuit-

dagingen oplossen meer vraagt dan de inspanningen van 1 bedrijf. Het vraagt de bereidheid 

en kunde om overheden, de academische wereld en de private sector samen te brengen. 

Om samen het verschil te maken en innovatieve oplossingen te bieden zodat mensen lan-

ger gezond kunnen leven.

Ook voor groepen van mensen die minder of geen toegang hebben tot gezondheidszorg. 

We staan op een belangrijk kruispunt. Onze teams in Global Public Health  zetten zich in om 

de kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken. Zo wordt gezondheidszorg in de toe-

komst op een meer evenwichtige manier verdeeld.

Van ziektezorg  
naar gezondheidszorg

Sinds 2009 heeft Janssen 14 nieuwe behandelingen en 
35 nieuwe indicaties ontwikkeld en op de markt gebracht. 
Samen geven ze nieuwe behandelingsmogelijkheden voor 
een veelheid aan serieuze aandoeningen zoals bijvoorbeeld 
kanker, tuberculose en hiv/aids.

Er is een dringende 
behoefte aan nieuwe 
strategieën om ziekten 
te voorkomen, te 
onderscheppen en te 
behandelen.
TOM H EYM AN 

CEO Janssen Pharmaceutica

De kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen en over-

heden hebben het moeilijk om de toenemende noden van 

een verouderende en langer levende bevolking te financie-

ren. Er is een dringende behoefte aan nieuwe strategieën 

om ziekten te voorkomen, te onderscheppen en te behan-

delen. We beschouwen het als onze plicht om hier iets aan te 

doen en te evolueren van ziektezorg naar gezondheidszorg. 

Het is onze verantwoordelijkheid om innovatie te stimuleren 

die een verschil kan maken voor de huidige en toekomstige 

generaties, en een duurzame gezondheidszorg kan realiseren.

We blijven onze zakelijke doelstellingen aan een doorge-

dreven verantwoordelijkheid voor de samenleving, onze 

medewerkers en het milieu verbinden. Ingegeven door het 

Credo van Johnson & Johnson dat tot op vandaag de maatstaf 

is om juiste beslissingen te nemen. We hechten grote waarde 

aan uw vertrouwen en delen op een transparante wijze onze 

strategie, resultaten en verbeterpunten in ons derde Verslag 

Het is onze 
verantwoordelijkheid om 
innovatie te stimuleren die 
een verschil kan maken voor 
de huidige en toekomstige 
generaties.
SONJA WILLEM S 

Managing Director Janssen Benelux

 @sonja_willems

aan de Samenleving, ditmaal in woord en beeld. Hiermee 

geven we u een overzichtelijke inkijk in onze inspanningen 

op het vlak van duurzame gezondheidszorg. We kijken uit 

naar uw feedback om ons beleid verder te toetsen en bij te 

stellen. Alleen door dialoog en samenwerking kunnen we 

oplossingen vinden voor de uiterst complexe uitdagingen 

van vandaag en morgen.
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Niets is belangrijker dan de gezondheid en het 

welzijn van degenen die we graag zien. Dat is 

waarom de bedrijvenfamilie van Johnson & Johnson 

zich al 125 jaar inzet voor de zorg voor mensen. Dit 

engagement dat sterk leeft bij elke medewerker 

staat neergeschreven in Ons Credo. Het benadrukt 

de verantwoordelijkheid die in de eerste plaats gaat 

naar de artsen, verpleegkundigen en patiënten, 

naar de moeders en vaders en alle anderen die onze 

producten en diensten gebruiken. Het succes van 

het bedrijf steunt op Ons Credo en op de visie en de 

strategische keuzes van het bedrijf.

ALE X GOR S K Y

CEO Johnson & Johnson

Ons Credo
Wij geloven dat onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats uitgaat naar de artsen, 

verpleegkundigen en patiënten, naar de moeders en vaders, en alle anderen die onze 

producten en diensten gebruiken. Alles wat wij doen om aan hun behoeften tegemoet 

te komen, moet van hoge kwaliteit zijn. Wij moeten er voortdurend naar streven onze 

kosten te verminderen om redelijke prijzen te kunnen handhaven. Orders moeten snel 

en feilloos worden uitgevoerd. Onze leveranciers en distributeurs moeten de gelegen-

heid hebben een redelijke winst te maken.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze medewerkers, de mannen en vrouwen die over de 

hele wereld bij ons werken. ledereen moet als persoon worden behandeld. Wij moeten 

respect hebben voor hun waardigheid en hun verdiensten erkennen. Zij moeten in hun 

werk een gevoel van zekerheid hebben, en een correcte en aangepaste verloning krij-

gen. De arbeidsomstandigheden moeten hygiënisch, ordelijk en veilig zijn. Wij moeten 

onze werknemers in de gelegenheid stellen zo goed mogelijk te voldoen aan de verant-

woordelijkheden voor hun gezin. Medewerkers moeten zich vrij voelen om suggesties 

te doen en klachten te uiten. Er moeten gelijke kansen zijn op werk, ontwikkeling en 

promotie voor al wie daarvoor in aanmerking komt. Wij moeten bekwame managers 

aanstellen, die rechtvaardig en ethisch dienen te handelen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de maatschappij waarin wij Ieven en werken, en voor de 

wereld waarvan wij deel uitmaken. Wij moeten goede burgers zijn, goede werken en 

welzijnsprojecten ondersteunen, en correct onze belastingen betalen. Wij moeten voor-

uitgang stimuleren in de maatschappij, de gezondheidszorg en het onderwijs. Wij moeten 

de eigendommen die wij mogen gebruiken, in goede staat houden en het milieu met 

zijn natuurlijke rijkdommen beschermen.

Onze laatste verantwoordelijkheid is die tegenover onze aandeelhouders. Een bedrijf 

moet een gezonde winst maken. Wij moeten experimenteren met nieuwe ideeën, aan 

onderzoek blijven doen, vernieuwende programma's ontwikkelen en de gevolgen van onze 

vergissingen dragen. Wij moeten investeren in nieuwe apparatuur en bedrijfsmiddelen, 

en nieuwe producten en diensten lanceren. Er moeten reserves worden opgebouwd 

voor ongunstige tijden. Als wij zo handelen, zullen onze aandeelhouders een eerlijk 

rendement realiseren.
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Directiecomité
Het is mijn rol Janssen in België verder 
te doen groeien en te zorgen voor 
blijvende verankering in ons land.
TOM H EYM AN

Voorzitter

We werken aan een doorgedreven 
innovatiebeleid binnen een dynamisch 

lifescience-ecosysteem.
LU DO L AUWE R S

Ondervoorzitter

Meer dan ooit zetten we in op een 
duurzaam en vernieuwend HR-beleid.
H ILDE C L AE S

Ons wetenschappelijk onderzoek  
is van wereldniveau.

WE RN E R COU S S EME NT

Vernieuwende interne en externe 
communicatie geeft onze organisatie 
een voorsprong vandaag en morgen.
TIM DE KEG E L

Dankzij een sterk financieel beleid 
kunnen we investeren in innovatie. Zo 

dragen wij ons steentje bij.
TH IE RRY DEMONC H E AUX

 @DRLFL

 @TimDeKegel

Gezondheid is voor iedereen. Ook voor 
kwetsbare gemeenschappen wereldwijd.
WIM PARYS

Het juridische mag geen struikelblok 
zijn voor de business, maar moet 

veeleer een hefboom zijn.
BART PH ILIP S

Secretaris

Met de nieuwste productietechnieken 
leveren we meer dan 600 ton actieve 
stoffen.
PETE R PUT TEM AN

Informatietechnologie geeft ons nieuwe 
tools en inzichten die ons helpen 

waarde te creëren voor de patiënt.
PETE R VAN DEVE N N E

Onze hoogopgeleide medewerkers 
staan in voor een kostenefficiënte en 
innovatieve productie van medicijnen.
BART VAN WAEYE N B E RG E

Samen met de overheid en onze 
partners willen we een visie uittekenen 

waarbij de patiënt centraal staat.
SONJA WILLEM S

De ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen vraagt de beste 
technologieën en beste mensen.

D IRK DE SM AE LE

 @SONJA_WILLEMS

Janssen Pharmaceutica NV heeft 13 leden in het directiecomité die 
samenwerken aan de toekomstvisie van Janssen in België. P. 11  |  Verslag aan de SamenlevingP. 10  |  Directiecomité



Versnellen  
van groei

Versterken van  
expertise in bepaalde 

ziektedomeinen

Nieuwe horizonten
verkennen

Versterken van 
leiderschap en organisatie

Externe focus 
verbeteren

Verder bouwen aan 
vertrouwen en reputatie

Operationele 
efficiëntie verbeteren

Johnson & Johnson-
groeipijlers ondersteunen

Innovatie en groei versnellen op 

gebieden waarin we sterk zijn.

Nieuwe oplossingen 

ontwikkelen voor de 

gezondheidszorg met behulp 

van interne expertise en externe 

samenwerking, partnerships en 

het uitwisselen van ideeën.

Creëren en toepassen van 

nieuwe therapeutische 

paradigma’s in vroege diagnose, 

ziekteonderschepping en 

preventie om onbeantwoorde 

medische noden van patiënten 

wereldwijd in te vullen.

Ontwikkelen van volledig 

geïntegreerde oplossingen 

voor patiënten via nieuwe 

 businessmodellen, toegangs- 

en prijsstrategieën.

Keuzes maken in belangrijke 

ziektedomeinen waarin de 

wetenschappelijke vooruitgang 

beloftevol is en waarin we zelf sterke 

expertise hebben op wetenschappelijk 

en commercieel vlak.

Doelstellingen

Bedrijfsstrategie
De wereldwijde Farmaceutische Groep van Johnson & Johnson 
heeft één gecombineerde, globale Janssen 2020-strategie. 
Het is een gedeelde langetermijnstrategie om tegen 2020 een 
koploper te zijn op het vlak van medische doorbraakinnovatie.
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van ontdekking tot commercialisering

ALLE FARMA-ACTIVITEITEN

OP 1 CAMPUS

WE ZIJN VERENIGD

en bezield door één missie: innovatieve medicijnen 

 ontdekken en ontwikkelen die het lijden van patiënten 

verminderen, en een antwoord bieden op de belangrijkste 

onbeantwoorde medische noden van onze tijd. 

Dat is wat ons samenbrengt, wat ons drijft.

150
L ANDEN

5
CONTINENTEN

Neurowetenschappen
Schizofrenie, epilepsie, pijn,

cognitie en dementie

Cardiovasculaire en 
metabole ziekten

Hartziekten, diabetes en obesitas

Infectieziekten 
& Vaccins

Hiv/aids, hepatitis C, 
tuberculose en griep

Oncologie
Borst-, long-, prostaat-, 
 bloed- en darmkanker

Immunologie
Reumatoïde artritis, psoriasis  

en longziekten

Janssen commerciële afdelingenJanssen Supply Chain

Janssen Onderzoek & Ontwikkeling
Janssen Diagnostics

Top 10 
 VAN BELG I SCHE BEDRIJVEN 
 MET BESTE REPUTATIE3

Focus
OP ZIEK TEPREVENTIE , 
ZIEK TEONDERSCHEPPING EN 
PRECI SIEGENEESKUNDE

MEEST A ANTREKKELIJKE

privéwerkgever 
IN BELG IË2

Onze medicijnen
www.janssenbelgium.be

1 4 legale entiteiten: Janssen Pharmaceutica NV, J.C. General Services CVBA,
Janssen-Cilag NV, Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA

2 Randstad 2015
3 RepTrak® België

Janssen in België 1 is een inspirerende plaats om te werken en samen te werken 
aan oplossingen voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Als grootste site 
van Johnson & Johnson buiten de Verenigde Staten is Janssen in België een 
internationale campus met een unieke ondernemerscultuur waar medewerkers 
van 30 nationaliteiten persoonlijk en professioneel kunnen uitmunten en een 
verschil kunnen maken.

Over Janssen 
in België

Interne en externe
innovatie

Onze 6 locaties
  Beerse 

  Diegem

  Geel

  Olen

  Merksem

  La Louvière

Janssen 
Campus België

Geneesmiddelen + diagnostiek 
= betere uitkomst voor de patiënt

14
NIEUWE
BEHANDELINGEN

35
NIEUWE INDICATIES 
SINDS 2009

8
GENEESMIDDELEN 
IN DE WGO - LIJ ST 
VAN ES SENTIËLE 
GENEESMIDDELEN

Ondersteunende diensten

40.000
WERKNEMERS

4.600
IN BELG IË

Onderdeel van het snelst groeiende farmaceutische 
bedrijf in de Verenigde Staten, Europa en Japan
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Gezondheid en welzijn 
vandaag en morgen
In de gezondheidszorg is er geen tijd te verliezen. Ziekten moeten worden 
behandeld, geneesmiddelen moeten worden ontwikkeld, levens moeten worden 
verbeterd en gered. De patiënten wachten op het baanbrekende onderzoek en 
de innovatieve geneesmiddelen die hen nieuwe hoop geven in hun strijd tegen 
ernstige aandoeningen. Omdat we weten wat er op het spel staat, maakt de 
tijdsdruk deel uit van ons werk. We moeten wetenschappelijke ontdekkingen 
vertalen in geneesmiddelen die het verschil maken. We leveren buitengewone 
inspanningen om mensen te helpen genieten van gewone momenten.
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Janssen is het de huidige en komende generaties verplicht 

om vooruit te gaan. Die gedrevenheid was ook in 2014 merk-

baar. Denk aan de inspanningen in de strijd tegen ebola en 

de strijd tegen hiv/aids, hepatitis en (multidrugresistente) 

tbc; tegen geestesziekten zoals alzheimer, schizofrenie of 

stemminggebonden depressies; en natuurlijk ook tegen 

verwoestende ziekten zoals kanker. Als grootste onderzoeks-

centrum van Johnson & Johnson voor kleine moleculen buiten 

de Verenigde Staten zet Janssen België in op Onderzoek & 

Ontwikkeling van het hoogste niveau.

Er is een merkbare verschuiving naar meer  precisie geneeskunde  

en de ontwikkeling van krachtige diagnostica in combinatie 

met een therapie voor een beter individueel resultaat. Ook 

de ontwikkeling van nieuwe klinische toepassingen voor 

gebruik door de behandelende arts ligt dichter in het voor-

uitzicht. Het O&O-landschap evolueert naar meer focus op 

preventie van ziekte, het vroegtijdig onderscheppen van 

ziekte en beter behandelen van ziekte. Met de oprichting 

in 2014 van Janssen Global Public Health (Janssen GPH) zoe-

ken Janssen-collega’s ook naar betere oplossingen voor de 

medische noden van kwetsbare of moeilijk bereikbare pati-

enten wereldwijd.

Janssen is toonaangevend op het vlak van gezondheidszorg en tast nieuwe 
horizonten af die morgen de gezondheid en het leven ingrijpend kunnen 
verbeteren. Ze overstijgen de pure geneeskunde en luiden een beloftevol tijdperk in 
van het voorkomen, onderscheppen en behandelen van ziekten. Die toekomst komt 
elke dag een beetje dichter, dankzij de beste wetenschap en intense samenwerking 
met ’s werelds ‘best brains’.

Werken aan  
uw gezondheid

Als grootste onderzoekscentrum van Johnson & Johnson 

voor kleine moleculen buiten de Verenigde Staten zet 

Janssen België in op Onderzoek & Ontwikkeling van het 

hoogste niveau. 

WIM PARYS

Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling
Janssen Global Public Health

Een beloftevol tijdperk komt 

elke dag een beetje dichter, 

dankzij de beste wetenschap 

en intense samenwerking met 

’s werelds ‘best brains’.
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Janssen Onderzoek & Ontwikkeling
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Nieuwe 
onderzoeksplatformen

Janssen zet een nieuw tijdperk in van onderzoek en lanceerde 
recent 3 nieuwe onderzoeksplatformen die mee moeten zorgen 
voor een nieuwe generatie van doorbraakinnovaties. Het bedrijf 
wil maximaal gebruikmaken van de vooruitgang in de wetenschap 
om ziekten te behandelen, onderscheppen en voorkomen, op 
ongeziene manieren. De onderzoeksgroepen werken nauw samen 
met het beste talent van de verschillende onderzoeksdomeinen 
en externe partners. Moederbedrijf Johnson & Johnson is hier 
koploper om een revolutionaire verschuiving te realiseren op het 
vlak van geneeskunde.

Nieuwe kijk op 
ziektepreventie

Het nieuwe Janssen Prevention Center (JPC) focust op de 

preventie van chronische, niet-overdraagbare aandoe-

ningen zoals de ziekte van Alzheimer, hartaandoeningen, 

kanker en auto-immuunziekten. Ziektepreventie speelt 

een belangrijke rol in de ambitie van Janssen om ziekten 

af te remmen of te blokkeren. Het centrum bouwt ver-

der op de expertise van het voormalige Crucell Vaccine 

Institute in Nederland. Deze groep ontwikkelde door-

braakconcepten voor de preventie van infectieziekten, 

alzheimer en kanker. 

Binnen 100 jaar kijkt 
men terug naar ons en 
zegt: “Kun je geloven 
dat ze toen wachtten 
totdat je ziek werd en 
dan pas iets deden?”
WILLIA M N . HAIT

Global Head Janssen Research & Development

Volg de evolutie op het vlak van Onderzoek  
& Ontwikkeling op www.janssenbelgium.be

Van genoom  
naar microbioom

Met de oprichting van het Janssen Human Microbiome 

Institute creëert Janssen een ecosysteem om de ver-

taling van kennis over het microbioom versneld om 

te zetten in therapeutische doelwitten en diagnos-

tica. Het microbioom is de complete collectie van 

micro-organismen die op en in ons lichaam wonen 

plus het genetische materiaal dat zij bij zich dragen. 

In de laatste jaren wordt een ongebalanceerde aan-

wezigheid van microben gelinkt aan ziekten zoals 

kanker, ontstekingsziekten, luchtwegeninfecties 

en metabole aandoeningen. 

Spotten wie 
ziek wordt

De nieuwe  Disease Interception Accelerator 

(DIA) in de Verenigde Staten doet onderzoek 

naar de oorzaken van ziekten. De groep wil zo 

vroeg mogelijk ziekten onderscheppen en aan-

pakken nog voor de symptomen beginnen. DIA 

doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van 

type 1-diabetes en sommige vormen van kanker.

Janssen Onderzoek & Ontwikkeling
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Focus op 
belangrijke 
medische noden

Neurowetenschappen Oncologie

Neurowetenschappen is na 55 jaar nog altijd een kernon-

derzoeksdomein van Janssen in België. Verder bouwend op 

belangrijke doorbraken in de psychiatrie voert het team in 

België onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, schizofrenie 

en depressie. Het team wil de last, invaliditeit en verwoesting 

verminderen die veroorzaakt wordt door neuropsychiatri-

sche aandoeningen.

Het Oncologie-onderzoeksteam werkt samen met anderen 

aan een wereld waar kanker een vermijdbare, chronische of 

geneeslijke ziekte wordt. Het team focust momenteel op het 

verlengen en verbeteren van het leven van de kankerpatiënt. 

De voornaamste focus gaat naar prostaatkanker, longkanker 

en hematologische kwaadaardige aandoeningen.

P. 30 - 37 P. 38 - 39

Infectieziekten 
& Vaccins

Global Public 
Health

Het wereldwijde team wil doorbraakoplossingen ontwikke-

len zowel op het gebied van preventie en behandeling van 

luchtwegeninfecties, hepatitis, hiv, tuberculose en ebola.

Begin 2014 richtte Janssen de groep Janssen Global Public 

Health (Janssen GPH) op. Doel is om oplossingen te zoeken 

voor de medische noden van alle patiënten wereldwijd, inclu-

sief kwetsbare gemeenschappen.

Sinds 2005 daalt het aantal doden als gevolg van aids, mede dankzij de beschik-
baarheid van aidsremmers. Toch worden niet alle demografische groepen bereikt. 
Tegelijkertijd stijgt de tol van chronische niet-overdraagbare ziekten zoals de 
ziekte van Alzheimer, kanker, hart- en vaatziekten en diabetes, in vele hoeken 
van de wereld. Veel onderzoek is nodig naar moeilijk te behandelen of zeldzame 
ziekten. Janssen in België focust zijn inspanningen op Onderzoek & Ontwikkeling 
in 3 therapeutische gebieden: Infectieziekten & Vaccins, Neurowetenschappen en 
Oncologie. Daarnaast wil Janssen Global Public Health op een evenwichtige manier 
vooruitgang boeken bij de zwakste groepen in de wereld in de strijd tegen ziekten.

Janssen Onderzoek & Ontwikkeling
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Huidige 
medicatie 

verbeteren

 Nieuwe werkings-
mechanismen 

exploreren

Nevensymptomen 
behandelen

Totaalzorg voor 
schizofreniepatiënt

O
N
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T

Versnelde evaluatie en goedkeuring door 
Food and Drug Administration (FDA) 
VAN NIEUWE L ANGWERKENDE FORMULERING VAN 3 MA ANDEN

Extra behandelingsoptie 
VOOR JONGEREN MET SCHIZOFRENIE

Goedkeuring Europese Commissie voor uitbreiding van schizofrenie-indicatie van het orale 

atypische antipsychoticum paliperidone naar jongeren van 15 jaar en ouder.

Ondersteuning therapietrouw
De therapietrouw bij schizofrenie versterken, gaat verder dan het optimaliseren van geneesmiddelen. 

Zo ontwikkelde Janssen een programma dat patiënten per sms herinnert aan (gemiste) afspraken voor 

injecties of consultaties. Voor zorgverleners zijn er websites voor medische educatie, publicatie reeksen 

in samenwerking met psychiaters en opleidingen ‘motiverende gespreksvoering’.

77.420 
BELGEN LIJDEN 
A AN SCHIZOFRENIE 1

stigmatisering
MEEST BEPALEND IN
BELEVING PATIËNT EN FAMILIE

1 Janssen EU Disease Lens

Neurowetenschappen

Lees meer over onze strijd tegen schizofrenie 
en het belang van therapietrouw op 

www.janssenbelgium.be

Janssen zet zich al meer dan 55 jaar in voor 
de strijd tegen schizofrenie. Het was Dr. Paul 
Janssen die als eerste antipsychotische 
middelen uitvond voor de behandeling van de 
‘positieve’ symptomen (paranoia, waanbeelden) 
van schizofrenie. Daarna kwam het bedrijf met 
een tweede generatie middelen, waarmee ook 
de ‘negatieve’ symptomen (desinteresse, sociale 
terugtrekking, …) werden aangepakt. Het 
onderzoek naar de oorzaak en de behandeling 
van schizofrenie gaat vandaag steeds verder. 
Het bedrijf probeert met langwerkende 
medicatie, onlinediensten en andere initiatieven 
voor patiënten en zorgverleners de resultaten 
en de therapietrouw te verbeteren. 
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INVESTERING VAN 

$10.000.000
IN BRITS ONDERZOEK 3

SAMENWERKING L AB

Bart De Strooper
(KU LEUVEN/VIB)

STELL AR

Silo’s doorbreken
Samenwerken en informatie delen met de overheid, andere 

bedrijven en universiteiten is cruciaal om vooruitgang op vlak 

van alzheimer onderzoek te versnellen.

Een bedrijf, een land of een universiteit 
kan de ziekte niet alleen aan.
BART DE STROOPE R

Professor Moleculaire Geneeskunde KU Leuven/VIB

JOH N KEMP

Hoofd Neurowetenschappen Janssen België

Lees meer over onze inspanningen op het vlak van 
alzheimeronderzoek op janssenbelgium.be

Janssen werkt mee aan het grootste biowetenschappelijke publiek- 

private partnership ter wereld om samenwerking en innovatie rond 

gezondheid op een hoger niveau te tillen. Als lid van EFPIA (European 

Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) leidt Janssen 

o.a. 2 Europese projecten op het vlak van alzheimer. Het bedrijf inves-

teert 18 miljoen euro in EPAD (European Prevention of Alzheimer 

Dementia) en 10 miljoen euro in het EMIF (European Medical Information 

Framework). Daarnaast heeft Janssen de leiding in de strategische 

groep Neurodegeneratie. Voor meer informatie over de betrokken-

heid van Janssen in IMI, bezoek de website www.janssenbelgium.be.

ALZHEIMER-SAMENWERKINGEN 
MET KU LEUVEN, UZ LEUVEN, VIB, 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN, UCL , ULB, 
VU AMSTERDAM, UNIVERSITEIT LEIDEN, 
EN ER ASMUS MEDICAL CENTER

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE
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Alzheimer wordt 
samen aangepakt
Neurowetenschappen

Alzheimer is zo complex dat een doeltreffende behandeling vinden 
een aartsmoeilijke opdracht is. Janssen maakt van alzheimer 
een topprioriteit. Om deze vreselijke ziekte te beteugelen is 
internationale krachtenbundeling nodig. Daarom verhoogt het 
bedrijf de samenwerking en inspanningen om de ziekte al in een 
vroeg stadium op te sporen en om interessante doelwitten te 
vinden voor een behandeling. Ambitieuze doelstelling is om tegen 
2025 een doeltreffende behandeling te hebben voor de ziekte van 
Alzheimer.

Onderzoek naar 
tau-eiwit en  

bèta-amyloid

Biomerker-onderzoek 
voor diagnose 
en preventie

Genetisch 
onderzoek

35,6 miljoen 
MENSEN MET DEMENTIE  
(INCL. ALZHEIMER)1

DRAMATISCHE 
TOENAME AANTAL  
PATIËNTEN TEGEN 2050 2

+9

1 Janssen EU Disease Lens
2 WHO. Dementia. Fact sheet n°362.
3 Johnson & Johnson Innovation
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Onderscheppen  
van kanker

Meest recente
behandelingen3 Onderzoek naar:

ZYTIGA® (abiraterone acetaat) -  
 prostaatkanker

IMBRUVICA® (ibrutinib) -

chronische lymfatische  
leukemie, mantelcellymfoom

SYLVANT® (siltuximab) - 
multicentrische ziekte van Castleman

VELCADE® (bortezomib) - multipel myeloom

hematologische kwaadaardige 

aandoeningen

prostaatkanker

longkanker

colorectale kanker

3,45 miljoen 
NIEUWE K ANKERPATIËNTEN 1

(uitgezonderd niet-melanomahuidkanker)

2de 
BEL ANGRIJKSTE  
DOODSOORZA AK 2

1,75 miljoen 

K ANKERDODEN IN  
EUROPA IN 2012
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Kanker onder  
controle krijgen

Het onderzoek naar kanker en de behandeling ervan gaan met grote sprongen 
vooruit. Janssen ontwikkelt therapeutische oplossingen voor de behandeling van 
kanker en streeft ernaar om krachtigere manieren te vinden om een diagnose te 
stellen vóór er een kwaadaardige tumor wordt gevormd, en om geneesmiddelen 
aan te bieden die voorkomen dat er daadwerkelijk een kankergezwel groeit. 
Tegelijkertijd koestert het bedrijf de hoop om tumoren te transformeren naar 
chronische ziektes die niet langer dodelijk zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat we binnen 10 à 20 jaar medicijnen zullen 
hebben die kanker genezen. We zullen kankers ook veel vroeger kunnen 
identificeren en ze onder controle krijgen. Dat weet ik zeker.

PAU L STOFFE LS

Wereldwijd Voorzitter Janssen
Chief Scientific Officer Johnson & Johnson

Grootste CTC-laboratorium in de wereld!

Biomerker-
onderzoek

Onderzoek naar  
micro-omgeving  

van de tumor

Vernieuwende Circulating Tumor 
Cell (CTC)-technologie

prognose borstkanker

prostaatkanker  

colorectale kanker

Oncologie

1  Ferlay J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 
2012. European Journal of Cancer 2013; 49: p1374–1403.

2  WHO: Cancer Facts and figures. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/non-
communicable-diseases/cancer/data-and-statistics. Last accessed September 2014.

3  Afhankelijk van het land waarin producten geregistreerd zijn, kan de indicatie verschillen.
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De ebola- 
crisis aanpakken
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Infectieziekten & Vaccins

Ebola is een ernstige, vaak fatale aandoening bij 
mensen en niet-menselijke primaten

+ 21.000 
GER APPORTEERDE
EBOL ASL ACHTOFFERS 1

+ 8.600 
OVERLEDEN PATIËNTEN 
WERELDWIJD 1

GEEN GOEDGEKEURDE BEHANDELING  
OF VACCIN VOOR EBOL A 2

Versnellen  
ontwikkeling vaccin

Versnellen en  
uitbreiden productie

2 miljoen vaccins 
beschikbaar maken in 
2015, na goedkeuring

Snelle ebolatest
Janssen Diagnostics, Biocartis en het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde bundelden in 2014 de krachten in de strijd tegen 

ebola. Samen ontwikkelen ze een test om snel vast te stellen of 

iemand ebola heeft of niet.

1 Vanaf 18 januari 2015
2 WHO factsheet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

Wij engageren ons om onze wetenschappelijke kennis, 

technologie, innovatie en middelen in te zetten om deze 

dodelijke ziekte te helpen voorkomen en behandelen. 
JOHAN VAN HOOF

Globaal Hoofd Infectieziekten & Vaccins

De internationale gemeenschap bundelt krachten 
om het hoofd te bieden aan de ernstige ebola-
epidemie. Als internationale speler op het 
terrein van de wereldwijde gezondheidszorg 
heeft moederbedrijf Johnson & Johnson de 
verantwoordelijkheid om snel te handelen. De 
Belg Paul Stoffels, Chief Scientific Officer bij 
moederbedrijf Johnson & Johnson, is bijzonder 
begaan met de aanpak van de bedreiging. Hij 
kondigde in 2014 aan 200 miljoen dollar te zullen 
investeren en beloofde zoveel mogelijk van een 
experimenteel ebolavaccin te produceren.
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Hepatitis C vraagt 
om sensibilisering

De screening moet worden 

geoptimaliseerd zodat we een 

beter zicht krijgen op wie er 

hepatitis C heeft. We vermoeden 

immers dat momenteel zo’n 

20.000 à 25.000 Belgen nog niet 

weten dat ze eraan lijden.
DR . STE FAN BOU RG EOI S

Consulent UZA
Gastro-enteroloog, ZNA Antwerpen

We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk voor hepatitis C. In 25 jaar tijd is 
er een enorme evolutie merkbaar waarbij hepatitis C is herleid van een infectieziekte 
met een hoge morbiditeit naar een geneesbare ziekte. Er zijn vandaag nieuwe 
therapieën die voor veel patiënten minder bijwerkingen hebben, die een hoger 
genezingspercentage hebben en minder lang duren dan de behandelingen die 
daarvoor beschikbaar waren. De paradox is dat nog te weinig mensen weten dat ze 
besmet zijn. Vandaag is er behoefte aan informatie over het virus en de ziekte, zowel 
bij de bevolking als bij de behandelende artsen. Dat moet leiden tot een betere 
opsporing zodat patiënten dankzij een goede follow-up op het juiste moment met 
de juiste behandeling kunnen worden genezen.

Infectieziekten & Vaccins

350.000 
overlijdens per jaar 1170.000.000 

 HEPATITIS C-BESMETTINGEN WERELDWIJD 1

1 Janssen EU Disease Lens

2
(1 geneesmiddel in de WGO-lijst van essentiële geneesmiddelen)

VERDER ONDERZOEK NA AR 

hepatitis C

ONDERZOEK NA AR 

hepatitis B

MyCompanion
FOCUS OP PREVENTIE, 
INFORMATIE EN BEHANDELING

NIEUWE HEPATITIS C- 
GENEESMIDDELEN

Janssen lanceerde in 2014 samen met 

patiëntenverenigingen, artsen, verpleegkundigen en 

patiënten MyCompanion. Het platform centraliseert alle 

info rond hepatitis C en wil sensibiliseren over de ziekte.

39.000 
BELGEN MET CHRONISCHE  
HEPATITIS C 1

w w w.myc ompanion .or g

Voor hepatitis C zijn we 

van 30 à 35% genezing 

gegaan naar 95%.
PAU L STOFFE LS 

Wereldwijd voorzitter Janssen
Chief Scientific Officer Johnson & Johnson

ONZE INZET
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Infectieziekten & Vaccins

Patiënten met  
resistente tbc genezen

Tuberculose is na hiv/aids nog altijd de grootste doder onder de 
infectieziekten. Een onderzoeksteam in België onder leiding van 
Koen Andries ontdekte een nieuw geneesmiddel voor MDR-TB 
(multidrugresistente tuberculose). Volgens de Bill & Melinda Gates 
Foundation is dit het eerste tuberculosegeneesmiddel met een nieuw 
werkingsmechanisme in tientallen jaren. MDR-TB is een complexe vorm 
van tuberculose veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn voor 
de standaardeerstelijns-tbc-behandeling. Janssen werkt samen met 
internationale partners om de toegang tot geneesmiddelen en zorg te 
verbeteren voor tbc-patiënten wereldwijd.

Goedkeuring in EU van 

nieuw geneesmiddel.

Akkoord met de Stichting International 

Dispensary Association (IDA) van STOP TB 

Partnership om tbc-geneesmiddel in meer 

dan 130 armere landen beschikbaar te maken.

Nieuw geneesmiddel beschikbaar  

voor patiënten in België.

Het onderzoeksteam in België publiceert in 

samenwerking met het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde in Antwerpen, de resultaten 

van de ontdekking van een mechanisme van 

resistentie tegen het tbc-geneesmiddel.

Janssen neemt prestigieuze Galenusprijs in 

ontvangst voor de ontwikkeling van een nieuw 

geneesmiddel voor de behandeling van MDR-TB.

Alex Gorsky, CEO van moederbedrijf Johnson 

& Johnson en Paul Stoffels reizen naar Zuid-

Afrika, dat zeer hard getroffen is door MDR-TB 

en XDR-TB. Ze bezoeken er enkele patiënten 

en schenken een belangrijk bedrag  aan de 

overheid voor de bestrijding van tuberculose.

Janssen kondigt een nieuwe samenwerking 

aan met de Harvard Medical School om 

geneesmiddelenresistente tuberculose beter 

te bestrijden, met speciale aandacht voor 

kinderen.

Janssen schenkt het nieuwe geneesmiddel 

ter waarde van 30 miljoen dollar aan USAID 

(U.S. Agency for International Development) 

die het als tbc-behandeling ter beschikking 

zal stellen wereldwijd.

Janssen-team wint European Inventor 

Award voor de ontdekking van 

geneesmiddel voor MDR-TBC.

M A ART 2014

APRIL 2014

MEI 2014

JULI 2014

JUNI 2015

AUGUSTUS 2014

SEPTEMBER 2014

DECEMBER 2014

JUNI 2014

NIEUW GENEESMIDDEL VOOR

MDR-TB
(opgenomen in de WGO-lijst van essentiële geneesmiddelen)

SAMENWERKEN A AN
VERHOOGDE TOEGANG

tbc-medicatie

Onderzoek 
NA AR VERBETERDE  
DIAGNOSE EN BEHANDELING

ONZE INZET 9.000.000 
MENSEN MET TBC 1

1.500.000 
OVERLIJDENS PER JA AR 1

1  Wereldwijd in 2013.  
Global Tuberculosis Report 2014 - WHO

Koen Andries en Jérôme Guillemont (midden)  
nemen European Inventor Award in ontvangst
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35 
MILJOEN
MENSEN MET 
HIV/AIDS OP 
HET EINDE  
VAN 2013 1

 78
MILJOEN
INFECTIES  
SINDS UITBRAAK  
PANDEMIE1

39
MILJOEN
MENSEN  
OVERLEDEN 
A AN HIV 1

-35% 
AIDSDODEN 
SINDS DE  
PIEK VAN  
2005 1

Infectieziekten & Vaccins

Blijven streven 
naar zero aids

Besmettingen met hiv en de ziekte aids zijn nog lang de wereld niet uit. Janssen 
streeft ernaar om voor de vele miljoenen besmette mensen, waaronder heel wat 
kinderen en adolescenten, de behandeling zo efficiënt en toegankelijk mogelijk 
te maken. Daarvoor werkte het bedrijf ook in 2014 met andere partijen samen.

In 2014 lanceerde Janssen een programma dat 

het mogelijk maakt om zijn hiv-geneesmiddelen 

te schenken aan kinderen en adolescenten die in 

Sub-Sahara-Afrika van een voldoende en adequate 

behandeling verstoken blijven.

Trouwer aan de therapie

Janssen werkt nauw samen met andere farmaceutische 

bedrijven om op zoek te gaan naar een formulatie en 

combinatie van geneesmiddelen voor hiv-patiënten 

die maandelijks in plaats van dagelijks kan worden 

toegediend.

Uitkijk op nieuwe
en vereenvoudigde 
behandeling

Eind 2014 kondigde Janssen een verruiming van 

zijn opdracht binnen de samenwerking met Gilead 

Sciences aan. Janssen zal niet alleen meewerken aan 

de ontwikkeling van een combinatiebehandeling 

tegen hiv, gebaseerd op darunavir aan de hand van 

slechts één dosis per dag, maar het nieuwe middel na 

registratie ook produceren en wereldwijd verdelen. 

Die aanpak past in het streven van Janssen om hiv-

medicatie in een eenvoudige vorm en dosering aan 

te bieden.

Essentiële  informatie  
ook op ruw terrein

Janssen Global Public Health (GPH) begon in 2014 

met de uitrol van een ziektebeheerprogramma 

in samenwerking met lokale belanghebbenden, 

in gebieden en landen met weinig middelen en 

beperkte infrastructuur. De aanpak maakt gebruik 

van ter plekke beschikbare technologie, om patiënten 

en gezondheidswerkers te voorzien van de nodige 

informatie, een cruciale factor in de behandeling 

van hiv.

De levensverwachting van aidspatiënten is 
geëvolueerd van 2 naar 40 jaar.

Onze inzet: 3 nieuwe hiv-geneesmiddelen,  
waarvan 1 in de WGO-lijst van essentiële geneesmiddelen

Kinderen topprioriteit
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Globale  
gezondheidsnoden  
aanpakken

Begin 2014 richtte Janssen Global Public Health (Janssen GPH) op. Doel is 
om innovatieve oplossingen te zoeken en ontwikkelen voor ’s werelds meest 
kritische gezondheidsproblemen. Nog altijd zijn er heel wat patiënten zonder 
toegang tot kwaliteitsvolle behandelingen, vanwege de sociale en economische 
omstandigheden waarin ze leven.

Janssen Global Public Health

Vernieuwende O&O om ziekte  
te behandelen en voorkomen

Duurzame toegang verhogen  
tot Janssen-geneesmiddelen

Janssen richt zijn inspanningen op  verwaarloosde 

ziekten en medische noden die de publieke 

gezondheid onevenredig verdelen. 

Janssen creëert nieuwe modellen voor 

duurzame en betaalbare toegang tot de 

behandelingen. 

FOCUSGEBIEDEN

Multidrugresistente tuberculose 

bestrijden. 

Ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen voor verwaarloosde 

ziekten (flubendazole, nieuwe 

formulering mebendazole).

Onderzoek naar langwerkende 

behandelingen van hiv.

Samenwerken aan de preventie van 

seksuele overdracht van hiv.

Duurzame toegang tot hiv- 

behandeling voorzien in kwetsbare 

gebieden.

Planning voor toekomstige innovatieve 

toegangsmodellen voor multidrug- 

resistente tuberculose.

Johnson & Johnson op de 3de plaats in 

2014 Access to Medicine Index (een 

‘ranking’ van de inspanningen van 

de top 20 van onderzoeksgedreven 

farmabedrijven om geneesmiddelen 

beter beschikbaar te maken).

De gezondheidsproblemen in 
ontwikkelingsgebieden op nieuwe en 
onverwachte manieren aanpakken. 
Dat wil Janssen Global Public Health 
realiseren met behulp van de beste 
wetenschap, veel belovende innovatie 
en internationale samenwerking. De 
oplossingen moeten vooral betaalbaar, 
 beschikbaar en duurzaam zijn voor 
gebieden met beperkte middelen.

WIM PARYS

Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling 

Janssen Global Public Health

Samenwerking Ziektepreventie  
en voorlichting

Janssen werkt samen om innovatieve oplossingen 

te ontwikkelen om de gezondheid van individuen, 

families en gemeenschappen te verbeteren. 

Janssen focust op ziektepreventie en voorziet 

een nieuwe generatie gezondheidswerkers en 

patiënten van training en voorlichting  

op het vlak van ziekte.

Samenwerken om toegang te 

verbeteren tot behandeling van 

kinderen met hiv.

Ziekteopvolging met behulp van 

mobiele technologie.

Ontwikkeling van partnerships voor 

alternatieve financieringsvormen. 

Ziektepreventie bij kwetsbare 

gemeenschappen.

Gezondheidsprofessionals versterken. 

FOCUSGEBIEDEN FOCUSGEBIEDEN FOCUSGEBIEDEN
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Dynamische koers 
met verantwoorde  
beslissingen
Dynamisch en verantwoordelijk ondernemerschap vereist een 
langetermijnvisie om duurzame waarde te creëren ten gunste 
van de samenleving en van het talent dat zich elke dag met 
veel energie inzet. Een langetermijnvisie van doorgedreven 
groei, investeringen, samenwerking, innovatie en een 
maatschappelijk engagement is cruciaal.
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Economische groei

Enkele highlights van de Janssen 

Pharmaceutical Companies of 

Johnson & Johnson:

C ARDIOVA SCUL AIRE &

METABOLE A ANDOENINGEN

INVOKANA® (canagliflozin) 

type 2-diabetes

INFEC TIEZIEK TEN 

& VACCINS 

OLYSIO® (simeprevir)  

chronische hepatitis C

SIRTURO® (EU) (bedaquiline)  

multidrugresistente tuberculose

PREZCOBIXTM/REZOLSTA® 

(darunavir/cobicistat) hiv

ONCOLOGIE 

IMBRUVICA® (ibrutinib)

mantelcellymfoom - chronische 

 lymfatische leukemie (CLL) 

SYLVANT® (siltuximab) 

multicentrische vorm van de 

ziekte van Castleman (MCD)

Sinds 2009 werden 14 nieuwe behandelingen en 35 nieuwe indicaties van 
bestaande geneesmiddelen op de markt gebracht. Janssen is het snelst groeiende 
farmaceutische bedrijf in de Verenigde Staten, Europa en Japan1. Recent werden 
3 doorbraakgeneesmiddelen toegevoegd aan de lijst van essentiële geneesmiddelen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie. Johnson & Johnson plant de registratie van 
10 nieuwe producten tegen 2019.

Groeiende partner  
in gezondheidszorg

OLYSIO®/SOVRIAD® (simeprevir), voor 

combinatiebehandeling van chronische 

hepatitis C bij volwassen patiënten.

XARELTO® (rivaroxaban), 

een orale anticoagulant.

ZYTIGA® (abiraterone acetate), een orale 

medicatie, 1 dosis per dag voor gebruik 

in combinatie met prednisone voor de 

behandeling van metastatische, castra-

tieresistente prostaatkanker.

INVOKANA® (canagliflozin), 

voor de behandeling van volwassenen 

met type 2-diabetes.

IMBRUVICA® (ibrutinib), 

een orale medicatie, 1 dosis per dag 

voor behandeling van bepaalde B-cel-

maligniteiten of bloedkankers. 

STELARA® (ustekinumab), een biologisch 

geneesmiddel voor de behandeling van 

milde tot ernstige psoriasis en psoriati-

sche artritis.

INVEGA® SUSTENNA®/XEPLION® (pali-

peridone palmitate), een maandelijks, 

langwerkend injecteerbaar atypisch anti-

psychoticum voor de behandeling van 

schizofrenie bij volwassenen.

SIMPONI®/SIMPONI ARIA® (golimumab) 

en REMICADE® (infliximab), biologische 

geneesmiddelen voor de behandeling 

van een aantal immuungemedieerde 

ontstekingsziekten.

GROEI DOOR 

nieuwe producten
GROEI DOOR 

bestaande producten
RECENTE

goedkeuringen

1 IMS MIDAS data vanaf 03/2014

Wereldwijde groei van 16,5 percent

Janssen wereldwijd kende in 2014 wereldwijd een sterke groei en realiseerde een omzet van 32,2 miljard USD.  

De sterke groei van het bedrijf werd mogelijk gemaakt door nieuwe en bestaande producten. 
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Vooruitstrevend 
in productie

Synthese actieve stoffen Verwerken tot medicijnen

Janssen in België neemt in de farmaceutische industrie 
een opvallende plaats in. Het bedrijf ontwikkelt niet alleen 
geneesmiddelen, het produceert en verdeelt ze ook. Janssen 
in België speelt bovendien een sleutelrol in het globale Supply 
Chain-netwerk van Johnson & Johnson (toeleveringsketen voor de 
productie en distributie van geneesmiddelen, medische instrumenten 
en consumentenproducten). In het productieproces onderscheiden 
we de chemische productie (Geel) en de farmaceutische productie 
(Beerse/Olen). De distributie gebeurt grotendeels vanuit het 
Europees Distributiecentrum in La Louvière en Beerse.

Janssen Supply Chain

Op het gebied van productie is België de 5de grootste 

producent in de EU dankzij heel performante state-

of-the-artproductievestigingen. De Janssen Supply 

Chain levert hieraan een belangrijke bijdrage.
BART VAN WAEYE N B E RG E

General Manager Janssen Supply Chain Beerse - Olen

PETE R PUT TEM AN

General Manager Janssen Supply Chain Geel

Chemische  
Productie Geel

Farmaceutische  
Productie Beerse/Olen

De Janssen Supply Chain omvat 21 sites, ver-

spreid over de wereld, en vertrouwt daarnaast 

toeleveringsopdrachten toe aan meer dan 150 

externe productiepartners. Jaarlijks investeert 

Janssen in België gemiddeld 140 miljoen euro om 

de productie state-of-the-art te houden en klaar 

te staan voor de productie van geneesmiddelen 

van de toekomst. Janssen in België investeert in 

de kostenefficiënte en innovatieve productie van 

medicijnen en onderschrijft het concept ‘fabriek 

van de toekomst’, gepromoot door de Vlaamse 

overheid. De centrale vraag daarbij is: wat moe-

ten we doen om productiebedrijven in België en 

Europa te behouden? Het bedrijf omarmt gedi-

gitaliseerde processen, ontwikkelt synchroon 

producten en productieprocessen, en aarzelt niet 

om nieuwe productiemiddelen van wereldklasse 

in te zetten om de productieprocessen te opti-

maliseren. Kwaliteit staat daarbij steeds centraal.
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Hoogkwalitatieve  
producten op tijd  
bij de patiënt

In Geel vindt de chemische productie van actieve stoffen plaats. Het gaat om de 
commerciële productie van de actieve farmaceutische bestanddelen (werkzame 
stoffen) van geneesmiddelen op grote schaal volgens strikte regelgeving. De Chemische 
Productie in Geel is de lancerings- en groeisite van nieuwe Janssen-producten.

Verhoogde flexibiliteit  
dankzij externe partners

De chemische productiesite in Geel werkt samen aan integra-

tie met externe partners om de toeleveringsketen verder te 

optimaliseren. Zo werkt Geel samen met CALDIC, belangrijke 

leverancier van grondstoffen. Samen hebben ze de tijd, het 

volume en de stappen verminderd in het magazijn nadat de 

grondstoffen geleverd worden op de site. Met TIGRO wordt 

de flow in het magazijn geoptimaliseerd en in samenwerking 

met OmniChem wordt er een strategie gecreëerd en geïm-

plementeerd om interne en externe toeleveringsketens te 

integreren. Dat stimuleert verder de innovatie op de site.

Renovatie plant 3
Moederbedrijf Johnson & Johnson kondigde in 2014 een 

investering aan van 56,5 miljoen euro voor een ingrijpende 

renovatie van de chemischeproductiefabriek in Geel. Om het 

zenuwcentrum van de productie van actieve stoffen verder 

voor te bereiden op de toekomst verhoogt het bedrijf stap 

voor stap de capaciteit en introduceert nieuwe technologieën. 

In 2015 investeert J&J bijkomend 50 miljoen euro in Geel. Als 

lancerings- en groeisite van nieuwe Janssen-producten wordt 

hiermee de Belgische verankering versterkt.

Lean manufacturing
Binnen Janssen Supply Chain wordt sinds 2012 lean manu-

facturing of slanke productie in de praktijk gebracht. Door 

de basisprincipes van deze werkmethode consequent toe 

te passen, hoopt men op korte termijn meer te kunnen 

produceren met dezelfde middelen. Lean werken is een van 

de kernpijlers van Janssen in Geel. In 2014 werd een lean-

concept opgestart rond canaglifozin, een van de belangrijkste 

producten op de site. In 2015 worden deze inspanningen 

voortgezet en wordt ook gekeken hoe het bedrijf dit concept 

voor andere producten kan toepassen. Daarnaast wordt er 

gewerkt rond ‘Continu verbeteren’, ‘een gestructureerde 

werkplek’, ‘ lean-leiderschap’ en ‘ lean-training’.

8 nieuwe producten in 4 jaar
In de laatste 4 jaar werden niet minder dan 8 nieuwe belangrijke 

producten gelanceerd op de chemischeproductiesite. Met 

innovatie in de chemie en nieuwe technologieën worden 

belangrijke actieve stoffen verwerkt in een geneesmiddel 

met belangrijke toegevoegde waarde voor de patiënt. Nadat 

de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in 2013 

OLYSIOTM had goedgekeurd, was er een enorme nood aan 

deze hepatitis B-behandeling. Maar liefst 63.000 patiënten 

werden behandeld in 2014. Een essentiële bijdrage werd 

geleverd door de chemischeproductiesite, waar de productie 

werd opgedreven om de vereiste producthoeveelheden tijdig 

te kunnen afleveren.

Janssen Supply Chain

Wij moeten op een veilige 
manier hoogkwalitatieve 
producten op tijd bij de 
patiënt krijgen.

Lancerings-  
en groeisite  
VAN NIEUWE JANSSEN -  
PRODUCTEN

PETE R PUT TEM AN

General Manager Janssen Supply Chain Geel

NIEUWE PRODUCTEN  
IN 4 JA AR8

646
TON IN 2014

+800
MEDEWERKERS

100
 PATIËNTEN PER SECONDE

SOORTEN 
WERKZAME STOFFEN59

>350
SYNTHESESTAPPEN

60%
VAN TOTALE VOLUME AAN  
KLEINE MOLECULEN VAN J&J

4.852.760  M 2
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43
3 in neurowetenschappen, 2 in oncologie, 2 in infectieziekten,  
6 consumentenproducten, 30 legacyproducten

Hoge  
volumeproductie
Janssen Supply Chain

Volumerecord in 2014

2014 was een succesvol jaar voor Janssen Supply Chain Beerse. Met een totaal productie-

volume van 165 miljoen verpakkingen hebben plant 1 en 2 er een erg sterk jaar op zitten. Niet 

minder dan vijf patiënten per seconde worden wereldwijd door Janssen Supply Chain Beerse 

beleverd! Plant 1, waar vloeistoffen en zalven worden geproduceerd, kon zelfs een absoluut 

record noteren. Voor de eerste keer in de geschiedenis rolden er meer dan 100  miljoen ver-

pakkingen van de lijnen: 104 miljoen om precies te zijn. Voor 2015 wordt de lat nog hoger 

gelegd voor Vloeistoffen & Zalven. Het doel ligt op 107 miljoen verpakkingen. De nodige 

investeringen en voorbereidingen worden momenteel getroffen om ook hier een succes-

verhaal van te maken.

Dit productierecord is een belangrijke  
verwezenlijking voor de versterking van het 
strategisch belang van de Beerse-productiesite 
binnen het wereldwijde Supply Chain-netwerk. Het 
is een fantastisch voorbeeld van uitmuntendheid om 
betrouwbare, efficiënte productie te realiseren van 
hoogkwalitatieve producten.

BART VAN WAEYE N B E RG E

General Manager Janssen Supply Chain Beerse - Olen

Sterke track record in kwaliteit & compliance

In 2014 waren er 6 inspecties in de Farmaceutische Productie van Beerse. Ze werden allemaal 

succesvol afgerond. Daarmee bevestigt de site haar status van organisatie met bijzondere 

focus op kwaliteit. De productie focust de laatste jaren sterk op Quality by Design en ver-

vangt de klassieke productiestrategie door systematische, met statistiek en risicoanalyse 

ondersteunde methodieken. Men wil immers komen tot een kwaliteitsgarantie tijdens elke 

stap in het productieproces. Tijdens dat productieproces gebruikt Janssen verschillende 

strategische instrumenten. 

Slank produceren

In Janssen Supply Chain Beerse is lean manufacturing of slank produceren een continu tra-

ject. De visie: een cultuur creëren om te verbeteren en de processen te standaardiseren. Zo 

worden verliezen geëlimineerd en klantentevredenheid verhoogd. De organisatie hanteert 

een model dat voortdurend processen en prestaties meet, data visueel maakt, dagelijks 

volgt en verbetert. In 2014 werd een kostenbesparing gerealiseerd van 800.000 euro als 

resultaat van Kaizen-teams.

In Janssen Supply Chain Beerse en Olen vindt de 
farmaceutische productie van geneesmiddelen plaats. De 
actieve stoffen worden hier verwerkt tot medicijnen. De 
productieplant in Beerse is ook high volume plant en center 
of excellence voor bepaalde technologieën, zoals producten 
in vloeibare en halfvaste vorm, transdermale producten en 
steriele producten.

HIGH VOLUME PL ANT

Volumerecord in plant 1

Strategische capaciteitssite 
BINNEN JOHNSON & JOHNSON

LEVER ANCIER VOOR 

complexe Supply Chain-producten

MEDEWERKERS700

PATIËNTEN PER SECONDE5
PRODUCTEN 
IN 2014

PRODUCTIEOPPERVL AKTE

130.000 m2

165 miljoen  

VERPAKKINGEN 2014
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Draaischijf Europese 
en globale distributie
Distributie

Janssen ontwikkelt geneesmiddelen en produceert en verdeelt die via  
het distributiecentrum (DC) in Beerse en het Europese distributiecentrum 
(EDC) in La Louvière. Ook producten uit andere vestigingen van  
Johnson & Johnson belanden in de Belgische distributiecentra voor 
opslag en distributie. Belangrijk is dat de klantenorders tijdig worden 
verwerkt, dat ze de juiste documenten meekrijgen en dat de juiste 
goederen op het juiste tijdstip op de juiste plaats worden afgeleverd.

24/7
ACTIVITEIT

150
MEDEWERKERS

600

+ 3 miljoen
ORDERLIJNEN PER JA AR

> 1000
PALLETS IN EN UIT 
ELKE DAG

125

40.000
RECHTSTREEKSE 
BESTEMMELINGEN

+ 99%
TIJDIGE & VOLLEDIGE 
LEVERINGEN

+ 99%
NAUWKEURIGHEID 
VAN DE VOORR A AD

L ANDEN ALS 
BESTEMMING

EXTERNE 
MEDEWERKERS

Alles wat met verdoving en 
pijnbestrijding (narcotica) te 
maken heeft, komt in het DC in 
Beerse voorbij. Dat kan gaan over 
actieve grondstoffen en (eind)
producten die Janssen in Beerse, 
Geel of extern produceert, of over 
herverpakking indien nodig. De 
narcotica worden er opgevolgd 
door het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG). 
Dat is belast met de regelgeving 
over de bewaring, de bewaking, 
de toegangscontrole, de 
vergunningen, de uitlevering, … 
van narcotica. Het DC in Beerse 
is een Center of Excellence dat 
de andere Janssen-vestigingen 
in België ter zake adviseert en 
begeleidt.

NANOU VAN G ILS

Senior Manager Distributiecentrum Beerse

In La Louvière ligt het zwaartepunt van 
het Europees Distributie Netwerk voor 
farmaceutische producten. Van daaruit worden 
de andere distributiepunten voor farma in 
Europa bevoorraad (grote volumes) en vindt 
24-uur-distributie (kleine volumes) plaats naar 
ziekenhuizen, groothandels en apotheken 
in meerdere West-Europese landen. Het 
behandelen en versturen van goederen gebeurt 
volgens de hoogste standaarden op het vlak van 
kwaliteit en service. We hebben de ambitie om 
een ‘best in class’ te zijn in onze sector.

LUC PE ETE R S

Operations Director, European Distribution Network

BEERSE L A LOUVIÈRE

Narcotica

Klinische studies

Consumentenproducten

Diagnostische toestellen

Farmaceutische geneesmiddelen

De distributiecentra voor farma in Beerse en La Louvière maken 

samen met de distributiecentra voor medische hulpmiddelen 

in Courcelles (B) en Selzach (CH) deel uit van J&J’s Customer & 

Logistics Services. De commerciële waarde van de goederen die 

door die distributiecentra worden verdeeld komt overeen met 

ongeveer 20% van de totale J&J-omzet wereldwijd.

Europese distributiecentrum 
(EDC) La Louvière
• Nieuw Europees distributiecentrum voor 

geneesmiddelen (investering van 49 miljoen 

euro).

• Draaischijf voor de verdeling van innovatieve 

Janssen-medicijnen aan patiënten in heel 

Europa. 

• Behaalde in 2014 een LEED-certificaat 

(Leadership of Energy & Environmental 

Design).

• Center of Excellence voor het importeren en 

exporteren van goederen.

• Center of Excellence voor de opslag en distribu-

tie van narcotica.

• Distributie van klinische studies uit wereldwijde 

programma’s, naar bijvoorbeeld ziekenhuizen.

• Distributie van consumentenproducten.

• Distributie van diagnostische toestellen, voor 

bijvoorbeeld diabetici en de snelle ebola-test.

• Toekomstvisie : verdere uitbreiding kennis en 

ervaring op het vlak van distributie van complexe 

producten.

Binnenkort zal het Distributiecentrum in 
Beerse het nieuwe ebolavaccin opslaan 
en verdelen.

Distributiecentrum (DC) Beerse
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Kwaliteit en  
betrouwbaarheid van  
onze geneesmiddelen

Janssen probeert samen met de overheid en het 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) namaakgeneesmid-

delen te bestrijden. Op verschillende domeinen en 

met vooruitstrevende methodes. Zo krijgt elke ver-

pakking binnenkort een uniek serienummer. Om elke 

dosis te individualiseren en op zijn ‘echtheid’ te kun-

nen controleren bij een incident. Ook de vormgeving en 

bedrukking van de verpakkingen gebeurt uiterst geraf-

fineerd. De veiligheidsmaatregelen bevatten bovendien 

een zogenaamde ‘antitampering device’ die moet toelaten 

na te gaan of er werd geknoeid met de buitenverpakking 

van een geneesmiddel.

Minstens 50 procent van de geneesmiddelen die via illegale websites worden verkocht, zou 
zijn nagemaakt of vervalst. Of ze hebben geen enkele of een verkeerde uitwerking door een te 
hoge of te lage dosis en veroorzaken complicaties. Of ze zijn ‘giftig’ en dus schadelijk voor de 
gezondheid en zelfs dodelijk.

AN N E EC KHOUT

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Janssen bindt de strijd aan  

tegen namaakgeneesmiddelen

Janssen hanteert hoge normen bij 
de ontwikkeling van innovatieve 
en vaak levensreddende 
geneesmiddelen. Ons Credo 
benadrukt het welzijn van de 
patiënt.

Elke patiënt die een geneesmiddel van Janssen koopt of 
krijgt, heeft recht op een authentiek, integer medicijn.

LEO ZWIJ N S

IT Directeur Business Services

Het vertrouwen van de patiënten berust op de hoge kwa-

liteitsnormen die Janssen zichzelf oplegt bij het maken 

van veilige en effectieve geneesmiddelen. Alle Johnson & 

Johnson-bedrijven evolueren naar één beleid wat de kwali-

teitsvereisten en naleving van alle procedures en richtlijnen 

betreft. Om zo de aflevering van absoluut kwaliteitsvolle pro-

ducten te kunnen garanderen. Janssen werkt nauw samen met 

de overheden en instanties die de normen opleggen, evenals 

met professionele organisaties om er zeker van te zijn dat zijn 

kwaliteitssystemen up-to-date zijn en constant verbeterd wor-

den. De Janssen-productiefabrieken zijn ISO-gecertificeerd. Dat 

houdt in dat het kwaliteitsborgingssysteem regelmatig grondig 

wordt doorgelicht via een externe audit en voldoet aan de voorop-

gestelde strikte normen. De fabrieken passen eveneens consequent 

de Good Manufacturing Practices toe. De Janssen Diagnostics 

Software Device is ISO-gecertificeerd en het Janssen Diagnostics-

laboratorium is door CAP/CLIA (College of American Pathologists/

Clinical Laboratory Improvement Amendments) geaccrediteerd. Beide 

voldoen aan de GCLP (Good Clinical Laboratory Practice)-vereisten. 

Kwaliteit en vertrouwen zijn ook nauw verbonden met de continuïteit 

van de bedrijfsactiviteiten, ook in geval van een crisis. Het bedrijfscon-

tinuïteitsbeleid is erop gericht de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten 

onder alle omstandigheden te waarborgen.

Kwaliteit

Ethisch

geneesmiddelenonderzoek

Onderzoekers respecteren in hun werk de J&J 

Code for the Conduct of Research & Development, 

waarin ethische overwegingen centraal staan. De 

lat ligt hoog op het vlak van ethisch geneesmidde-

lenonderzoek waarbij enkel de beste producten van 

de onderzoeksomgeving naar ontwikkeling kunnen 

gaan. De integriteit, traceerbaarheid en transparan-

tie van de onderzoeksgegevens staan centraal. Het 

bedrijf onderstreept het cruciale belang van kwalita-

tieve onderzoeksgegevens en bouwt onafgebroken 

aan uitmuntende praktijken en mogelijkheden voor 

verbetering. In 2014 ging Janssen een baanbrekende 

samenwerking aan met de Amerikaanse Yale School 

of Medicine om in het Open Data Access (YODA)-

project de ontsluiting van de onderzoeksresultaten 

te versterken.

Ook beperkt Janssen zoveel mogelijk het gebruik van 

proefdieren. Alleen als er geen alternatieven zijn worden 

ze gebruikt. Bovendien wordt voortdurend gezocht naar 

goedkopere en evenwaardige alternatieve oplossingen.
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Integer handelen
Johnson & Johnson-bedrijven staan wereldwijd bekend om de waarden die 
gehanteerd worden bij de ontwikkeling van innovatieve en levensreddende 
geneesmiddelen voor patiënten. Ons Credo, de J&J Policy on Business Conduct 
en de J&J Health Care Business Integrity Guide benadrukken het engagement 
dat de patiënten op de eerste plaats komen. En dat alles wat het bedrijf en zijn 
medewerkers doen, overeenstemt met de wetten en regels in de verschillende 
landen en markten waar ze actief zijn. 

Voor medische vragen, meldingen van 

mogelijke bijwerkingen en productkwaliteits klachten, 

kunt u contact nemen met het Janssen Customer 

Service Center via 0800/93377 of 

janssen@janbe.jnj.com.

Janssen-medewerkers die in contact komen met zorgver-

strekkers en met overheden (inclusief universiteiten), moeten 

zich houden aan de principes uit de Health Care Business 

Integrity (HCBI) Guide, die focust op:

• legale promotie van gereguleerde producten;

• naleving (compliance) van de gezondheidszorg- en anti-

corruptiewetgeving, regelingen en industriële codes;

• geen beïnvloeding van medische en overheidsbeslissingen 

op basis van verkeerde, onvolledige of onduidelijke 

informatie.

Het gaat om integer handelen. Concreet gaat het onder meer 

om de ondersteuning van het onderzoek, adviesverlening 

door artsen, medische opleiding, artsenbezoeken, bedrijfs-

bezoeken, communicatie, geschenken, onderzoeksbeurzen 

en wetenschappelijke bijeenkomsten. In de opleiding wordt 

daar speciale aandacht aan besteed. Deze principes zijn con-

sistent met de verantwoordelijkheden en waarden zoals die 

gedefinieerd zijn in Ons Credo en de J&J Policy on Business 

Conduct, en ze zijn essentieel voor de effectiviteit van het 

complianceprogramma.

Een verantwoorde marketing

In de hedendaagse bedrijfsvoering zijn reputatie en ver-

trouwen belangrijke onderdelen. Om ervoor te zorgen dat 

wet- en regelgeving correct worden nageleefd stellen we 

richtlijnen en procedures op om compliance te verzeke-

ren. Dat sluit goed aan bij de kernwaarden en normen van 

Johnson & Johnson, zoals die verwoord staan in Ons Credo.

Verantwoorde marketing is daar een inherent onderdeel van. 

Ons Credo, maar ook de deontologische codes van pharma.be 

(de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie in 

België), de Mdeon-richtlijnen (Mdeon is het gemeenschappe-

lijk deontologisch platform, samengesteld uit verenigingen 

van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleeg-

kundigen, de farmaceutische industrie en de industrie van 

de medische hulpmiddelen) en de Belgische wetgevingen 

hieromtrent vormen de basis.

Praktisch vertaalt zich dat in de verantwoordelijkheid die het 

bedrijf heeft inzake het adequaat opleiden en continu vormen 

van zijn medewerkers. Zo wordt te allen tijden op een ver-

antwoorde en ethische manier gecommuniceerd en vinden 

de interacties met artsen, patiënten, het algemeen publiek 

en andere betrokken partijen op een correcte wijze plaats.

Alle promotiemateriaal wordt met de hoogste nauwkeurig-

heid opgesteld, zodat het steeds in lijn is met de geldende 

regel- en wetgeving, maar ook de huidige stand van de weten-

schap weerspiegelt.

Als bedrijf nemen we ook onze verantwoordelijkheid op bij de 

navorming van artsen en apothekers rond onze geneesmid-

delen en de therapeutische domeinen waarin we actief zijn. 

We willen enkel navormingen aanbieden van hoge kwaliteit.

 

Geneesmiddelenbewaking 
voor veiligheid van patiënten

De levenscyclus van een geneesmiddel eindigt niet na de 

registratie. Het is pas nu dat het geneesmiddel door een 

nog veel grotere groep van patiënten zal worden gebruikt, 

ook door patiënten die niet bij de klinische ontwikkeling 

betrokken waren.

In een doorgedreven geneesmiddelenbewaking volgt Janssen 

de mogelijke nevenwerkingen van geneesmiddelen op om 

de kennis omtrent een geneesmiddel te optimaliseren en, 

indien van toepassing, de risico’s te beperken en de balans 

tussen werkzaamheid en risico’s van een geneesmiddel voor 

en na de registratie beter te bewaken en te verbeteren.

Dit houdt in: het verzamelen, volgen, onderzoeken en ana-

lyseren van de informatie die verkregen wordt van dokters, 

apothekers en patiënten, en die relevant is voor het in kaart 

brengen van de nevenwerkingen van medicijnen. Data worden 

continu verzameld om het veiligheidsprofiel van genees-

middelen te volgen en maatregelen te nemen die de risico’s 

zoveel mogelijk beperken. Relevante informatie zal worden 

verwerkt en, indien noodzakelijk, leiden tot een aanpassing 

van de bijsluiter en/of het nemen van preventieve, risicobe-

perkende maatregelen. Het Farmacovigilantie-team speelt 

ook een belangrijke rol bij de melding van onverwachte bij-

werkingen en veiligheidsrapporten aan de autoriteiten.

Het Customer Service Center is het zenuwcentrum voor 

het capteren van nevenwerkingen en/of productklachten.

Transparantie, reputatie en vertrouwen zijn belangrijke onderdelen van 
onze bedrijfsvoering. We hechten grote waarde aan het vertrouwen van 
alle belanghebbenden in de gezondheidszorg.

SONJA WILLEM S 

Managing Director Janssen Benelux
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Investeren  
in de toekomst

Bewust blijven investeren in België is de prioriteit van Janssen.  
Het moederbedrijf Johnson & Johnson stelt in België ruim 
5000 mensen tewerk en is jaarlijks goed voor meer dan  
een miljard euro investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling.  
Het bedrijf investeert significant in  
hoogtechnologische chemische  
en farmaceutische productie.

Innovatieve
productie technologie

Sinds kort investeert Janssen in continuous manufacturing, waarbij 

getracht wordt de tijdrovende tussen- en controlestappen in het 

productieproces uit te schakelen. Daardoor kan Janssen sneller 

de markt bevoorraden en doelgerichter inspelen op de vraag. In 

september 2014 besliste moederbedrijf Johnson & Johnson om 

het systeem op twee sites in te voeren: in Gurabo (Puerto Rico) 

en in Beerse, samen goed voor een investering van 34 miljoen 

euro. Doel is om de nieuwe productielijn eind 2015 op te starten, 

te testen en te valideren.

2

4

€1.009
 MILJOEN

Onderzoek  
& Ontwikkeling

Janssen investeerde in 2014 1.009 miljoen euro in Onderzoek 

& Ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën voor 

dringende, onopgeloste medische noden. Janssen is hiermee de 

grootste privé-investeerder in Onderzoek & Ontwikkeling in België.

€34
MILJOEN

(OP 2 S ITES)

Economische groei

€5,4
 MILJOEN

Renovatie chemische  
productiefabriek

In 2014 kreeg Janssen Geel groen licht voor een grootscha-

lig renovatieproject van de productieplant 3. De nadruk ligt 

op de verbetering van de infrastructuur en de productie-

apparatuur en de verdere standaardisering van de installaties 

en processen. De eerste stappen van de renovatie gebeur-

den reeds in 2014. Janssen werkt het project stapsgewijs af 

in 2015 en 2016, met behoud van de bedrijfsactiviteiten. In 

2015 investeert Janssen Geel bijkomend 50 miljoen euro in 

de chemische productie. Als lancerings- en groeisite van 

nieuwe Janssen-producten wordt hiermee de Belgische ver-

ankering versterkt.

1

3

Nieuw 
onthaalgebouw

De oude onthaalloge ruimt plaats voor een onthaalgebouw 

op de site in Beerse. Naast de ontvangstfunctie fungeert het 

architecturaal luchtige gebouw ook als ontmoetings centrum, 

bezoekerscentrum en sportruimte. Het gebouw wordt in 

gebruik genomen in 2016 en draagt bij tot de creatie van 

een inspirerende, dynamische en duurzame werkomgeving.

€56,5
 MILJOEN

Enkele investeringshoogtepunten
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Innovatie

Janssen is ervan overtuigd dat wanneer de beste mensen, het beste onderzoek, 
de beste technologie en de beste zorg samenkomen, fantastische innovatie kan 
ontstaan. Moederbedrijf Johnson & Johnson en Janssen creëren sterke netwerken 
van mensen die ideeën, technologieën en middelen op een nieuwe manier 
kunnen combineren. Een sterk intern wetenschappelijk onderzoeksteam wordt zo 
gecombineerd met de beste kennis, wetenschap en ideeën buitenshuis. Met die 
kennispool ontwikkelt het bedrijf samen met anderen antwoorden op de belangrijkste 
gezondheidsuitdagingen.

Uniek innovatie-
ecosysteem

LONDENBOSTON

CALIFORNIË SHANGHAI

Janssen in België werkt nauw samen met de inno-
vatiecentra die een netwerk tussen Johnson & 
Johnson, topwetenschappers, topondernemers 
en invloedrijke lifescience-clusters over de hele 
wereld vormen.

We zijn nu op het punt gekomen dat we bouwen aan een echt ecosysteem: 
een nauw samenhangende cluster van kennisinstellingen, universiteiten, 
grote en kleine bedrijven die samen en in samenwerking met de overheid 
hun kennis vergroten en commercialiseren. Over sectoren heen. Het 
potentieel is groot. We kijken ernaar uit om nog meer samen te werken 
in onze zoektocht naar en de ontwikkeling van innovatieve, waardevolle 
therapeutische oplossingen voor patiënten wereldwijd.

Het Janssen Campus Office zorgt ervoor dat 
innovatieve  partnerschappen tot stand komen 
die de eigen inspanningen kunnen verrijken.

LU DO L AUWE R S

Senior Vice-President Site Management  - Janssen Pharmaceutica

MENSEN SCANNEN DE HELE  
WERELD OP INNOVATIE

150

www.jnjinnovation.com

JOHNSON & JOHNSON
INNOVATIECENTRA
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ENTREPRENEURIAL 
INNOVATION BOOTCAMPS

Stimuleren beloftevolle projecten voor de gezondheidszorg.

TOTALE INVESTERING

$46.601.250

10 INTERNE PROJECTEN

9 EXTERNE PROJECTEN

11 +30018
BOOTCAMPS TUSSEN
2009 EN 2014

L ANDEN DEELNEMERS

INTERNE
TEAMS

EXTERNE
STARTUPS

Janssen in België geeft  
innovatie een boost

Janssen speelt een voortrekkersrol in het 
stimuleren van interne en externe innovatie. 
Het bedrijf helpt tal van interne teams en 
ook externe start-ups om van hun 
innovatieve ideeën een succesvolle 
business te maken. Het Venture 
& Incubation-team biedt 
coaching en ondersteuning 
aan projecten met een 
hoge innovatieve factor 
die een belangrijke 
impact kunnen hebben 
op de gezondheidszorg. 
Voor de 11de keer werd in 
2014 een Entrepreneurial 
Innovation Bootcamp 
georganiseerd.

Innovatie

25%

15%

13%

11%

10%

8%

7%  
 

3%

3%

2%

precisiegeneeskunde

disease management

verhogen capaciteit

big data

preventieprogramma’s

duurzaamheid

translationele  
geneeskunde

vroege diagnose

nazorg

programma’s  
zorgverleners

Incubatiecentrum  
voor start-ups in Beerse

Janssen kondigde in 2014 een incubatiecentrum aan waar een 

twintigtal starters hun onderzoek naar technologie of genees-

middelen kan uitwerken.

Onderzoeksomgeving voor opkomende lifesciencebedrijven

Focus op chemie, biologie en R&D-technologie

Opening in 2015

2200 m2 laboratoria en kantoren

 

Wij willen zeer vroeg 

toegang krijgen tot 

topwetenschap en 

toptechnologie.
TOM AE LB REC HT

Janssen Campus Office

 

Voor ons is het heel 

simpel. Als wij stoppen 

met innoveren, stoppen 

wij met bestaan.
TOM H EYM AN

CEO Janssen Pharmaceutica

CONTACT  
JANSSEN CA MPUS OFFICE

janssencampusbe@its.jnj.com

+32 14 60 31 89
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Highlights 
samenwerkingen 2014

Samenwerken aan 
neurodegeneratieve aandoeningen
Janssen wil onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen versnellen en 

richtte in 2013 project Stellar op om samen met externe vernieuwers sneller tot 

baanbrekende therapieën, oplossingen voor preventie en vroege detectie te 

komen. Na een eerste gezamenlijk project met de KU Leuven, het UZ Leuven 

en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) stelde in 2014 een zeventien 

universiteiten in de hele Benelux nieuwe projecten voor. Het bedrijf financiert 

intussen 10 projecten ten belope van 500.000 euro per project en neemt ook 

wetenschappelijk aan de onderzoeken deel.

Samenwerken in Europa om innovatie  
naar een hoger niveau te tillen
Het Innovative Medicines Initiative (IMI) werd opgericht door de Europese 

Commissie en Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen 

(EFPIA) in 2008. Met enerzijds als doel een sterkere samenwerking tussen industrie, 

academische wereld, biotechbedrijven, regelgevers, patiëntenorganisaties en ngo’s 

te verkrijgen. Anderzijds om innovatie in de gezondheidszorg extra te stimuleren. 

De eerste fase van IMI heeft Janssen afgesloten met 32 samenwerkingen. In de 

tweede fase werkt Janssen onder andere aan 4 projecten rond ebola en neemt 

de leiding in een Strategische Groep Neurodegeneratie, en data knowledge 

management, coleiding in translationele veiligheid en MAPPS.

Samenwerken met Biocartis 
en het Instituut voor Tropische  
Geneeskunde aan snelle ebolatest
Biotechtopper Biocartis en het Instituut voor Tropische Geneeskunde werken 

samen met Janssen aan een snelle ebolatest. Door samen te werken en krach-

ten te bundelen kan er sneller geschakeld worden in de strijd tegen ebola. Ook 

voor de ontwikkeling van een preventief ebolavaccinatieprogramma zet het 

bedrijf in op verhoogde samenwerking met verschillende spelers.

Samenwerken

400 externe samenwerkingen geven 
ons toegang tot nieuwe technologie

Half miljoen chemische componenten 
in één bibliotheek
Om de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen in Europa een belangrijke 

impuls te geven, werd de European Lead Factory opgericht. Het gaat om een 

pan-Europees platform, dat op termijn een half miljoen chemische compo-

nenten uit openbare en privécollecties zal verenigen.

Open wetenschap
Als een van de initiatiefnemers van het European Medical Information Framework 

(EMIF) zet Janssen samen met de 50 verschillende consortiumpartners een 

beveiligd netwerk op van databanken waarin medische gegevens met elkaar 

gedeeld worden. Elke partij krijgt toegang tot een grotere set van gegevens 

en betere analysetools om wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorg-

oplossingen voor patiënten te ontwikkelen.

Financiële en wetenschappelijke onder-
steuning voor mentale aandoeningen
Janssen werkt nauw samen met het Collaborative Antwerp Psychiatric Research 

Institute (CAPRI) aan de Universiteit Antwerpen (UA), dat onderzoek doet op 

het vlak van (neuro)psychiatrie en mentale gezondheid, bij zowel volwassenen 

als kinderen en adolescenten. Janssen biedt CAPRI financiële en wetenschappe-

lijke ondersteuning en beschikt op zijn beurt over een patiëntenpopulatie voor 

methodische fase 0-studies of klinisch onderzoek op korte termijn. Meestal in 

verband met psychiatrische stoornissen en alzheimer, het onderzoeksgebied 

bij uitstek van de Janssen-cel Experimental Medicine Neuroscience.

Krachtige supercomputer 
door Vlaamse overheid
De Vlaamse overheid stelt aan onderzoekers en bedrijven in Vlaanderen een 

bijzonder krachtige rekeninfrastructuur ter beschikking. De eerste Tier 1 super-

computer in België. Die zal wetenschappers in staat stellen om hun huidige 

onderzoek een niveau hoger te tillen, maar ook wetenschappelijk onderzoek 

in Vlaanderen mogelijk maken dat voorheen onhaalbaar was vanwege de grote 

vereisten op het gebied van rekenkracht en dataopslagcapaciteit. Intussen wer-

ken Intel, IMEC, de vijf Vlaamse universiteiten en Johnson & Johnson – binnen 

het project Exascience Life Lab – samen aan de ontwikkeling van transistors 

voor de nieuwe generatie van supercomputers en specifiek gericht op toe-

passingen in lifesciences.
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Partnership met 
patiëntenorganisaties
Patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven delen de 
zorg voor betere uitkomsten voor de patiënt. Medicatie is 
niet altijd de enige oplossing en we streven naar een bredere 
ondersteuning van patiënten. De talrijke partnerships met 
patiëntenorganisaties geven ons belangrijke inzichten in 
de behoeften van patiënten bij de ontwikkeling van nieuwe 
behandelingen en laten ook toe om de levenskwaliteit van 
patiënten in de bredere zin te helpen verbeteren.

 @sonja_willems

SONJA WILLEM S

Steun  
PATIËNTENORGANISATIES 
2014

Vijftien patiëntenorganisaties in Vlaanderen en 

Wallonië kregen in 2014 steun in de vorm van 

een jaarlijkse bijdrage, een tegemoet koming 

of ondersteuning. Het complete overzicht 

van de samenwerkingsprojecten wordt elk 

kwartaal gepubliceerd op onze website. 

www.janssenbelgium.be

€4.000 
CHAC asbl
www.chacasbl.be

€5.000
Plate-Forme  
Prévention Sida asbl 
www.preventionsida.org

€1.000
Reumatoïde  
Artritis Liga vzw
www.raliga.be

€10.000 

Federatie van Vlaamse 
Simileskringen vzw 
nl.similes.be

€2.000
GIPSO asbl 
www.gipso.info

€3.000
Psoriasis Liga  
Vlaanderen vzw 
www.psoriasis-vl.be  
en www.psokids.be 

€19.895
Sensoa vzw 
www.sensoa.be

€1.000
Similes 
Bruxelles asbl 
www.similes.org

EUPATI
Binnen het kader van het Innovative Medicines Initiative 

(www.imi.org) werd in 2008 EUPATI opgericht om 

 patiënten (en hun familieleden) via informatie en 

training in staat te stellen om als onafhankelijke en 

gelijkwaardige partner te kunnen meepraten over 

onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. 

Janssen is een van de eerste bedrijven om dit initia-

tief te verwelkomen en te ondersteunen. We stellen 

tijd, geld en expertise ter beschikking van EUPATI 

omdat we er absoluut van overtuigd zijn dat goed 

geïnformeerde patiënten een belangrijke meer-

waarde kunnen zijn bij de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen. 

Steun voor  
Wereld Reuma Dag
ReumaNet is een platform van vijf patiënten -

verenigingen die werken rond bepaalde reumatische 

aandoeningen. Jaarlijks organiseren ze naar 

aanleiding van Wereld Reuma Dag een symposium 

en bewustmakingsacties om aandacht te vragen 

voor mensen met een reumatische aandoening en 

de impact ervan op hun dagelijks leven.

“Janssen biedt ons ondersteuning voor de organisa-

tie van het symposium, brochures en zo meer”, zegt 

woordvoerder Nele Caeyers. “Dit jaar hebben we een 

enquête gehouden bij de patiënten zelf: wat missen 

ze in de zorg, zijn er hiaten, wat vinden ze van de 

medicatie, de follow-up door huisarts, kinesist, spe-

cialist, apotheek? Meestal verloopt een symposium 

in de omgekeerde richting, maar dit keer spreken de 

patiënten zelf de zorgverleners en het beleid aan.” 

De samenwerking gaat uit van enkele 
belangrijke principes, zoals wederzijds 
respect, kennis, integriteit, onafhan-
kelijkheid en transparantie, en volgt 
uitgebreide regels, lees er meer over 
op www.janssenbelgium.be

www.reumanet.be

www.patientsacademy.eu

€3.000
Aide Info Sida asbl 
www.aideinfosida.be

€3.000
Collectif des  
Femmes asbl
www.collectifdesfemmes.be

€2.250
CMP Vlaanderen vzw 
www.cmp-vlaanderen.be

€3.833 

Similes Wallonie asbl 
www.similes.org

€2.000
ReumaNet vzw
www.reumanet.be

€1.000 

Mymu Wallonie- 
Bruxelles asbl 
www.myelome.be

€1.350 

Vlaams Hepatitis 
Contactpunt vzw 
www.vlaamshepatitis 
contactpunt.be
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Bijdragen aan  
de samenleving

Janssen is een bedrijf met een groot hart. Het bedrijf wil in de wereld staan op een 
manier die zinvol is voor de patiënt en de samenleving. Dat komt tot uiting in de 
duurzame bedrijfscultuur en de gedrevenheid van de medewerkers om werkelijk het 
verschil te maken. Het sociaal engagement is geen top-down gebeuren, maar wordt 
gedragen door de hele onderneming.

Samenleving

Grow geeft kansen  
aan de maatschappij

In 2014 werkte het bedrijf verder aan Grow, het brede 

Corporate Social Responsibility-beleid van Janssen in België 

en Nederland, en identificeerde concrete maatschappelijke 

noden waarop Janssen in de toekomst als bedrijf wil inzet-

ten ten voordele van de samenleving.

 

3 ENGAGEMENTEN

• onderwijskansen en dagopvang bevorderen;

• zorgverleners ondersteunen, zowel professionelen als 

mantelzorgers;

• de toegang tot gezondheidszorg vergroten. 

Tijdens een workshop gingen we samen 
met externe partners uit het sociale 
veld op zoek naar een geschikt thema. 
De kernvraag was: wat kan een bedrijf 
als Janssen betekenen op het vlak van 
Corporate Social Responsibility (CSR)? 
Waar kan een farmabedrijf als het onze de 
grootste bijdrage leveren?

B IE VAN DE VLOET

Directeur Sustainability & Business Continuity Planning

Een mooie toekomst  
voor elk kind

Een mooi project in Brussel helpt maatschappelijk kwetsbare 

kinderen dromen over hun toekomst. Zodat ze gemotiveerd 

zijn om goed te studeren en dromen waar te maken. Het 

ToekomstAtelier de  l’Avenir toont wat hun toekomst in petto 

kan hebben. Aan de hand van praktijklessen en ontmoetingen 

met  en  thousiaste professionals worden ze aangemoedigd om 

nieuw sgierig te zijn, om de wereld en zichzelf te ontdekken 

en te ontwikkelen. Drie zaterdagen op rij deelden een vijfen-

twintigtal Janssen-medewerkers hun passie met de kinderen.

www. toekomstatelierdelavenir.be
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Champions of Care

Met het ‘Champions of Care’-initiatief zet J&J mede-

werkers die zich belangeloos engageren voor een 

goed doel, extra in de bloemetjes. Uitblinkers in zorg 

wereldwijd mochten hun persoonlijke verhaal als een 

‘Champions of Care’-project indienen. Na een stem-

ming onder de medewerkers werden 33 J&J-vrijwilligers 

uitverkoren om in juni een WK-match bij te wonen in 

Rio de Janeiro en daar ter plaatse aan vrijwilligerswerk 

te doen. Onder de gelukkigen bevonden zich ook de 

Janssen-collega’s Peter Caeyers (allround operator PalPal 

Chemische Productie in Beerse) en Peter Adriaenssens 

(operator in plant 4 in Geel).

Supply Chain-medewerkers 
steken vrijwillig handen  
uit de  mouwen

Op de jaarlijkse Dag van de Supply Chain kunnen mede-

werkers in dagdienst proeven van leerrijke en leuke 

activiteiten op onze campus en op nabijgelegen loca-

ties. Er worden educatieve en informatieve lezingen 

georganiseerd, en daarnaast is er plaats voor een ruim 

aanbod aan sport, creativiteit, ontspanning, bezoe-

ken,… Ook vrijwilligerswerk werd opgenomen in het 

aanbod. In 2014 gingen vele collega’s helpen bij 6 vrij-

willigersorganisaties: Giblo School Beerse, vzw De 

Schakel, Speelpleinwerking Don Bosco, vzw De Link, 

Het Gielsbos en Reservaat De Schrieken.

©
 A

M
IV

A
L

Janssen werkt mee aan 
 inclusie op de arbeidsmarkt

Janssen hecht belang aan toekomstige vormen van 

tewerkstelling waar inclusie van mensen met een beper-

king een logisch onderdeel van vormt. Het bedrijf 

verschaft vrijwillig grotere groepen mensen met een ver-

standelijke beperking werk. Al bijna twee jaar brengen 

acht werknemers van de beschutte werkplaats Amival 

in Turnhout een derde van hun werkdagen door in de 

farmaceutische fabriek, meer bepaald op de afdeling 

Liquids & Creams.

Pepal-
leiderschapsprogramma 
in Oeganda

Elk jaar gaat een team van vrijwilligers van Janssen voor 

een week naar Oeganda. Ze geven er in gezondheidscen-

tra onder meer advies over een efficiëntere behandeling 

van hiv na advies van plaatselijke artsen, en reiken hen 

leiderschapsvaardigheden aan. De deelnemers, tot nu 

toe al meer dan 30, kwamen terug als geëngageerde en 

gemotiveerde leiders met een beter begrip en inzicht 

in de toekomstige markten met beperkte middelen. 

Een ongelooflijk win-winscenario voor de Oegandese 

deelnemers en hun gemeenschappen, en voor Janssen 

en J&J als organisatie.

Fietsen voor  
bewustwording rond hiv

Vier dagen lang fietsten vrijwilligers rond in de straten 

van Kopenhagen om informatie te geven over hiv en 

de dialoog op gang te brengen over dit taboeonder-

werp. Het Awareness Bike-project werd gezamenlijk 

georganiseerd door Noaks Ark Syd, HIV-Danmark (HIV 

Denemarken) en Janssen Research & Development, met 

steun van Janssen Nordics, de Scandinavische tak van 

Janssen. Het project maakte deel uit van de crossdisci-

plinaire conferentie Euroscience Open Forum (ESOF).

Finance-afdeling helpt in  
dienstverleningscentrum  
voor personen met een  
verstandelijke handicap

160 medewerkers uit de Finance-afdeling staken de 

handen uit de  mouwen in het dienstverleningscen-

trum voor personen met een verstandelijke handicap 

(MPI) in Oosterlo.
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Climbing for Life 2014: fondsen-
werving voor het goede doel

Een honderdtal fietsers en lopers van Janssen beklom de 

Tourmalet in het kader van Climbing for Life 2014. Daarmee 

dragen ze bij aan het medisch onderzoek naar adem-

halingsziekten zoals astma en mucoviscidose. Deze actie 

werd ook ondersteund door de collega’s in de Verenigde 

Staten, waar in Spring House en La Jolla onder impuls van 

het Immunology Credo Team een bijeenkomst plaatsvond 

om sympathie en steun op te wekken voor dit initiatief. 

Wie niet mee sportte, kon ook iets bijdragen door een 

fotosteunkaart te kopen. Het opgehaalde geld werd over-

gemaakt aan de Astma & Allergiekoepel. 

Brandweer schenkt  spaarcenten  
aan Duchenne Heroes

De Vriendenkring van de Janssen-brandweer moest zijn activi-

teiten stopzetten door een wijziging in de wetgeving. Het geld 

dat nog in kassa was, schonken ze aan Duchenne Heroes, een 

organisatie die jaarlijks een grote internationale fietswedstrijd 

van 7 dagen organiseert ten voordele van kinderen met de ziekte 

van Duchenne. Het gaat om een erfelijke spierziekte die enkel 

bij  jongens voorkomt en die de spieren langzaam doet aftake-

len. Vaak worden jongeren met deze ziekte niet ouder dan dertig 

jaar. Daarnaast organiseert of steunt de bedrijfsbrandweer zelf 

jaarlijks enkele  initiatieven voor het goede doel, waaronder het 

Glazen Huis (Studio Brussel), lopen voor Pinocchio (ten voordele 

van kinderen met brandwonden), Truck Run (een dag rondrijden 

met personen met een beperking) enzovoort.

Dank u voor het goede doel

De medewerkers van Janssen Supply Chain in Beerse imple-

menteerden een dank u-programma voor het goede doel. 

Elke medewerker kan een dankkaartje schrijven om de inspan-

ningen van een collega te erkennen. Voor elk geschreven 

kaartje doneert Janssen 10 euro aan een goed doel. In 2014 

werden 311 dankkaartjes geschreven met een opbrengst van 

3.110 euro voor Giblo, een school voor buitengewoon basis-

onderwijs in Beerse. De actie helpt tegelijkertijd bouwen aan 

een cultuur van erkenning en het dragen van maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid. 

Coffee break for life

In 2014 droeg Janssen een klein steentje bij aan de actie ‘Music 

for Life’ van Studio Brussel. Medewerkers organiseerden de 

actie ‘Coffe break for life’, waarbij collectebussen in de buurt 

stonden van de vele koffiehoeken op de campus. Het inge-

zamelde geld ging integraal naar de vzw Think-Pink. Deze 

vzw staat in voor de permanente bewustmakingscampagne 

in het kader van de strijd tegen borstkanker in België. Meer 

informatie vind je op www.think-pink.be/info.
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Dr. Paul Janssen Award for  

Biomedical Research 2014

Project of the Year Award 2014 van 

Environmental Leader voor Earthwards, 

J&J’s programma om de ontwikkeling en 

productie van duurzamere producten te 

stimuleren.

Meest bewonderde bedrijf ter wereld 

in de farmaceutische sector volgens het 

gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift 

FORTUNE Magazine.

Vijfde in de lijst van meest gerespec-

teerde bedrijven ter wereld van Barron’s 

en hoogst gerangschikte gezondheids-

zorgbedrijf op de lijst.

European Inventor Award 2014 voor 

het Janssen-onderzoeksteam van Koen 

Andries en Jérôme Guillemont voor 

hun ontdekking van een medicijn tegen 

multiresistente tuberculose.

OOK JOHNSON 
& JOHNSON EN 

JANSSEN VIELEN 
IN DE PRIJZEN IN 

2014

Winnaars van de wereldwijd belangrijke award zijn 

Dr. Jennifer Doudna en Dr. Emmanuelle Charpentier. 

Een onafhankelijke commissie van internationaal 

toonaangevende wetenschappers selecteerde 

beide dames vanwege hun baanbrekende onder-

zoek op het vlak van moleculaire biologie. 

Awards &  
erkenningen

Derde in de Access to Medicine 

Index (ATMI) 2014 omdat J&J zijn 

geneesmiddelen, vaccins en diagnostica 

ook toegankelijk en betaalbaar maakt 

voor mensen in ontwikkelingslanden.

SIRTURO™ (bedaquiline) 

volgens R&D Magazine een 

topinnovatie in de categorie 

Life Sciences en winnaar van de 

prestigieuze 2014 R&D 100 Award.

Nominatie van Janssen voor de 

Trofee van Warmste Ondernemer in 2014 

van Ondernemers voor Ondernemers 

voor zijn inzet in het Zuiden via het Pepal 

Leadership Challenge-project.

Zilveren Employer of the 

Year 2014-award voor Janssen, 

een mooie erkenning voor zijn 

personeelsbeleid. 

Lifetime Achievement Award voor 

Paul Stoffels, Chief Scientific Officer en 

Worldwide Chairman, Pharmaceuticals 

bij J&J.

Fleet Safety Award 2014  

voor Janssen van communicatiespecialist 

mobiliteit MMM Business Media voor zijn 

inspanningen om de veiligheid van zijn 

bestuurders te verbeteren.

Janssen 
Pharmaceutica  
Prize for Creativity 
in Organic Synthesis 
2014

Op 17 juli 2014 ontving Professor John 

F. Hartwig (Universiteit Californië, 

Berkeley) de Janssen Pharmaceutica 

Prize for Creativity in Organic 

Synthesis. Hij is daarmee, sinds 1986, 

de veertiende winnaar van de schei-

kundeprijs. Hij introduceerde tal van 

nieuwe, opzienbarende katalyti-

sche synthesemethoden die sneller 

onderzoek en kosten efficiënte pro-

ductie toelaten van heel wat actieve 

bestand delen in geneesmiddelen.

Open Innovation Award 2014 voor 
Woonzorg centrum Witte Meren in Mol

Het woonzorgcentrum Witte Meren in Mol ontwikkelt samen met VITO 

en de KU Leuven een programma dat bewoners van woonzorgcentra toe-

laat om virtueel door hun oude woonplaats te fietsen. De software past 

zich aan de fysieke mogelijkheden van de gebruiker aan en kan vroeg-

tijdig mogelijke gezondheidsproblemen opsporen. Nadat het project 

steun had gekregen van de Koning Boudewijnstichting en de Voka Health 

Community, won het op 26 september 2014 ook de tweejaarlijkse Janssen 

Open Innovation Award.

Dr. Guislain Award 
2014 van Janssen en 
Museum Dr. Guislain

De laureaat van 2014 is Robin Hammond, 

fotograaf en filmmaker. Hij kreeg de prijs 

vanwege zijn opvallende fotojournalistiek 

waarmee hij de mishandeling van mensen 

met psychische problemen in Afrikaanse 

landen in crisis aan de kaak stelt. In vele 

ontwikkelingslanden voeren patiënten met 

hersenaandoeningen een harde en lange 

strijd tegen onbegrip en stigmatisering.
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Duurzaam HR

Alles voor tevreden 
medewerkers

Janssen zet talent duurzaam in en draagt zorg voor de fysieke en mentale 
gezondheid, veiligheid en voortdurende ontwikkeling van zijn medewerkers. 
Het bedrijf zorgt ervoor dat medewerkers leven op een campus waar het aangenaam 
is om te werken, waar mensen zich goed voelen in hun job, waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen, zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen, gezond en evenwichtig kunnen eten, sporten en bewegen en zo het 
beste kunnen geven, voor zichzelf en voor het bedrijf. Dit toekomstgericht 
personeelsbeleid werd in 2014 erkend met een zilveren Employer of the Year-award.

De langetermijnstrategie van het 
personeelsbeleid van Janssen in 
België omvat:

Duurzaam 
personeelsbeleid

Aantrekken en ontwikkelen van talenten 

door een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Volgen en begeleiden van medewerkers in 

hun talent ontwikkeling.

Duurzaam inzetten van talenten door o.a. 

verschillende loopbanen en werkvormen 

aan te bieden naargelang van de levens- en 

loopbaanfase.

Creëren van een  inspirerende 

en aangename werkomgeving.

Uitrollen van programma’s rond 

mentale en fysieke  gezondheid.

Versterken van een resultaatgedreven 

cultuur, met aandacht voor diversiteit 

en  inclusie, persoonlijk engagement 

en  individuele waardering van ieders 

prestaties.

Excellente operationele 

dienstverlening door het opzetten van 

één zogenaamd HR Service Center voor 

loonadministratie, vakantieregeling, 

opleiding, rekrutering, loopbaanplanning,... 

en door een heldere communicatie 

naar alle medewerkers over hun totale 

persoonlijke verloningspakket.
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Huis van werkvermogen 
geeft medewerkers 
goesting en kracht

Janssen wil dat medewerkers zich thuis voelen en dat iedereen met kracht en 
goesting komt werken. Het personeelsbeleid richt zich op duurzame loopbanen 
en streeft ernaar om medewerkers duurzaam in te zetten en multi-inzetbaar 
te maken. Janssen implementeerde in 2014 het Huis van Werkvermogen. Dit 
Finse model helpt medewerkers eigenaarschap te nemen doorheen de eigen 
loopbaan. Binnen elke verdieping worden bouwstenen of projecten aangereikt 
die medewerkers helpen om te werken aan hun persoonlijk werkvermogen/
loopbaan. Al deze projecten krijgen de volle steun van het management.

2014
van concept 
TOT DA ADWERKELIJKE  
GEDR AGSVER ANDERING

Participatief 
project
MEDEWERKERS  
DENKEN MEE

130 

ambassadeurs 

PROMOTEN EN/OF ONTWIKKELEN  
HET HUIS VAN WERK VERMOGEN

7 
ZELFSTURENDE  
WERKGROEPEN

Duurzame hr

Ik wil mee nadenken over hoe we 

mensen kunnen wapenen tegen 

de constante veranderingen in 

hun werkomgeving en tegen 

de voortdurend toenemende 

werkdruk.

GON DA C L AE S S E N

Ambassadeur Huis van Werkvermogen

Het dak is het werkvermogen, de mate 
waarin iemand goesting en kracht 
heeft om te werken. Het steunt 
op 4 verschillende verdiepingen, 
de bepalende factoren: gezondheid, 
talenten, waarden en werk.
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Gezondheid medewerkers
Huis van Werkvermogen

Janssen stimuleert een gezonde levensstijl bij de medewerkers. Dat helpt 
het werkvermogen in stand te houden. Daarom doet het bedrijf heel wat 
inspanningen die bijdragen tot de gezondheid van zijn medewerkers.

Gezondheidsbeleid

Gezondheid gaat verder dan ‘niet ziek zijn’. Op basis van een analyse krijgen 

medewerkers advies op maat op het vlak van eetgewoonten, bewegings-

patroon en mentale gezondheid. Ook vanuit de organisatie zelf worden 

bouwstenen aangereikt om effectief aan de gezondheid te werken. De 

‘Energy For Performance In Life’-training (EFPIL) is inmiddels goed inge-

burgerd bij Janssen. Vanaf 31 maart 2014 werd ze uitgerold voor alle vaste, 

tijdelijke en interimmedewerkers in Beerse/Olen en Geel. De een- of twee-

daagse training laat deelnemers inzien hoe belangrijk een juiste voeding, 

voldoende beweging en een goede mentale balans wel zijn, en geeft ook 

nuttige tips. De impact op de werknemers: meer energie, betere concentra-

tie, betere emotionele verbondenheid.

Voeding

Het bedrijfsrestaurant biedt een uitgekiend aanbod met een goed 

evenwicht tussen lekker en gezond. Zowel bij het bedenken van 

het menu als bij het klaarmaken van de gerechten volgt het strikte 

richtlijnen voor meer gezond op het bord: weinig of geen room, 

halfvolle melk in plaats van volle,... Dankzij de ‘ just in time’-leve-

ring zijn de producten steeds kraakvers. In de regel worden ze nog 

dezelfde dag bereid en geserveerd. Extra informatie bij het week-

menu helpt de bezoekers om persoonlijke keuzes te maken rond 

hun voedingspatroon. In 2014 werd ook de vernieuwing en uitbrei-

ding van het bedrijfsrestaurant voltooid.

We willen onze 
mensen een 
context aanbieden 
waarbinnen  
ze durven te 
spreken en 
willen hen daarin 
krachtiger maken.
AN N VAN AC KE R

Bedrijfspsycholoog

https://7minuteworkout.jnj.com

Beweging

De Campus moet voor medewerkers een fijne plek zijn, waar ze aan-

genaam kunnen werken en gezond eten, maar ook volop sporten en 

bewegen. Daarvoor worden diverse sportinitiatieven opgezet, kun-

nen medewerkers een individueel coachingprogramma volgen, geeft 

de jaarlijkse sportdag zin in meer en bracht Johnson & Johnson zelfs 

een ‘7 minute workout’-app uit.  

Mentaal welzijn

In interne groepen kunnen werknemers openhartig praten over 

hun mentale welzijn, en ook thema’s als burn-out worden niet uit 

de weg gegaan. Door inspirerende sprekers uit te nodigen worden 

dergelijke onderwerpen onder de aandacht gebracht en toegelicht. 

Zo kwam Luk Dewulf, schrijver van het boek Help! Mijn batterijen 

lopen leeg! praten over burn-out en energieverlies. Hij gaf praktische 

tips en concrete hefbomen voor medewerkers en leidinggevenden 

om situaties van energieverlies te herkennen, te doorbreken en om 

te keren. In de inspirerende sessie ‘Disconnect to connect’ liet Dr. 

Theo Compernolle medewerkers stilstaan bij de voor- en nadelen van 

het combineren van taken en hoe het brein hiermee om kan gaan.

Ergonomie

Met ergonomie worden de werkomgeving, werkorganisatie en 

middelen zoveel mogelijk aangepast aan ieders individuele mogelijk-

heden. Een ergonoom onderzoekt de huidige werkomgeving, brengt 

 risico’s in kaart, geeft advies en helpt deze adviezen om te zetten naar 

gerichte acties. Janssen zelf werkt aan training en bewustmaking, 

voert aanpassingen door waar nodig en heeft bij nieuwe projecten 

aandacht voor ergonomie. Er werd een brochure rond ergonomie 

gemaakt, er waren onlinetrainingen over ‘Preventie en ergonomie 

in de  kantooromgeving’ en zelfs klassikale sessies.
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Talent is troef 

Talent moet je koesteren, daarvan is Janssen 
overtuigd. Het bedrijf steekt veel energie in het 
aantrekken van talent, maar zorgt er ook voor 
dat medewerkers hun talenten kunnen blijven 
benutten en ontwikkelen.

Huis van Werkvermogen

49%
INTERN INGEVULD

42%
RECRUTERING HR-TEAM

6%
 VIA REFERR AL-PROGR AMMA

1%
VIA SELECTIEK ANTOOR

+ 15.000
SOLLICITATIES

Aantrekken van talent

Janssen is continu op zoek naar talent in verschillende domei-

nen (Research & Development, Chemische en Farmaceutische 

Productie, Kwaliteit, Finance, IT, Marketing & Sales, …). Naar men-

sen die gepassioneerd zijn door vooruitgang en geïnspireerd 

zijn door de zorg voor patiënten. Het hr-team doet doorgedre-

ven inspanningen om Janssen te voorzien van het beste talent.

755 VACATURES  
IN 2014

638 INGEVULDE 
VACATURES

2% VIA  
UNIVERSITEITEN

26,3
UREN OPLEIDING  
PER MEDEWERKER

GEMIDDELD A ANTAL 
OPLEIDINGSUREN

43.859

€1.858
PER MEDEWERKER 
(NETTOKOST)

Talent Fit Center

Het Talent Fit Center ondersteunt medewerkers 

die met hun talenten aan de slag willen gaan met 

tools, workshops en loopbaancoaching. Die helpen 

werknemers hun talenten te ontdekken en hun loop-

baanvaardigheden te versterken. Ook teams kunnen 

samen op zoek naar de talenten in de groep.

Investeren in opleiding

Janssen besteedt veel aandacht aan opleidings-

mogelijkheden voor de medewerkers. Het op - 

leidingsaanbod bestrijkt derhalve alle domeinen: 

veiligheid, compliance, informatica, interpersoon-

lijke vaardigheden, management en leiderschap. 

Uiteraard ontbreken ook alle functiegebonden 

training en niet, die via verschillende leervormen 

(e-learning, klassikaal, on the job) worden aangereikt.

Janssen biedt zijn 
medewerkers de nodige 
ondersteuning bij het maken 
van loopbaankeuzes die 
aansluiten bij wie ze zijn, wat 
ze willen en waar ze echt 
goed in zijn.
MIE KE SMET

Directeur personeelszaken
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Waarden 

Janssen is een waardegedreven organisatie. In 2014  
werd er verder gebouwd aan een integere en dynamische 
bedrijfscultuur met oog voor diversiteit en inclusie, 
veiligheid, verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Ons Credo

Het Credo, de ethische bedrijfscode van het moederbe-

drijf Johnson & Johnson (J&J), vormt de rode draad door 

het dagelijkse werk van alle J&J-medewerkers. Een jaar-

lijkse medewerkersenquête gaat wereldwijd na in hoeverre 

de organisatie de bedrijfswaarden naleeft. Het Credo in 

Action-programma zet sociale en ecologische campuswijde 

initiatieven op touw die veel waardering opleveren.

Leiderschap

Vier leiderschapskenmerken zijn van toepassing voor iedere 

Janssen-medewerker: connecteren, vormgeven, leiding 

nemen en resultaten behalen. Ze hebben tot doel de groei 

en innovatie te stimuleren en Ons Credo waar te maken door 

de eigen medewerkers er maximaal bij te betrekken. Janssen 

organiseert jaarlijks een Dag van de Leidinggevende met 

interactieve workshops.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de belangrijkste bedrijfswaarden 

van Janssen. Het duurzaamheidsbeleid wordt wereldwijd 

concreet gemaakt met volgende strategische keuzes:

1.  Vooruitgang boeken in de gezondheidszorg door het 

ontwikkelen en op de markt brengen van therapeu-

tische behandelingen voor verwaarloosde ziekten 

en door betaalbare toegang tot gezondheidszorg.

2.  Partnerships ontwikkelen met leveranciers die duur-

zaam ondernemen.

3.  Zorg dragen voor gemotiveerde medewerkers die in 

veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken.

4.  Het opnemen van onze verantwoordelijkheid voor 

de samenleving door goede doelen te ondersteunen.

5.  Een bijdrage leveren tot het redden van onze planeet.

6.  Meer transparantie en samenwerking met de bui-

tenwereld.

Een Duurzaamheidsraad op de Campus faciliteert en onder-

steunt dit beleid. Er zijn ook werkgroepen opgericht om 

concrete doelstellingen te realiseren.

Huis van Werkvermogen

Diversiteit & Inclusie

Het Diversiteit & Inclusie-project (D&I) wil diversiteit maximaal 

als sterkte benutten, door te werken aan een stimulerende 

omgeving, waar diverse ideeën en mensen meer onderne-

merschap en innovatie opleveren. Het D&I-team verbindt 

leden uit diverse afdelingen (R&D, Supply Chain, HR, IT,…) 

maar ook uit de commerciële organisatie en de Medical 

Devices-groep.

Diversiteit en inclusie gaat over het werken aan een duur-

zame loopbaan die rekening houdt met leeftijd en levensfase, 

de begeleiding en integratie van de meer dan 40 verschil-

lende nationaliteiten die in Beerse werken. Het Women’s 

Leadership Initiative (WLI) streeft naar een evenwichtige ver-

tegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle niveaus 

van de organisatie en een omgeving waarin vrouwen hun 

hoogste potentieel kunnen bereiken.

‘The Thinking Environment’ (www.timetothink.com) is een 

nieuwe werkvorm die gericht is op inclusief werken en het 

versterken van het denken in meetings, in conversaties, in 

virtuele meetings,…. De inspirerende Nancy Kline kwam 

hierover spreken om even stil te staan bij onze manier van 

denken. De methode zorgt ervoor dat iedereen aan bod 

komt tijdens vergaderingen en niet alleen de meest extra-

verte aanwezigen.

Inspiring Campus

De inspirerende Campus van Janssen en de flexibele werkomge-

ving brengen mensen dichter bij elkaar. De personeelsvereniging 

Janssen Leeft helpt medewerkers om hun sociale netwerk 

op de Campus verder uit te bouwen en hun collega’s beter 

te leren kennen in een ongedwongen, ontspannen sfeer.

Elk jaar bekroont Janssen baanbrekende initiatieven van 

medewerkers die de campusstrategie prachtig naar de prak-

tijk wisten te vertalen. Al jaren worden de Campus Excellence 

Awards uitgereikt voor samenwerking, innovatie in R&D, 

ondernemerschap enzovoort. Zo’n award levert heel wat 

op: erkenning voor de geleverde prestaties en een premie 

voor de winnaars.

Veiligheid en preventie

Om alle medewerkers aan te zetten tot een bewuster en 

veiliger gedrag werkte de Preventiedienst aan een veran-

deringstraject voor een sterke dialoogcultuur bij Janssen. 

Het tijdig melden van risico’s en incidenten, en met col-

lega’s spreken over veiligheid is dé sleutel tot een veilige 

werkomgeving. Een grondige screening en aanpak van che-

mische, fysische en biologische omgevingsfactoren op de 

werkplaats die een impact kunnen hebben op de gezond-

heid van werknemers, is minstens even belangrijk. Tot slot 

heeft een werkgroep binnen Janssen het programma om 

proefdierallergie te voorkomen geoptimaliseerd en in een 

opleiding gegoten.
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Ik ben ervan 

overtuigd dat we 

met deze aanpak 

investeren in talent. 

Werken in een 
inspirerende  werkomgeving

Janssen wil een uitdagende en innovatieve 
werkomgeving creëren die samenwerking 
stimuleert en de productiviteit verhoogt.

Huis van Werkvermogen

PAU L SOON S

Hoofd Klinische Farmacologie

Werkplek

Waar en hoe je werkomgeving is ingericht, is belangrijk, zowel 

voor de werknemer als voor het bedrijf. ‘Je werkplek’ is een 

breed programma om stap voor stap de werkomgeving en 

manier van werken aan te passen naar een uitdagende en 

innovatieve werkomgeving die samenwerking stimuleert 

en de productiviteit verhoogt. Een werkplek wordt niet lan-

ger toebedeeld op basis van een titel, maar op basis van de 

activiteit die iemand uitvoert. Voor elke taak is er een pas-

sende werkplek, ook thuis of in een van de Mobility Centers 

in Beerse of Diegem.

BE³ST-teams

Om een nog efficiëntere en betere dienstverlening aan te bie-

den aan alle werknemers werden verschillende BE³ST-teams 

opgericht, teams van medewerkers die flexibel inspringen 

waar nodig: ofwel vervangen ze collega’s die langdurig afwe-

zig zijn, ofwel bieden ze extra hulp aan afdelingen waar er 

een piek is. Op de Janssen Campus is er een BE³ST-team van 

analisten, managementassistenten, operatoren en een Flex 

Pool. Door hun brede ervaring en kennis zijn deze medewer-

kers snel en vlot inzetbaar.

De managementassistenten op de Campus hebben zich boven-

dien verenigd in Functional Homes. De Functional Homes 

zijn er gekomen om departementoverschrijdend kennis en 

ervaring te delen. Door hun jarenlange ervaring en opge-

bouwde kennis zijn de managementassistenten overal vlot 

en efficiënt inzetbaar.

Ploegenwerk

Omdat ploegenwerk zwaarder kan wegen vanaf een bepaalde 

leeftijd, heeft een werkgroep een informatiebrochure 

gemaakt rond ploegenwerk en slapen. Tijdens de ‘Dag van 

de Ploegenmedewerker’ in Geel werd een slaapsessie georga-

niseerd met praktische tips om slaapproblemen op te lossen 

en er werden infosessies gehouden over dit onderwerp.

Levendige campus

Janssen organiseerde in 2014 voor de vijfde keer de Kennis- 

en Wetenschapsweek om over de grenzen van de afdelingen 

te kijken en te leren van elkaar. Ook Janssen Leeft organi-

seerde in 2014 boeiende evenementen die collega’s bij elkaar 

brachten in een ongedwongen en ontspannen sfeer.
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Oog voor de planeet  
met groene bril
Een leefbare toekomst vraagt doorgedreven inspanningen 
om de voetafdruk te verkleinen. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat we zo weinig mogelijk onze bodem en de lucht die 
we inademen vervuilen. En dat we duurzaam omspringen met 
energie. 
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Ecologie is 
een cruciale pijler
Ecologie

Janssen geeft om het milieu en de leefomgeving. Milieuzorg is een cruciale 
pijler in het duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf heeft immers grote hoeveelheden 
grondstoffen, energie en water nodig om het verschil te kunnen maken voor de 
gezondheid van ons allemaal. Janssen investeert continu in meer milieuvriendelijke 
producten en productieprocessen, en neemt zijn verantwoordelijkheid voor het 
milieu in de gehele waardeketen, van de ontdekking van een geneesmiddel tot de 
aflevering ervan aan de patiënt.

Janssen zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk bestanddelen 

van de producten in het milieu terechtkomen. Het bedrijf 

zet alles op alles voor een duurzame transitie op het vlak van 

energie, afval, grondstoffen, water, emissies en biodiversiteit. 

Heel wat indicatoren wijzen positieve vooruitgang aan, maar 

ook opportuniteiten waaraan het bedrijf verder wil werken. 

De verschillende afdelingen koesteren de duurzame ambi-

tie om de Healthy Future-doelstellingen te halen. 

Daarbij staan verschillende groene initiatieven centraal, 

die dankzij de gezamenlijke inspanningen voor ecologi-

sche duurzaamheid vaak tot groene erkenningen leiden. 

Janssen in België onderschrijft de Healthy Future 2015-doel-

stellingen van het moederbedrijf Johnson & Johnson en 

streeft naar een kleinere voetafdruk op ecologisch vlak. 

De globale doelstellingen beogen:

Duurzame energie
Het gebruik van hernieuwbare 

energie te verhogen.

Afval
De afvalberg met 10 procent te 

verminderen ten opzichte van 2010.

Producten
De duurzaamheid te verbeteren 

van onze geneesmiddelen en 
verpakkingen door 10 

Earthwards®-erkenningen 
te bekomen.

Emissies
Tegen 2020 20 procent minder

CO2 uit te stoten.

Waterverbruik
Het waterverbruik met 10 procent te 
verminderen ten opzichte van 2010.

Green Labs

Met het Green Labs-project moet de campus van Janssen nog 

duurzamer worden. Alle laboratoria in Beerse zijn betrokken bij 

het plan, en uit hun ideeën werden er twee gekozen en verder 

uitgewerkt: eentje rond energievretende zuurkasten en een  

rond verpakkingsmateriaal. 

Verpakking

Door de lege verpakkingen terug te sturen naar de leveranciers, 

worden die extra gestimuleerd om zo weinig mogelijk verpakkings-

materiaal te gebruiken of dingen te hergebruiken: dat is een van 

de ideeën die naar voren kwamen in het project ‘Closing the loop’. 

Gekoelde leveringen, in dozen met koel elementen, waren hier-

voor een goed voorbeeld, want die hebben een grote ecologische 

voetafdruk. Een audit bij leverancier VWR en bij Janssen gaf zeven 

optimalisatiemogelijkheden. Enkele voorbeelden:

Het grootste verschil kwam er door steeds volledige dozen 

van een artikel te bestellen om het aantal zendingen terug 

te dringen.

In plaats van wetenschappers individueel orders te laten 

plaatsen,  worden bestellingen gecombineerd.

Voor een aantal chemische producten werd overgescha-

keld van glazen naar plastic flessen. Daardoor verhoogt de 

veiligheid. Omdat het glas afval van chemische producten 

niet gerecycleerd kan worden, maar ook verbrand wordt, 

moet er dankzij deze ingreep op jaarbasis 1,5 ton minder 

afval worden verbrand. 

Zuurkasten

In de zuurkasten ligt het energieverbruik heel hoog omdat die 

in principe continu aanstaan. Daardoor verbruikt één kast 12 mil-

joen kubieke meter lucht per jaar, die ook wordt opgewarmd of 

gekoeld in functie van de noden op dat moment. Wordt een kast 

één jaar lang gebruikt in de meest extreme positie en zonder 

energierecuperatie, dan verbruikt die zo’n 3.000 euro.

Het gebruik wordt nu beperkt door energierecuperatie en een 

beperking van het benodigde debiet per kast. Ruim 200 kasten wor-

den uitgerust zijn uitgerust met een variabele luchtvolumesturing. 

Daardoor daalt de geluidsoverlast, stijgen het comfort en de vei-

ligheid voor de onderzoekers, neemt het energieverbruik af met 

70 procent en wordt er 368 ton CO2 minder uitgestoten per jaar.

Meer biodiversiteit

Als gezondheidsbedrijf heeft Janssen een 

boon voor biodiversiteit. Het erkent immers 

het belang van de natuur voor onze gezond-

heid. Dat is de reden waarom het bedrijf zoveel 

mogelijk probeert om de biodiversiteit op de 

sites zelf te beïnvloeden.Voor een duurzaam 

natuurbehoud werkt het bedrijf rond: 

• Het beperkt maaien van het grasland;

• Het verwijderen van exoten, zoals vogelkers 

en vlinderstruiken;

• Het verwijderen van een gecultiveerde beu-

kenhaag;

• Het vergroten van de huidige open-bosplek 

en het plaggen van deze zone in functie van 

het heideherstel;

• Het onderhouden van de insectenhotels op 

de sites Beerse 1 en 2;

• Het waken over een veilige amfibieënpopu-

latie door het organiseren van overzetacties.
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Zelf energie 
maken en delen
Ecologie

Diepe geothermie

In 2014 kwam Janssen opnieuw een stap dichter bij zijn doel 

om als eerste industriële speler in België aardwarmte als ener-

giebron toe te passen. De campus in Beerse onderzoekt om 

via een gesloten kringlooptechniek warmte te pompen uit 

waterlagen kilometers diep in de aarde. Dat hete water wordt 

vervolgens gebruikt om te verwarmen/koelen en elektrici-

teit op te wekken. Dat is goed én voor het milieu én voor de 

energiefactuur, want aardwarmte is een bij uitstek groene en 

duurzame energiebron. Vanaf 2015 zal Janssen zijn bestaande 

hogetemperatuurwarmtenet vervangen door een warmte-

net van de vierde generatie. Janssen hoopt tegen 2017 de site 

Beerse I operationeel te hebben. Dat betekent dat het warm-

tenetwerk er ligt, de boring tot op 3,5 km diepte is gebeurd 

en de elektriciteitscentrale draait. In de iets verdere toekomst 

wordt Beerse II aangesloten en kan de restwarmte gedeeld 

worden met de omliggende gemeenten.

Janssen geeft om het milieu en de leefomgeving, en engageert 
zich voor een duurzame transitie op het vlak van energie, afval, 
grondstoffen, water, emissies en biodiversiteit. Met als leidraad de 
Healthy Future 2015-doelstellingen van het moederbedrijf Johnson 
& Johnson. Dat betekent het energieverbruik minimaliseren en 
zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken.

1ste industriële speler 
IN BELGIË MET A ARDWARMTE  
ALS ENERGIEBRON

VANAF 201 5 VERVANGING BESTA ANDE 
STOOKINSTALL ATIE DOOR

warmtenet van 4de 
generatie

Aardwarmte stoot tot 24 keer minder CO2 uit 

dan warmtekrachtkoppeling op aardgas.

HART WIN LE E N

Manager Energiesystemen

Lees meer over onze inspanningen op het vlak van  

duurzame energie op www.janssenbelgium.be

Energiebevoorrading  
veiligstellen

Om de elektriciteitsvoorziening voor de maatschappij veilig 

te stellen, werkt Janssen samen met elektriciteitsprodu-

cent EDF Luminus. Immers, hernieuwbare energiebronnen 

(zon en wind) zijn onvoorspelbaar en ook de klassieke pro-

ductie- en importmogelijkheden zijn niet oneindig. EDF 

Luminus biedt You.Balance: een oplossing om pieken in de 

vraag op te vangen en zo stroomonderbrekingen of black-

outs te vermijden. De technologie van EDF Luminus stuurt 

de flexibiliteit tussen vraag en aanbod. Dat laat toe om het 

potentieel aan hernieuwbare energie maximaal te benutten. 

Janssen behoort tot de eerste bedrijven die kiezen voor You.

Balance en zorgt er zo mee voor dat de balans op het natio-

nale elektriciteitsnet wordt gegarandeerd.

VERHOGEN VAN 
HERNIEUWBARE EN 
CLEAN -TECHNOLOGIE
ENERGIECAPACITEIT MET 

50MW
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Pieken
OPVANGEN IN ALGEMEEN
ELEKTRICITEITSNET

SAMENWERKINGSCONTR ACT MET

EDF Luminus

Black-outs
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Duurzaam afvalbeheer

Op de sites van Janssen in België worden elke dag opnieuw duizenden kilo’s afval 
geproduceerd. Het bedrijf kan afval niet volledig vermijden, maar maakt werk van 
een duurzaam afvalbeheer. Janssen streeft er ook naar om minder farmaceutische 
stoffen in het leefmilieu te laten terechtkomen. Verder besteedt Janssen aandacht 
aan het sensibiliseren van de eigen medewerkers om blijvend inspanningen te 
leveren om het afval aan de bron correct te sorteren.

Ecologie

Duurzaam afvalbeheer op de sites

De Johnson & Johnson Healthy Future-doelstelling is duidelijk: de hoeveelheid afval die niet wordt hergebruikt of  

gerecycleerd, moet tegen einde 2015 met 10 procent afnemen. Het afvalteam heeft de voorbije jaren uiteenlopende  

projecten gedefinieerd om de afvalberg te verminderen.

• De laatste drie jaar zette de groep Afvalbeheer 

in Geel liefst 70 projecten op. Heel wat ton-

nen afval kwamen een trap hoger te staan op 

de ladder van Lansink, die een rangorde geeft 

voor de verwerking van afval. Bovenaan staat 

‘afval vermijden’ en helemaal onderaan ‘storten’.

• De site in Geel vond een externe recyclage-

bestemming voor 183 ton afval dat voorheen 

werd verbrand. Dat leverde in totaal ongeveer 

640.000 euro op.

• 2014 was een recordjaar wat betreft het per-

centage recyclage en hergebruik: maar liefst 

47 procent van het afval kon op deze manier nog 

nuttig worden toegepast. Het was in Geel tevens 

een topjaar voor de interne recyclage door de 

eigen destillatieactiviteiten: bijna 3.000.000 

liter aan solvents kon worden gedestilleerd om 

zo opnieuw ingezet te worden in de eigen pro-

ductieactiviteiten.

• In Beerse werd 5 ton uit de afvalcijfers gehaald 

door afgekeurd natriumthiosulfaat te laten dienen 

als grondstof voor de luchtbehandelingsinstal-

latie in Geel. De afgekeurde partij kon perfect 

voor deze toepassing dienen.

• In Beerse werd een afvalwaterlaag met actief 

farmaceutisch ingrediënt als proef naar een 

waterzuiveringsinstallatie gestuurd in plaats 

van naar verbranding. De proef was succesvol: 

er waren na de waterzuiveringsinstallatie geen 

actieve ingrediënten meer aanwezig.

• Het afvalteam blijft in samenwerking met de 

verschillende afdelingen op zoek gaan naar 

opportuniteiten om afvalstoffen maximaal te 

vermijden of optimaal te verwerken.

• De individuele afvalemmertjes zijn in de meeste 

gebouwen vervangen door één multifractio-

neel afvalmeubel voor restafval, plastic bekers 

en PMD. Intussen worden bijna drie miljoen 

koffiebekers per jaar apart ingezameld om er 

bloempotjes van te maken, het equivalent van 5 

ton plastic. Daarnaast kon Janssen 34 m³ PMD-

afval een recyclagebestemming geven.

Beerse Geel

21.189.213
KG GEVA ARLIJK AFVAL

8.620.290
KG NIET- GEVA ARLIJK AFVAL

29.809.503
KG TOTA AL AFVAL 16.263.583

 KG NIET HERGEBRUIKT 
 OF GERECYCLEERD

10% 
AFVALVERMINDERING

Tegen einde 2015 ten opzichte van 2010JO
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Vermindering 
waterverbruik

Janssen pioniert in het slim zuiveren van afvalwater en het 
hergebruiken van gezuiverd afvalwater en regenwater. Het 
blijft ook verder zoeken naar mogelijke waterreducties. 
Het afvalwater wordt maximaal gezuiverd in de eigen 
waterzuiveringsstations in Beerse en Geel.

Ecologie 

Het Energie- en Waterteam op de campus zette ook in 2014 

de inspanningen voort om water te besparen. De voorbije 

jaren plukte het bedrijf de vruchten van de optimalisatie 

van het centrale productiesysteem voor zuiver water op de 

Geel-site. In 2014 werd meer dan 20.000 m³ hergebruikt. 

Daarnaast werd de distributie van koeltorenwater verbeterd. 

Al die kleine of grote acties hielpen om de vooropgestelde 

besparing van 100.000 m³ water tegen 2015 te halen en zelfs 

te overschrijden: er werd immers 103.704 m³ water herge-

bruikt, 10,4 procent van het totale waterverbruik.

Janssen beperkt impact van 
actieve stoffen op het milieu
Om de impact van de chemische en farmaceutische pro-

ductieprocessen op het drink- en oppervlaktewater te 

beperken, startte Janssen het ‘Pharmaceutical Ingredients 

in the Environment’ (PIE)-project op. Hierbij wordt ken-

nis verzameld, overlegd met partners en aan effectieve 

maatregelen gewerkt. Veel aandacht gaat ook naar het 

sensibiliseren van de eigen medewerkers.

Het PIE-project wordt uitgewerkt door een globaal team waar 

ook de Consumentengroep en de Externe Supply Chain deel 

van uitmaken. De veel nauwkeuriger meetmethoden laten 

toe om heel lage concentraties in het oppervlakte- en drink-

water te detecteren die vroeger vaak over het hoofd werden 

gezien. De concentraties in het drinkwater houden bij ons 

geen risico’s in, maar over de chronische blootstelling aan 

lage concentraties is nog niet alles geweten.

 

913.152 m3

WATERVERBRUIK

Pionier
IN HET SLIM ZUIVEREN VAN AFVALWATER  
EN HERGEBRUIKEN VAN GEZUIVERD  
AFVALWATER EN REGENWATER

Doorgedreven 
inspanningen 
OM IMPACT TE REDUCEREN VAN 
ACTIEVE STOFFEN OP MILIEU 

Janssen kiest daarom voor een proactieve aanpak en bracht 

de aanmaak en concentraties van alle stoffen in kaart. Voor 

elk nieuw productieproject gebeurt er een risicoanalyse. 

Stoffen die mogelijk problemen opleveren, worden zoveel 

mogelijk uit de waterzuivering gehouden. Afvalwaters met 

een te hoge concentratie aan farmaceutische stoffen, wor-

den afgevoerd voor verbranding. In Beerse loopt een project 

om een geschikte voorbehandelingstechniek te identifice-

ren voor het afvalwater van de Farmaceutische Productie, 

zodat die toch zonder risico’s naar de eigen waterzuivering 

kan worden gestuurd.

We willen zeker zijn 
dat elke druppel die 
we verbruiken ook 
echt nuttig is.
SA S KIA OP ’ T EYN DE 

Manager Milieu & Duurzaamheid Campus België

10% 
REDUCTIE IN WATERVERBRUIK

tegen eind 2015

HERGEBRUIKT IN 2014

103.704 m3
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Vermindering 
emissies
Ecologie 

Het aantal kilometers dat de medewerkers met hun bedrijfswagens afleggen, 
moet omlaag. Mobiliteit moet duurzamer; het vervoer moet groener. Janssen 
heeft een maximale CO2-uitstoot ingesteld voor bedrijfswagens en gebruikt een 
vijftal elektrische wagens voor de verplaatsingen tussen de sites. De Healthy 
Future 2015-doelstellingen vragen immers om de CO2-emissie van het wagenpark 
met 20 procent te reduceren. In 2014 was de emissie van CO2 met 14,5 procent 
teruggebracht ten opzichte van 2010. Er zijn dus nog grote stappen noodzakelijk op 
het vlak van woon-werkverkeer.

In 2014 won Janssen 
voor de 2de keer de 
Fleet Safety Award.

De CO2-uitstoot beperken is ook een kwestie 
van rijstijl. Tot nu toe volgden al zo’n 600 
bestuurders een onlinecursus eco-driving.

WILFRIE D AN DRIE S 

Senior Manager EMS and Fleet

20% 
REDUCTIE VAN DE
CO 2- UITSTOOT 
VOERTUIGENVLOOT

tegen eind 2015

Groen de weg op

De bedrijfswagens en de bestuurders van Janssen moeten 

voldoen aan strikte voorschriften. Die voorschriften zijn 

vastgelegd in een ‘Safe and green’-document. Dat ze ook 

goed worden gevolgd, is de taak van een toegewijd Safe 

Fleet-team. Zij maken hun collega’s bewust van het belang 

van veilig en groen rijden. De nauwgezette opvolging van 

de beslissingen is een wezenlijk onderdeel van het wagen-

parkbeleid van Janssen.

 

‘Fleet 2017’, zo heet het project waarmee Janssen streeft 

naar een CO2-uitstoot van minder dan 100 g/km per wagen 

tegen 2017. Een strenge doelstelling, die het bedrijf wil halen 

met zijn ‘klassieke’ voertuigen, dus zonder elektrische of 

hybrideauto’s. Toch kunnen de medewerkers van Janssen 

kiezen voor een hybridebedrijfswagen. In het aanbod van 

de automerken waaruit ze een keuze moeten maken, dui-

ken steeds meer hybridemodellen op. Iedereen vertrekt met 

een bepaald budget en wordt aangespoord om een groene 

keuze te maken. Zo komt bij een wagen met een lagere CO2-

uitstoot wat meer budget vrij voor opties.

De CO2-uitstoot beperken is ook een kwestie van rijstijl. Tot 

nog toe volgden al zo’n 600 bestuurders een onlinecursus 

eco-driving. Doel is dat elke chauffeur de cursus volgt en slaagt 

in het examen. En om de aandacht scherp te houden, stuurt 

het Safe Fleet-team om de twee maanden concrete tips rond.
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600
BESTUURDERS  
ONLINECURSUS  ECO -DRIVING

Fleet 2017
MINDER DAN 100G/KM  
CO 2- UITSTOOT VOOR ELKE  
BEDRIJFSWAGEN TEGEN 2017

5 ELEKTRISCHE WAGENS  
VOOR VERPL A ATSINGEN  
TUSSEN DE SITES
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Groene chemie
Duurzame chemie is een must voor Janssen en steunt op hernieuwbare 
grondstoffen en meer duurzame processen op het vlak van efficiëntie, 
energieverbruik en restafval. Om de ecologische impact te minimaliseren en 
tegelijk het patiëntencomfort te maximaliseren, zijn alle aspecten in de keten 
van belang: van de ontwikkeling van een geneesmiddel tot de toediening 
ervan. In het streven naar groene chemie staat open innovatie centraal.

60
MEER DUURZAME PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN

Earthwards®

Earthwards is een programma van moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) ter stimulatie van 

de ontwikkeling en productie van groenere producten. J&J heeft zich tot doel gesteld om 

tegen 2015 niet minder dan 60 producten te hebben met het Earthwards-label, waarvan 10 

binnen de Farmaceutische groep.

Elk product met een Earthwards-label moet een 

verbetering van minstens 10 procent op minimaal 

3 van de volgende 7 doelgebieden realiseren:

minder gebruikte materialen

minder verpakking

minder energie

minder afval

minder water

positieve sociale impact of voordeel

productinnovatie

Doel bereikt om tegen 2015

buprenorfine

ZYTIGA®

(abiraterone acetaat)

REMINYL®/RAZADYNE®

(galantamine)

NUCYNTA®

(tapentadol)

INVEGA® SustennaTM

(paliperidonepalmitaat)

STELARA®

(ustekinumab)

SIMPONI®

(golimumab)

PREZISTA®

(darunavir)

Pionier FISCH-platform
(Flanders Innovation Hub for

Sustainable Chemistry)

Open innovatie ook op 
vlak van duurzaamheid

AlterEgo
Alternatieve energie (ultrasoon en 
microgolven in chemische processen)

Plant on a truck
mobiele productie-eenheid naar 
grondstoffen brengen en niet omgekeerd

Innovative
Medicines
Initiative

Op Europees vlak werkt Janssen onder de vlag van het Innovative Medicines Initiative, samen met bedrijven en academi-

sche onderzoeksinstellingen aan duurzamere productiemethoden voor geneesmiddelen. Peter Van Broeck: “De uitbouw 

van een Europese hub voor de ontwikkeling van duurzame katalytische technologie voor de chemisch synthese is daar een 

mooi voorbeeld van. Tegelijk bouwen we aan een informatiecentrum voor best practices op het gebied van groene chemie. 

Zo stellen we opleidingspakketten samen voor toekomstige wetenschappers, omdat we overtuigd zijn van het hefboomef-

fect daarvan zodra die nieuwe generatie op de arbeidsmarkt komt.”
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JANSSEN PHARMACEUTICA NV KERNCIJFERS 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet 2.010 2.334 2.919 3.313 3.747

Personeelskosten 425 425 477 499 489

Bedrijfsresultaat 12 233 436 681 505

Nettowinst 22 374 718 858 516

Eigen Vermogen 4.892 5.266 5.834 6.674 7.183

Balanstotaal 6.503 6.640 7.101 8.058 8.676

Totale Investeringen 129 148 131 144 141

Headcount 3.758 3.787 3.923 3.890 3.997

Bedragen in miljoen € / Headcount in aantallen

De omzet steeg met 434 miljoen euro ten opzichte 
van 2013. Van de omzet werd 95% gerealiseerd 
via de verbonden ondernemingen. Het balan-
stotaal bedroeg 8.7 miljard euro. De immateriële 
vaste activa bedroegen 3.824 miljoen euro op 31 
december 2014 en bestaan voornamelijk uit geac-
tiveerde Onderzoek & Ontwikkelingskosten en 

licentierechten. De afname ten opzichte van het 
boekjaar 2013 is voornamelijk toe te schrijven aan 
het vernieuwde afschrijvingsplan voor de licen-
tierechten van telaprevir.

Naast O&O bedroegen de investeringen in materiële 
vaste activa 102 miljoen euro. De investeringen in 

licenties bedroegen 7 miljoen euro en de investe-
ringen in software 39 miljoen euro. De voornaamste 
investeringsprojecten die over verschillende jaren 
gespreid zijn, met hun corresponderende inves-
teringsbedragen voor 2014, waren:

INVESTERINGEN BEDRAG

Beerse 

Campus Infrastructuur Plan: aanpassingen aan kantoorgebouwen, uitbreiding van Parking Zuid en modernisering en uitbreiding van cafetaria 7,6

Aanpassingen aan distributiemagazijn voor unieke identificatie/opvolging van producten tot bij de klant 5.1

IT-investeringen in softwaregespecificeerd datacenter 3,4

Uitbreiding van capaciteit van VISINE-lijn 2,7

Implementatie van nieuw klantenopvolgingssysteem voor Janssen EMEA 2.7

Implementatie van nieuw bedrijfsmodel voor Janssen EMEA (Project J-C EMEA Finance Transformation) 2.2

Uitbreiding van globale opslagcapaciteit van IT-infrastructuur 2.1

Geel

Renovatie van chemische-productiefabriek Plant 3 9,7

Vervanging van productieprocescontrolesysteem 2,5

La Louvière

Investeringen in softwareontwikkelingen voor Europees Distributiecentrum 5,9

Beerse, Geel, Olen, Diegem en La Louvière

Investeringen in gebouwrenovaties, machines, installaties en uitrustingen in de vestigingen 96.4

Bedragen in miljoen €

Er werden belangrijke mijlpalen bereikt in het 
onderzoek naar onder meer de volgende stoffen:
• INVEGA SUSTENNA® (paliperidonepalmitaat): 

verkrijging van een eerste registratie voor de 
bijkomende indicatie schizoaffectieve stoornis

• INVEGA SUSTENNA® driemaandelijkse injec-
tievorm (paliperidonepalmitaat): indiening 
van het registratiedossier voor de behande-
ling van schizofrenie

• INVOKAMET™/VOKANAMET® (canagliflozin/
metformin): combinatieproduct voor de behan-
deling van type 2 diabetes

• Esketamine: start van het fase 3-onderzoek 
naar de behandeling van resistente depressie 
 

Tevens werden belangrijke vorderingen gemaakt 
in het onderzoek naar stoffen voor rekening van 
zusterbedrijven, zoals:
• SYLVANT™ (siltuximab): voor de behandeling 

van de ziekte van Castleman
• VELCADE® (bortezomib): voor de behandeling 

van mantelcellymfoom
• PREZCOBIX™/REZOLSTA® (darunavir/cobi-

cistat): combinatieproduct voor de behandeling 
van hiv/aids

Er werden een aantal nieuwe samenwerkings-
verbanden opgestart met academische centra 
en andere farmabedrijven. Daarnaast werden 
teams opgestart om nieuwe onderzoeksdo-
meinen te exploreren, zoals de behandeling 
van colorectale kanker en op het domein van de 
immuno-oncologie.

In het kalenderjaar 2014 werden 57 nieuwe paten-
taanvragen ingediend op naam van Janssen 
Pharmaceutica NV.

De totale R&D-uitgaven bedroegen voor het 
beschouwde boekjaar 1.009 miljoen €.

Kerncijfers
J.C. GENERAL SERVICES CVBA KERNCIJFERS 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet 79 88 74 77 69

Personeelskosten 17 16 17 21 21

Bedrijfsresultaat 24 21 38 45 52

Nettowinst 71 51 91 62 64

Eigen Vermogen 5.622 5.673 5.312 5.374 5.438

Balanstotaal 5.655 5.796 5.886 6.203 5.926

Totale Investeringen 22 19 13 11 11

Headcount 97 87 94 93 93

Bedragen in miljoen USD / Headcount in aantallen

Het boekjaar 2014 werd gekenmerkt door de 
verdere ontwikkeling van de onderneming als 
financieel centrum en interne financierings-
maatschappij voor de Johnson & Johnson-groep.
Binnen het bedrijf wordt, naast het verstrekken 
van interne leningen, ook het globale muntri-

sico van de groep afgedekt en tal van diensten 
betreffende geldstroombeheer aangeboden aan 
de internationale zusterbedrijven. De financiële 
instrumenten die worden verhandeld hebben 
steeds tot doel een onderliggend risico te ver-
minderen en/of de activa van de groepsleden 

te beschermen. Speculatie is niet toegestaan.
Verder zijn er nog andere globaal georgani-
seerde ondersteunende functies ondergebracht 
in het bedrijf.

JANSSEN INFECTIOUS DISEASES & DIAGNOSTICS BVBA KERNCIJFERS 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet 109 110 114 108 101

Personeelskosten 76 57 62 65 63

Bedrijfsresultaat 2 -1 2 4 1

Nettowinst 3 1 1 4 1

Eigen Vermogen 9 10 11 15 16

Balanstotaal 50 54 64 72 85

Totale Investeringen 2 1 1 2 2

Headcount 341 377 382 375 372

Bedragen in miljoen € / Headcount in aantallen

Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA 
is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op 
het onderzoek naar en de ontwikkeling van far-
maceutische producten, innovatieve moleculaire 
behandelingswijzen en producten die kunnen wor-
den gebruikt voor een betere behandeling van 
patiënten met chronische infectieziekten, zoals 
hiv/aids, hepatitis C en tuberculose.

Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA 
werkt aan de ontwikkeling van verschillende anti-
hiv/aidsstoffen en behandelingen tegen hepatitis 
C voor rekening van zusterbedrijven. Het bedrijf 
is ook actief op het vlak van antilichamen voor het 
zusterbedrijf Crucell. De divisie Janssen Diagnostics 
spitst zich toe op de productie van fenotypische 
en genotypische hiv-tests en diagnostica die kun-

nen worden gebruikt voor een betere behandeling 
van patiënten met chronische infectieziekten, als-
ook op andere therapeutische domeinen waarop 
Janssen actief is. Ze werkt zowel voor Janssen 
Infectious Diseases-afdelingen als voor andere 
(niet-J&J)-vennootschappen.

JANSSEN CIL AG NV KERNCIJFERS 2010 2011 2012 2013 2014

Omzet 117 125 138 151 167

Personeelskosten 25 22 24 27 25

Bedrijfsresultaat 6 6 6 4 5

Nettowinst 4 3 4 27 20

Eigen Vermogen 35 37 42 57 63

Balanstotaal 85 85 89 121 126

Headcount 181 184 187 169 165

Bedragen in miljoen € / Headcount in aantallen

Tijdens het boekjaar 2014 steeg de omzet van 
Janssen-Cilag met 5,10%: van € 150.727.829 in 2013 
naar € 166.569.114 in 2014. Die toename was te dan-
ken aan een verdere stijging van de omzet van de 

groeiproducten ZYTIGA®, STELARA®, PREZISTA® en 
XEPLION® en de recente lancering van OLYSIO® 
en DACOGEN®. De groei werd deels tenietgedaan 
door een daling van de verkoop van INCIVO® als 

gevolg van de toenemende concurrentiedruk op 
de markt. Daarnaast waren er verdere prijsdalin-
gen en generieken van onze bestaande producten.
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MEDEWERKERS
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V  +  J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

A ANTAL MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 2.244 2.271 2.354 2.308 2.375

Vrouwen 1.611 1.603 1.663 1.675 1.715

Totaal 3.855 3.874 4.017 3.983 4.090

VERHOUDING MANNEN/ VROUWEN ALGEMEEN

Mannen 58% 59% 59% 58% 58%

Vrouwen 42% 41% 41% 42% 42%

Totaal 3.855 3.874 4.017 3.983 4.090

A ANTAL FULLTIMEMEDEWERKERS

Mannen 2.088 2.095 2.170 2.105 2.124

Vrouwen 960 936 1.013 1.005 1.038

Totaal 3.048 3.031 3.183 3.110 3.162

A ANTAL PART TIMEMEDEWERKERS

Mannen 156 176 184 203 251

Vrouwen 651 667 650 670 677

Totaal 807 843 834 873 928

A ANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPA ALDE DUUR

Mannen 2.181 2.132 2.190 2.198 2.255

Vrouwen 1.569 1.527 1.585 1.604 1.645

Totaal 3.750 3.659 3.775 3.802 3.900

A ANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPA ALDE DUUR

Mannen 63 139 164 110 120

Vrouwen 42 76 78 71 70

Totaal 105 215 242 181 190

J A N S S EN  C I L AG  N V

A ANTAL MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 80 78 77 63 59

Vrouwen 101 106 110 102 106

Totaal 181 184 187 165 165

VERHOUDING MANNEN/ VROUWEN ALGEMEEN

Mannen 44% 42% 41% 38% 36%

Vrouwen 56% 58% 59% 62% 64%

A ANTAL FULLTIMEMEDEWERKERS

Mannen 74 70 70 57 56

Vrouwen 68 69 72 66 72

Totaal 142 139 142 123 128

A ANTAL PART TIMEMEDEWERKERS

Mannen 6 8 7 6 3

Vrouwen 33 37 38 36 34

Totaal 39 45 45 42 37

A ANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPA ALDE DUUR

Mannen 78 78 75 63 59

Vrouwen 99 100 105 100 104

Totaal 177 178 180 163 163

AANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 2 0 2 0 0

Vrouwen 2 6 5 2 2

Totaal 4 6 7 2 2

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

A ANTAL MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 144 153 155 147 151

Vrouwen 197 224 227 222 221

Totaal 341 377 382 369 372

VERHOUDING MANNEN/ VROUWEN ALGEMEEN

Mannen 42% 41% 41% 40% 41%

Vrouwen 58% 59% 59% 60% 59%

A ANTAL FULLTIMEMEDEWERKERS

Mannen 142 149 152 143 147

Vrouwen 142 162 166 151 150

Totaal 284 311 318 294 297

A ANTAL PART TIMEMEDEWERKERS

Mannen 2 4 3 4 4

Vrouwen 55 62 61 71 71

Totaal 57 66 64 75 75

A ANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPA ALDE DUUR

Mannen 143 148 152 146 151

Vrouwen 192 211 214 213 216

Totaal 335 359 366 359 151

A ANTAL MEDEWERKERS MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPA ALDE DUUR

Mannen 1 5 3 1 0

Vrouwen 5 13 13 9 5

Totaal 6 18 16 10 5

PERSONEELSEVOLUTIE
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V  +  J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

A ANTAL NIEUWE MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 93 200 246 112 238

Vrouwen 74 112 143 98 145

Totaal 167 312 389 210 383

<26 55 95 95 59 113

26-35 64 119 171 78 137

36-45 38 71 95 53 91

46-55 10 26 25 17 38

56-65 0 1 3 3 4

Totaal 167 312 389 210 383
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A ANTAL VRIJWILLIG ONTSL AGNEMENDE WERKNEMERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 37 49 26 22 18

Vrouwen 24 25 18 18 22

Totaal 61 74 44 40 40

<26 5 7 5 2 5

26-35 26 31 24 17 20

36-45 23 33 13 17 10

46-55 6 3 2 4 5

56-65 1 0 0 0 0

Totaal 61 74 44 40 40

VRIJWILLIG VERTREK (% VAN TOTA AL A ANTAL MEDEWERKERS)

1,43% 1,91% 1,1% 1,00% 0,98%

FORMELE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING

ja ja ja ja ja

J A N S S EN  C I L AG  N V

A ANTAL NIEUWE MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 7 6 5 2 10

Vrouwen 11 11 16 8 20

Totaal 18 17 21 10 30

<26 0 2 4 0 5

26-35 5 8 10 4 15

36-45 9 3 5 3 6

46-55 3 4 2 3 4

56-65 1 0 0 0 0

Totaal 18 17 21 10 30

A ANTAL VRIJWILLIG ONTSL AGNEMENDE WERKNEMERS

Mannen 2 2 1 1 2

Vrouwen 4 1 0 1 7

Totaal 6 3 1 2 9

<26 0 0 0 0 0

26-35 1 3 0 1 4

36-45 5 0 0 1 5

46-55 0 0 1 0 0

56-65 0 0 0 0 0

Totaal 6 3 1 2 9

VRIJWILLIG VERTREK (% VAN TOTA AL A ANTAL MEDEWERKERS)

3,31% 1,65% 0,54% 1,21% 5,45%

FORMELE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING

ja ja ja ja ja

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

A ANTAL NIEUWE MEDEWERKERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 4 21 8 2 7

Vrouwen 16 37 18 6 13

Totaal 20 58 26 8 20

<26 6 2 4 1 2

26-35 12 41 18 2 10

36-45 1 9 1 4 7

46-55 1 6 3 0 1

56-65 0 0 0 1 0

Totaal 20 58 26 8 20

A ANTAL VRIJWILLIG ONTSL AGNEMENDE WERKNEMERS 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 6 8 0 3 0

Vrouwen 5 4 7 4 8

Totaal 11 12 7 7 8

<26 0 0 2 0 0

26-35 5 2 2 3 3

36-45 4 8 3 4 4

46-55 2 2 0 0 1

56-65 0 0 0 0 0

Totaal 11 12 7 7 8

VRIJWILLIG VERTREK (% VAN TOTA AL A ANTAL MEDEWERKERS)

3,24% 3,21% 1,85% 1,90% 2,15%

FORMELE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING

ja ja ja ja ja

DIRECTIECOMITÉ
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V  +  J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 23 22 22 17 18

Vrouwen 2 2 1 2 2

Totaal 25 24 23 19 20

<26 0 0 0 0 0

26-35 0 0 0 0 0

36-45 5 6 5 5 4

46-55 11 9 7 6 8

56-65 4 4 6 4 4

Niet bekend (US-medewerker) 5 5 5 4 4

Totaal 25 24 23 19 20

J A N S S EN  C I L AG  N V

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 5 5 3 6 5

Vrouwen 1 1 2 2 2

Totaal 6 6 5 8 8

<26 0 0 0 0 0

26-35 0 0 1 2 0

36-45 1 1 1 1 2

46-55 4 4 3 3 3

56-65 1 1 0 0 1

Niet bekend (US-medewerker) 0 0 0 2 1

Totaal 6 6 5 8 8

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 2010 2011 2012 2013 2014

Mannen 7 7 6 6 5

Vrouwen 3 3 3 2 3

Totaal 10 10 9 8 8

<26 0 0 0 0 0

26-35 1 1 1 0 0

36-45 4 4 3 3 2

46-55 3 4 4 4 5

56-65 1 1 1 1 1

Niet bekend (US-medewerker) 1 0 0 0 0

Totaal 10 10 9 8 8
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OPLEIDING
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V  +  J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Nettokosten voor de onderneming per medewerker 1.157 € 1.462 € 2.022 € 2.054 € 2.058 €

Totaal aantal gevolgde opleidingsuren 110.198 126.321 142.861 117.399 118.293

Gemiddeld aantal opleidingsuren 29 33 36 29 29

Gemiddeld aantal opleidingsinitiatieven per medewerker 27 31 48 47 45

% werktijd 2,08 2,28 2,52 2,12 2,11

J A N S S EN  C I L AG  N V

2010 2011 2012 2013 2014

Nettokosten voor de onderneming per medewerker 496 € 2.321 € 2.388 € 1.273 € 1.514 €

Totaal aantal gevolgde opleidingsuren 946 2.810 5.838 3.691 4.084

Gemiddeld aantal opleidingsuren 5 15 31 22 25

Gemiddeld aantal opleidingsinitiatieven per medewerker geen data beschikbaar 39 31

% werktijd geen data beschikbaar 1,36 1,67

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Nettokosten voor de onderneming per medewerker 773 € 1.083 € 1.729 € 2.066 € 2.002 €

Totaal aantal gevolgde opleidingsuren 5.330 8.117 12.716 9.622 9.201

Gemiddeld aantal opleidingsuren 16 22 33 26 25

Gemiddeld aantal opleidingsinitiatieven per medewerker geen data beschikbaar 21,89 29,81 28,40 27,45

% werktijd geen data beschikbaar 1,14 2,11 1,64 1,59

ZIEKTEVERZUIM
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V  +  J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Ziekteverzuim (% van de totale werktijd) 4,38 4,71 4,68 4,92 5,99

J A N S S EN  C I L AG  N V

2010 2011 2012 2013 2014

Ziekteverzuim (% van de totale werktijd) 3,24 3,43 3,33 3,75 5,22

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Ziekteverzuim (% van de totale werktijd) 1,11 1,42 1,58 2,56 3,54

ONGEVALLEN
J A N S S EN  P H A R M AC EU T I C A  N V

2010 2011 2012 2013 2014

Werkverletdagen (door arbeidsongevallen) 368 271 350 639 638

Aantal ongevallen met werkverlet 29 14 18 21 19

Frequentiegraad (verhouding van het aantal ongevallen met werkverlet (* 1000000) gedeeld 
door het aantal gewerkte uren)

4,99 2,32 3,08 3,62 3,09

Ernstgraad (verhouding van het aantal werkverletdagen (* 1000) gedeeld door het aantal 
gewerkte uren)

0,06 0,04 0,06 0,11 0,10

J A N S S EN  C I L AG  N V

2010 2011 2012 2013 2014

Werkverletdagen (door arbeidsongevallen) geen data beschikbaar 0 0 6 0

Aantal ongevallen met werkverlet geen data beschikbaar 0 0 1 0

Frequentiegraad (verhouding van het aantal ongevallen met werkverlet 
(* 1000000) gedeeld door het aantal gewerkte uren)

geen data beschikbaar 0 0 4,21 0

Ernstgraad (verhouding van het aantal werkverletdagen (* 1000) gedeeld door 
het aantal gewerkte uren)

geen data beschikbaar 0 0 0,03 0

J A N S S EN  I N FEC T I O U S  D I S E A S E S  &  D I AG N O S T I C S  B V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Werkverletdagen (door arbeidsongevallen) 7 75 0 0 11

Aantal ongevallen met werkverlet 1 1 0 0 2

Frequentiegraad (verhouding van het aantal ongevallen met werkverlet (* 1000000) gedeeld 
door het aantal gewerkte uren)

1,88 1,74 0 0 3,49

Ernstgraad (verhouding van het aantal werkverletdagen (* 1000) gedeeld door het aantal 
gewerkte uren)

0,01 0,13 0 0 0,02

J .C .  G EN ER A L  S ERV I C E S  C V B A

2010 2011 2012 2013 2014

Werkverletdagen (door arbeidsongevallen) 0 0 0 0 0

Aantal ongevallen met werkverlet 0 0 0 0 0

Frequentiegraad (verhouding van het aantal ongevallen met werkverlet (* 1000000) gedeeld 
door het aantal gewerkte uren)

0 0 0 0 0

Ernstgraad (verhouding van het aantal werkverletdagen (* 1000) gedeeld door het aantal 
gewerkte uren)

0 0 0 0 0
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WATERVERBRUIK (1)

OORSPRONG 2010 (M³) 2011 (M³) 2012 (M³) 2013 (M³) 2014 (M³)

Beerse 1

Leidingwater 612.564 614.316 692.187 562.852 558.504

Regenwater (2) 24.378 6.275 9.972 18.718 30.664

Grondwater (3) 12.892 46.576 50.047 50.632 52.660

Subtotaal 649.834 667.167 752.206 632.202 641.828

Geel

Leidingwater 371.296 367.327 370.411 346.490 345.422

Grondwater (3) 10.274 2.131 6.225 3.371 5.293

Subtotaal 381.570 369.458 376.636 349.861 350.715

Olen

Leidingwater 7.883 7.142 6.810 6.692 9.226

Mechelen

Leidingwater 2.517 0 0 0 0

Total municipal drinking water 991.743 988.785 1.069.408 916.034 913.152

HF2015 Goal Water Use: -10% (basis 2010) -0,3% 7,8% -7,6% -7,9%

(1)  Scope: J&J WWEHS MAARS sites (R&D en productiesites). 
(2)  Alleen het aandeel regenwater dat gecollecteerd en hergebruikt wordt als 

proceswater, wordt vermeld.

(3)  Hoewel in Beerse en Geel bodemsaneringsprojecten lopende zijn, wordt 
het opgepompte grondwater hiervan niet in rekening gebracht, uitgezon-
derd het aandeel dat in aanmerking komt om als proceswater in te zetten. 
De Geel-site heeft een vergunning voor grondwaterwinning, waarvan de 
gewonnen hoeveelheden vermeld worden.

WATERHERGEBRUIK (1)

OORSPRONG 2010 (M³) 2011 (M³) 2012 (M³) 2013 (M³) 2014 (M³)

Beerse 1

Regenwater 24.378 6.275 9.972 18.718 30.664

Grondwater (bodemsanering) 12.892 46.576 50.047 50.632 52.660

Recycled WWTP effluent 71.371 20.056 13.894 0 0

Recycled effluent for electrolyt production 3 437 260 132 48

Subtotaal 108.644 73.344 74.173 69.482 83.372

Geel

Proceswater (4) 0 2.000 25.000 18.000 20.332

Subtotaal 0 2.000 25.000 18.000 20.332

TOTAAL 108.644 75.344 99.173 87.482 103.704

% van het totale waterverbruik 10,4% 7,2% 8,7% 8,8% 10.4%

(4)  Deze hoeveelheden zijn naar best vermogen ingeschat.

WATEREMISSIES, DEBIET EN VUILVR ACHT (1)

SITE EIGEN WATERZUIVERING? BESTEMMING EFFLUENT 2010 (M³) 2011 (M³) 2012 (M³) 2013 (M³) 2014 (M³)

Beerse 1 Ja, 2 trapszuivering 
Oppervlaktewater -  
Oude Dijkloop

957.106 956.066 1.031.065 866.129 867.080

Olen (5) Neen RWZI Stelen 3.660 2.881 2.945 3.306 4.842

Geel Ja, 3 trapszuivering RWZI Stelen 507.289 477.566 500.128 473.431 237.592

TOTAAL (6) 1.468.055 1.436.513 1.534.138 1.342.866 1.109.514

BEERSE 1  (7)

PARAMETER 2010(KG) 2011 (KG) 2012 (KG) 2013 (KG) 2014 (KG)

BZV (8) 2.026 773 5.593 1.195 0

CZV (9) 30.704 35.183 52.753 23.377 19.561

ZS (10) 12.756 15.928 21.254 6.712 6.246

Ntotaal (11) 1.887 1.920 3.518 2.988 3.557

Ptotaal (12) 923 1.224 1.486 875 881

Zn (13) 88 47 82 119 124

Cl (14) 237.455 249.954 217.967 239.918 193.124

(5)  Het verschil met het waterverbruik wordt gevormd door het verontreinigd 
bedrijfsafvalwater dat selectief wordt ingezameld en behandeld op de water-
zuivering van de Geel-site, alsook door het water dat verdampt in koeltorens.

(6)  Het verschil met het totale waterverbruik wordt gevormd door de lopende 
bodemsaneringsprojecten op de sites van Beerse en Geel, door een gedeelte 
regenwater dat in de waterzuivering terechtkomt, door het water in onze 
geproduceerde producten en door het water dat verdampt in koeltorens.

(7)  Gezien Beerse I de enige site is waarvan het afvalwater rechtstreeks in opper-
vlaktewater (Oude Dijkloop) wordt geloosd, worden alleen de geloosde 

vrachten van deze site vermeld. De bestemming van het afvalwater van 
Olen en Geel is de RWZI van Stelen.

(8)  BZV: biologisch zuurstofverbruik.
(9)  CZV: chemisch zuurstofverbruik.
(10)  ZS: zwevende stoffen.
(11)  Ntotaal: totaal stikstof.
(12)  Ptotaal: totaal fosfor.
(13)  Zn: zink.
(14)  Cl: chloriden.

ENERGIEVERBRUIK (1 5)

EENHEID 2010 2011 2012 2013 2014

Beerse 1

Aardgas MWh 161.617 145.662 146.557 143.835 137.513

GJ 525.385 473.518 476.427 467.579 447.027

Lichte stookolie (16) liter 52.700 75.000 58.729 604.156 97.500

GJ 1.913 2.722 2.131 21.712 3.504

Elektriciteit MWh 84.859 88.388 88.633 85.354 77.695

GJ 305.492 318.197 319.079 307.274 279.702

Stikstof liter 2.735.384 2.869.986 2.753.036 2.715.328 2.166.774

Totaal warmte- of stoomproductie GJ (ovw) 478.560 454.000 414.184

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 29.467 26.631 26.750 27.840 25.338

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 18.490 19.259 19.313 18.598 16.929

Totaal energieverbruik GJ 832.790 794.437 797.638 796.565 730.197

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 47.957 45.890 46.063 46.438 42.265

Geel

Aardgas MWh 64.921 54.997 56.562 54.102 48.708

GJ 211.045 178.784 183.872 175.875 158.340

Lichte stookolie liter 15.900 21.200 30.500 42.908 34.726

GJ 577 769 1.107 1.542 1.248

Elektriciteit MWh 40.755 40.978 41.192 40.901 41.031

GJ 146.718 147.521 148.291 147.243 147.712

Stikstof Nm³ 6.310.533 6.589.499 6.970.894 7.047.099 6.988.689

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 11.822 10.036 10.264 9.981 8.975

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 8.880 8.929 8.975 8.912 8.940

Totaal energieverbruik GJ 358.340 327.074 333.270 324.659 307.300

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 21 19 19 18.893 17.916

Olen

Aardgas MWh 2.718 2.343 2.256 2.319 1.699

GJ 8.836 7.617 7.334 7.539 5.523

Elektriciteit MWh 2.733 2.701 2.561 2.393 2.327

GJ 9.839 9.724 9.220 8.615 8.377

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 523 451 434 423 310

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 596 589 558 521 507

Totaal energieverbruik GJ 18.674 17.340 16.553 16.154 13.900

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 1 1 992 944 817

Beerse 2

Aardgas MWh 1.142 923 842 1.006 802

GJ 3.712 3.000 2.737 3.270 2.607

Elektriciteit MWh 5.838 5.684 5.441 5.327 4.769

GJ 21.017 20.462 19.588 19.177 17.168

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 220 178 162 183 146

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 1.272 1.239 1.186 1.161 1.039

Totaal energieverbruik GJ 24.729 23.463 22.325 22.448 19.776

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 1 1 1 1.344 1.185

Mechelen (22)

Aardgas MWh 2.465 0 0 0 0

 GJ 8.013 0 0 0 0

Elektriciteit MWh 4.476 0 0 0 0

 GJ 16.114 0 0 0 0

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 449 0 0 0 0

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 975 0 0 0 0

Totaal energieverbruik GJ 24.127 0 0 0 0

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 1.706 0 0 0 0

TOTAAL

Totaal energieverbruik GJ 1.258.660 1.162.314 1.169.786 1.159.826 1.071.173

Directe CO2-emissie (17) (18) Ton 42 37.296 37.611 38.427 34.769

Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20) Ton 30.213 30.015 30.032 29.192 27.414

Totale CO2-emissie (18) (21) Ton 72.695 67.311 67.642 67.619 62.183

HF2015 Doelstelling 2020 (-20% basis 2010) % -7,4% -7,0% -7,0% -14.5%

(15)  Scope: Beerse 1, Beerse 2, Geel, Olen en Mechelen.
(16)  In 2013 is de voorraad lichte stookolie verbruikt
(17)  Directe CO2-emissie, gerelateerd aan het verbruik van aardgas en lichte 

stookolie.
(18)  CO2: koolstofdioxide.
(19)  Indirecte CO2-emissie, gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik.
(20)  De CO2-emissie is voor alle jaren gewijzigd omwille van aangepaste emis-

siefactoren volgens het laatste klimaatrapport van IPCC “Climate change 
2013, The Physical Science Basis”.

(21)  Totale CO2-emissie, direct en indirect.
(22)  De activiteiten in Mechelen werden verhuisd naar Beerse, de vermelde cij-
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LUCHTEMISSIES  (1)

T YPE 2010(KG) 2011 (KG) 2012 (KG) 2013 (KG) 2014 (KG)

Beerse 1/Olen 

VOS (23) 9.622 6.733 5.629 3.083 3.135

NOx (24) 26.075 16.127 13.528 15.505 13.500

Geel

VOS (23) (25) 4.354 5.930 17.026 21.249 16.235

NOx (24) 9.770 6.589 6.729 7.357 7.100

Totaal

VOS (23) (25) 13.976 12.663 22.655 24.332 19.370

NOx (24) (26) 35.845 22.716 20.257 22.862 20.600

(23)  VOS: vluchtige organische stoffen (geleide emissies).
(24)  NOx: stikstofoxiden (geleide emissies).
(25)  Sedert 2012 zijn we in staat om de geleide emissie van de alifatische alcoholen 

kwantitatief te bepalen. Dat verklaart de stijging van de hoeveelheid VOS.

(26)  De sites Beerse en Geel nemen deel aan de ‘Milieubeleidsovereenkomst 
NOx’ van essenscia vlaanderen (Vlaamse federatie van de chemische indus-
trie en lifesciences). Wij investeerden zowel in energie-efficiëntie als in de 
installatie van ‘ low-NOx’-branders op onze stoomketels. Dat verklaart de 
daling van de geleide NOx-emissies.

KOELGASEMISSIES (1 5)

SITE EENHEID 2010 2011 2012 2013 2014

Beerse 1/Olen 

Totale HCFK-emissie (27) (28) kg 2,41 2,91 5,18 29,6 3,81

Totale HFK-emissie (27) (29) kg 183,02 1.027,20 342,57 97,85 129,41

Totaal ODP (30) R11-eq 0,12 0,15 0,26 1,18 0,15

Total GWP (31) kg CO2-eq (18) 287.826 1.526.655 598.159,00 249.544,8 258.123,68

Geel

Totale HCFK-emissie (27) (28) kg 1,23 0,00 10,33 10,4 3,37

Totale HFK-emissie (27) (29) kg 101,70 0,00 95,64 200,47 2

Totaal ODP (30) R11-eq 0,06 0,00 0,52 0,42 0,13

Totaal GWP (31) kg CO2-eq (18) 216.508 0,00 157.057,00 374.947,34 9.479,20

Totaal

Totale HCFK-emissie (27) (28) kg 3,64 2,91 15,51 40,00 7,18

Totale HFK-emissie (27) (29) kg 284,72 1.027,20 438,21 298,32 131,41

Totaal ODP (30) R11-eq 0,18 0,15 0,78 1,60 0.29

Totaal GWP (31) kg CO2-eq (18) 504.334 1.526.655 755.217,00 624.492,14 267.602,88

(27)  Koelgasemissies worden berekend op basis van de aangevulde hoeveel-
heden tijdens het onderhoud van de installaties.

(28)  HCFK: chloordifluormethaan.
(29)  HFK: fluorkoolwaterstoffen.

(30)  ODP: Ozone Depletion Potential of ozonafbrekend vermogen, uitgedrukt 
in CFK-11 equivalenten.

(31)  GWP: Global Warming Potential of aardopwarmingsvermogen, uitgedrukt 
in kg CO2-equivalenten

AFVAL (1)

T YPE 2010 (KG) 2011 (KG) 2012 (KG) 2013 (KG) 2014 (KG)

Beerse/Olen  

Totaal gevaarlijk afval (32) 1.981.813 2.320.944 1.825.331 2.190.327 2.214.110

Totaal niet-gevaarlijk afval 3.275.770 3.852.590 5.428.814 7.076.010 4.591.290

Totaal afval 5.257.583 6.173.534 7.254.145 9.266.337 6.805.400

Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33) 2.922.843 3.312.614 4.585.242 4.511.864 4.019.480

Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010) 13,30% 56,90% 54,37% 37,5%

Geel

Totaal gevaarlijk afval 13.980.200 15.453.000 15.106.000 16.396.000 18.975.103

Totaal niet-gevaarlijk afval 3.327.500 3.008.000 3.177.000 3.416.000 4.029.000

Totaal afval 17.307.700 18.461.000 18.283.000 19.812.000 23.004.103

Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33) 11.387.800 11.183.000 10.424.000 11.686.000 12.244.103

Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010)  -1,80% -8,50% 2,62% 7,5%

Mechelen

Totaal gevaarlijk afval (32) 19.496 - - - -

Totaal niet-gevaarlijk afval 12.300 - - - -

Totaal afval 31.796 - - - -

Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33) 25.306 - - - -

Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010) -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

T YPE 2010 (KG) 2011 (KG) 2012 (KG) 2013 (KG) 2014 (KG)

Totaal

Totaal gevaarlijk afval (32) 15.981.509 17.773.944 16.931.331 18.586.327 21.189.213

Totaal niet-gevaarlijk afval 6.615.570 6.860.590 8.605.814 10.492.010 8.620.290

Totaal afval 22.597.079 24.634.534 25.537.145 29.078.337 29.809.503

Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33) 14.335.949 14.495.614 15.009.242 16.197.864 16.263.583

Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010) 1,10% 4,70% 12,99% 12,2%

(32)  Inclusief biologisch en radioactief afval. (33)  De som van het afval met bestemming stortplaats, fysico chemische behan-
deling en verbranding met energierecuperatie.

GRENSOVERSCHRIJDEND TR ANSPORT VAN AFVAL  (1) (3 4)

CRITERIA 1013/2006 BESTEMMING 2010 (KG) 2011 (KG) 2012 (KG) 2013 (KG) 2014 (KG)

Groene Lijst van Afvalstoffen (35) Groot-Brittannië 1.737 1.737 1.546 1.089 2.040

Groene Lijst van Afvalstoffen (35) Nederland 0 1.610 0 0 0

Oranje Lijst van Afvalstoffen (35) Frankrijk 0 0 155.480 269.170 434.140

Oranje Lijst van Afvalstoffen (36) Groot-Brittannië 310.480 695.940 744.220 812.960 1.339.720

Oranje Lijst van Afvalstoffen (36) Duitsland 43.000 0 75.240 132.940 553.405

Oranje Lijst van Afvalstoffen (36) Nederland 0 20.000 0 15.490 40.140

Totaal Groene Lijst van Afvalstoffen (35)  1.737 3.347 1.546 1.089 2.040

% van het totaal niet-gevaarlijk afval  0,03% 0,05% 0,02% 0,01% 0,02%

Totaal Oranje Lijst van afvalstoffen (36)  353.480 715.940 974.940 1.230.560 2.367.405

% van het totaal gevaarlijk afval  2,21% 4,03% 5,76% 6,62% 11,17%

Totaal grensoverschrijdend transport van afval  355.217 719.287 976.486 1.231.649 2.369.445

% van het totaal afval  1,57% 2,92% 3,82% 4,24% 7,95%

(34)  Grensoverschrijdend transport van afval en % van het totaal afval, per lid-
staat (Verordening (EG) 1013/2006).

(35)  Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie als 
bedoeld in artikel 18 van de verordening cf. bijlage III van de Verordening.

(36)  Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schrifte-
lijke kennisgeving en toestemming geldt cf. bijlage IV van de Verordening.

MONETAIRE WA ARDE VAN SIGNIFICANTE BOETES (1)

PARAMETER 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal significante milieugerelateerde geldboetes (37) 0 0 0 0 0

Monetaire waarde van significante milieugerelateerde  geldboetes (37) 0 0 0 0 0

Aantal niet-monetaire sancties voor afwijkingen t.o.v. de milieuregelgeving 0 0 0 0 0

(37)  Significante boetes: boetes > 50.000 US$ cf. J&J Worldwide Environmental, Health and Safety Standards.
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A ANPAK
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de strategi-

sche agenda van Janssen. De aandacht van het bedrijf voor 

duurzaamheid gaat gepaard met communicatie over de stra-

tegie en de prestaties op dit gebied. Effectieve verslaggeving 

over duurzaamheidsaspecten vindt Janssen belangrijk. Het 

bedrijf geeft sinds 2002 een Duurzaamheidsverslag uit. Om 

de duurzaamheidsinformatie beter te structuren, te monito-

ren en effectief te communiceren naar de stakeholders, past 

het bedrijf sinds 2012 de richtlijnen van het Global Reporting 

Initiative (GRI) toe.

Een transparant Duurzaamheidsverslag publiceren past bin-

nen de strategische doelstelling om de stakeholders bij de 

werking van het bedrijf te betrekken. Een transparant, online 

Duurzaamheidsverslag geïntegreerd voor alle vestigingen 

in België draagt bij tot een betere dialoog en samenwer-

king met de omgeving en stakeholders in het kader van het 

bereiken van een duurzaam gezondheidsmodel.

Het resultaat was het Verslag aan de Samenleving 2012, dat 

sindsdien volledig digitaal wordt aangeboden volgens de 

GRI.3-richtlijnen (B-niveau). Tijdens een workshop in samen-

spraak met de belanghebbenden werden alle GRI-indicatoren 

kritisch bekeken en werd een aantal farmaspecifieke indi-

catoren aan de lijst toegevoegd. Voor het verslag van 2014 

hanteert Janssen dezelfde aanpak. Het bedrijf bespreekt 

dezelfde indicatoren als in 2013.

Voor het verslag van 2014 zijn sommige data nog niet beschik-

baar. Waar mogelijk rapporteert het bedrijf wel al over de 

beleidsaanpak. Janssen heeft de ambitie om deze informa-

tie de komende jaren nog verder aan te vullen. 

BEREIK

Deze rapportering heeft betrekking op vier legale entitei-

ten: Janssen Pharmaceutica NV, J.C. General Services CVBA, 

Janssen-Cilag NV en Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 

BVBA. We willen de komende jaren evolueren naar een duur-

zaamheidsrapportering die alle activiteiten van Janssen in 

België omvat. Met de huidige scope vertegenwoordigen we 

93 procent van Janssen in België. Indien niet specifiek ver-

meld, vormen de bovenstaande entiteiten de scope van dit 

rapport. Janssen kiest voor een geleidelijke uitbreiding en 

zal stapsgewijs meer data in deze rapportering verwerken.

CERTIFIC ATIE

Naast de bestaande interne en externe controles koos de 

Janssen Campus ervoor om in 2012 het Duurzaamheidsverslag 

aan een zogenaam de ‘Agreed Upon Procedures’- controle 

te onderwerpen. Daarvoor werd Ernst & Young als part-

ner geselecteerd. Als onafhankelijke auditor hebben zij dit 

Duurzaamheidsverslag gescreend:

1. op de toepassing van de GRI-richtlijnen;

2. het testen van de duurzaamheidsrapporteringsprocedures en 

performantiedata ter voorbereiding van onze doelstelling om in 

de toekomst een ‘limited assurance’ of be perkt nazicht 

uit te voeren op ons Duur zaamheidsverslag. 

Aangezien Janssen in 2014 dezelfde indicatoren hanteert, 

is het niet opportuun om dit jaar een certificatie op de GRI-

data uit te voeren.

BETROUWBA ARHEID VAN DE INFOR M ATIE

• Datacollectie: de informatie wordt hoofd zakelijk via afzon-

derlijke interne systemen verzameld, per juridische entiteit 

binnen de scope van dit verslag. We streven de komende 

jaren naar een verdere gecentraliseerde integratie van 

deze datacollectie. 

• Rapporteringsprotocol Johnson & Johnson (J&J) Healthy 

Future 2015: in het kader van ons groepsbrede duurzaam-

heidsbeleid, de J&J Healthy Future 2015-doelstellingen, 

worden de meeste sociale - en milieudata intern op groepsni-

veau gerapporteerd en gecontroleerd.

• Interne en externe verificatie:

 - Ecologische data: alle data rond water, ener gie, CO2, emis-

sies en afval worden via een centraal datacollectiesysteem 

intern verzameld, gecontroleerd en veelal in het integrale 

milieujaarverslag gerapporteerd. De data inzake energie 

worden voor de sites Beerse en Geel bovendien jaarlijks 

extern geverifieerd in het kader van het energieconvenant, 

waaraan de sites onderhevig zijn. Verder maken onze eco-

logische data deel uit van de dataset die, in het kader van 

de jaarlijkse ISO14001-audit door onafhankelijke derden, 

voor verificatie vatbaar is.

 - Sociale data: data over de Janssen-werk nemers in België 

maken sinds 2012 onderdeel uit van een gecentraliseerd 

hr-databanksysteem, operationeel over de verschillende 

juridische entiteiten heen. De kerndata over het perso-

neelsbestand, opleiding, in- en uitstroom en ziekteverzuim 

maken deel uit van de  sociale balans. De ernst- en fre-

quentiegraad van ongevallen worden gerapporteerd in 

het jaarverslag van de gemeenschappelijke interne dienst 

voor preventie en bescherming op het werk en maken 

deel uit van de dataset die, in het kader van de jaar-

lijkse OHSAS 18001-audits door onafhankelijke derden, 

voor verificatie vatbaar is. Data rond ondersteuning van 

patiëntenorganisaties worden intern geverifieerd over-

eenkomstig de regelgeving.

 - Economische data:

 > de gerapporteerde financiële cijfers (inclusief Onderzoek 

& Ontwikkeling-investeringen) per juridische entiteit 

maken deel uit van interne controle en de externe jaarlijkse 

financiële audit door een onafhankelijke bedrijfsrevisor; 

 > data rond ethisch geneesmiddelenonder zoek en dier-

proeven worden intern en extern gerapporteerd en 

geverifieerd door de bevoegde regelgevende instantie;

 > data rond de kwaliteit van de productie worden intern 

en extern gerapporteerd, en geverifieerd door de 

bevoegde regelgevende instantie.

STAKEHOLDERS
Janssen hanteert hoge ethische normen en hecht veel 

waarde aan het vertrouwen van al onze stake holders in de 

gezondheidszorg. De basis van onze stakeholderaanpak 

komt voort uit het Credo van ons moederbedrijf Johnson & 

Johnson, een ethische code die de verantwoordelijkheden 

van het bedrijf beschrijft tegenover de patiënten, de zorg-

verstrekkers, de eigen medewerkers en de samenleving. Het 

Credo dateert uit 1943 en geldt nog altijd voor alle Johnson 

& Johnson-bedrijven wereldwijd. Het beschrijft wie onze 

kernstakeholders zijn en wat hun belang is voor het orga-

nisatiemodel: 

• de eerste verantwoordelijkheid is tegenover alle artsen, 

verpleegkundigen en patiënten, moeders en vaders, en 

alle anderen die onze producten en diensten gebruiken;

• tegenover alle leveranciers en distributeurs;

• tegenover alle medewerkers;

• tegenover de samenleving en internationale omgeving;

• tegenover aandeelhouders;

De bredere samenleving omvat ook belangrijke stakehol-

ders zoals:

• (innovatie)partners;

• ngo’s en maatschappelijke organisaties waarmee we lokaal 

en internationaal samenwerken of van wie we vragen krijgen;

• lokale buurtbewoners.

De stakeholderaanpak is geïntegreerd in de be drijfswer-

king. De stakeholders worden via verschillende kanalen en 

acties betrokken bij het beleid. Vanwege het grote belang 

van toegankelijke, betaalbare medicatie voor iedereen is de 

farmaceutische sector onderhevig aan een strikte regelge-

ving en diverse controles. Janssen hecht veel belang aan de 

ethische verantwoordelijkheid in stakeholderrelaties. Een 

voorbeeld van interne regulering is de Code of Conduct. 

Ook extern is het contact met de kernstakeholders sterk 

gereguleerd en mag Janssen bijvoorbeeld geen direct con-

tact hebben met patiënten – enkel via patiëntenorganisaties. 

Om de stakeholders toch goed te kunnen begrijpen en op 

een correcte wijze te kunnen betrekken waar nodig, voert 

Janssen jaarlijks verschillende stakeholderstudies en analyses 

uit. Zo werd in het kader van het Verslag aan de Samenleving 

2012 een analyse uitgevoerd van:
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GROEP BEL ANGHEBBENDEN WAT ZE BEL ANGRIJK VINDEN

Algemeen publiek 1 -  Beleidsvoering/governance (open of gesloten structuur)

2 -  Producten/diensten (veilig en hoge kwaliteit, medicijnen die levenskwaliteit 

verhogen)

3 -  Prestaties

Zorgverstrekkers 1 - Beleidsvoering/governance

2 -  Burgerzin (meewerken aan gezondere samenleving:  toegankelijke en 

betaalbare behandeling voor iedereen)

3 -  Prestaties

Opinieleiders 1 -  Innovatie (nieuwe medicijnen en behandelingen)

2 - Producten/diensten

3 - Burgerzin

• de jaarlijkse pharma.be (belangenvereniging van de Belgische 

farmaceutische industrie)-studie over wie de belangrijkste 

farmaceutische stake holders zijn en hun verwachtingen;

• de gelijkaardige EFPIA-studie op Europees niveau (European 

Federation of Pharmaceutical Industries Association), met 

focus op de Belgische farmaceutische stakeholders en hun 

verwachtingen;

• een stakeholderstudie (mei 2012) uitgevoerd door een onaf-

hankelijke, derde partij over de stakeholders van Janssen 

in België en hun specifieke verwachtingen;

• een persnazicht van de duurzaamheidsgerelateerde onder-

werpen over Janssen in België in 2012, vanuit het oogpunt 

van de bredere (Belgische) maatschappij.

De belangenvereniging van de Belgische farmaceutische 

industrie, pharma.be, voert jaarlijks een onderzoek uit bij 

Belgische belanghebbenden uit de gezondheidszorg. Zij 

gaven volgende kerngroepen van ‘stakeholders’ aan voor 

de farmaceutische industrie in België:

• gezondheidsprofessionals die advies geven over genees-

middelen en geneesmiddelenvoorschriften afleveren 

(geneesheren, verplegers, apothekers); 

• patiënten (patiëntenorganisaties) die medicijnen gebruiken; 

• de financiële gemeenschap die de research financiert;

• regelgevers/beleidsmensen die de ‘licence-to-operate’ 

verlenen; 

• wetenschappers met wie samengewerkt wordt.

De pharma.be-studie geeft ook aan wat de drijvende krachten 

achter de reputatie zijn die deze belanghebbenden belang-

rijk vinden, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

• welzijn van patiënten;

• noodzakelijke en levensreddende producten;

• veilige en betrouwbare producten;

• positieve impact op economie;

• volledige en betrouwbare informatie;

• demonstratie van wetenschappelijke bewijsvoering;

• partner in het oplossen en anticiperen van gezondheids-

problemen;

• eerlijke beleidsvoering;

• sociale- en milieuverantwoordelijkheid;

• open en transparant beleid;

• tegemoetkoming aan de noden van de   consu ment;

• herinvestering van winst in Onderzoek & Ontwik keling;

• ethisch gedrag.

Een stakeholderonderzoek dat in mei 2012 in opdracht 

van Janssen is uitgevoerd, geeft aan dat de Janssen-

belanghebbenden in België de rol van het bedrijf zien als 

“een partner die betaalbare gezondheidszorg verzekert 

via samenwerking met stakeholders en partners omtrent 

de belangrijkste uitdagingen in dit land, zoals veroudering 

en chronische ziekten”. Kernthema’s hier zijn:

• werken rond preventie van ziekten (preventie);

• minder administratie (effectiviteit);

• kwaliteitsproducten/diensten; 

• de patiënt informeren en bijstaan; 

• gepersonaliseerde medicijnen (veiligheid en kwaliteit, 

waarde, besef van ziekten);

• transparante productinformatie (bedrijfs-, onderzoeks-, 

producttransparantie);

• innovaties (forse vooruitgang);

• betaalbare prijs/toegang tot medicijnen voor lagere inko-

mens (billijke prijszetting);

• efficiënte kostencontrole (efficiëntie);

• overconsumptie van geneesmiddelen tegengaan (genees-

middelentrouw/communicatie).

In overleg met Business & Society werd de ambitie uitgespro-

ken om in 2015 een stakeholderoverleg te organiseren voor 

de farma-industrie in België. Zo kunnen voor de hele sector 

de materiële thema’s bepaald worden. Janssen is voorstan-

der van het op sectorniveau bekijken van deze thema’s en 

werkt graag mee aan dit voorstel.

DUURZA AMHEIDSK ADER
De medische uitdagingen van vandaag zijn nooit zo com-

plex geweest. Janssen wil zelf mee vormgeven en actief 

meebouwen aan het gezondheidszorgmodel van morgen.

Binnen deze medische uitdagingen speelt duurzaamheid 

een belangrijke rol. 

MATERIËLE THEMA’S
De materialiteit is gedefinieerd, gebaseerd op een exten-

sief onderzoek van:

• algemene trends en trends binnen de farmaceutische 

industrie;

• duurzaamheidsverslagen van representatieve farmaceu-

tische bedrijven, nationaal en internationaal;

• verschillende stakeholderanalyses (scope: wereld wijd en 

België - EFPIA, pharma.be);

• persberichten over Janssen in België;

• analyse van kernthema’s van de globale Johnson & 

Johnson 2020-strategie en die van de lokale Janssen-

duurzaamheidsstrategie;

• de SASB (Sustainability Accounting Standards Board)- gezond-

heidszorgstandaarden, gepubliceerd in augustus 2013. 

Op basis van bovenstaande analyses werden de volgende 

materiële thema’s weerhouden voor dit rapport:

SOCIALE DUUR Z A A MHEID

• sociaal beleid

• samenleving

• medewerkers

ECONOMISCHE DUUR Z A A MHEID

• economisch beleid

• kerncijfers

• Onderzoek & Ontwikkeling

• Supply Chain

ECOLOGISCHE DUUR Z A A MHEID

• groen beleid

• groene initiatieven

• groene erkenningen
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functie heeft (en, zo ja, zijn/haar functie binnen het kader van de organisatie en de 
redenen voor deze situatie)

www.investor.jnj.com, Corporate Governance

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal 
onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam

www.investor.jnj.com, Corporate Governance

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om 
aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste 
bestuurslichaam

www.investor.jnj.com, Corporate Governance

4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, top- 
managers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van 
de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu gerelateerde prestaties)

www.investor.jnj.com, 2015 Proxy Statement

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen 
worden vermeden. Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden 
van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie 
aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen

www.investor.jnj.com, 2015 Proxy Statement

4.7 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten 
die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met 
vermelding van de mate van invoering ervan

p. 6 Introductie
p. 8 Ons Credo
p. 12 Bedrijfsstrategie
www.jnj.com Citizenship & Sustainability
www.jnj.com Our Management Approach

4.8 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie 
en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale 
prestaties, met inbegrip van relevante risico’s, en mogelijkheden en naleving van of 
conformiteit met internationaal overeengekomen standaarden, gedragscodes en 
principes

www.jnj.com Citizenship & Sustainability
www.jnj.com Our Management Approach

4.9 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, 
in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties

www.investor.jnj.com, 2015 Proxy Statement

4.10 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende 
organisatie

UNGC, Principle 7 2013 Citizenship & 
Sustainability Report p. 96

4.11 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of 
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

Governance: External Commitments 2013 
Citizenship & Sustainability Report p. 38

4.12 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of nationale/ 
internationale belangenorganisaties

Voetnoot (1)

4.13 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken p. 112 Over dit verslag

4.14 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden 
betrokken. Benadering van het betrekken van belanghebbenden, waaronder de 
frequentie ervan per type en groep belanghebbenden

p. 112 Over dit verslag

4.15 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de 
betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, 
onder meer via haar verslaggeving

p. 112 Over dit verslag

(1)  Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of nationale/ internationale belangenorganisaties: AmCham, BCLAS, Business 
& Society, EFPIA/IFPMA, Essenscia, Essenscia Vlaanderen, EU Innovation Forum, Flanders Synergy, FlandersBio, HST, Industrieraad Vlaanderen, 
Innovative Medicines Initiative (IMI), Kauri, MCB Forum, pharma.be, Plan C, STEM platform, Strategische Projectorganisatie Kempen (SPK), VKW, 
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, VOKA, Voka Kempen.
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MANAGEMENTBENADERING
GRI BESCHRIJVING PAGINA 

 Economische duurzaamheid p. 100 Kerncijfers
p. 12 Bedrijfsstrategie
p. 18 Werken aan uw gezondheid
p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken
p. 42 Groeiende partner in gezondheidszorg
p. 56 Investeren in de toekomst
p. 58 Uniek innovatie-ecosysteem
p. 60 Janssen in België geeft innovatie een boost
p. 62 Higlights samenwerkingen 2014

Sociale duurzaamheid p. 100 Kerncijfers
p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken
p. 66 Bijdragen aan de samenleving
p. 74 Alles voor tevreden medewerkers
p. 76 Huis van werkvermogen geeft medewerkers goesting 
en kracht
p. 78 Gezondheid medewerkers
p. 80 Talent is troef
p. 82 Waarden
p. 84 Werken in inspirerende werkomgeving

Ecologische duurzaamheid p. 100 Kerncijfers
p. 88 Ecologie is een cruciale pijler
p. 90 Zelf energie maken en delen
p. 92 Duurzaam afvalbeheer
p. 94 Vermindering waterverbruik
p. 96 Vermindering emissies
p. 98 Groene chemie

Janssen Onderzoek & Ontwikkeling p. 18 Werken aan uw gezondheid
p. 20 Nieuwe onderzoeksplatformen
p. 22 Focus op belangrijke medische noden
p. 24 Totaalzorg voor de schizofreniepatiënt
p. 26 Alzheimer wordt samen aangepakt
p. 28 Kanker onder controle krijgen
p. 30 De ebolacrisis aanpakken
p. 32 Hepatitis C vraagt om sensibilisering
p. 34 Patiënten met resistente tbc genezen
p. 36 Blijven streven naar zero aids
p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken
p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen

Farma-specifiek Janssen Supply Chain p. 44 Vooruitstrevend in productie
p. 46 Hoogkwalitatieve producten op tijd bij de patiënt
p. 48 Hoge volumeproductie
p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen

Farma-specifiek Partners p. 62 Highlights samenwerkingen 2014
p. 64 Partnership met patiëntenorganisaties

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk p. 74 Alles voor tevreden medewerkers

Mensenrechten www.jnj.com, Our Strategic Framework

Maatschappij p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken
p. 66 Bijdragen aan de samenleving

Productverantwoordelijkheid p. 44 Vooruitstrevend in productie
p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen
p. 54 Integer handelen
p. 88 Ecologie is een cruciale pijler

ECONOMISCHE ASPECTEN
GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, 
waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, 
donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst 
en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden

Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

EC2 Financiële implicaties, en andere risico’s en mogelijkheden voor de 
activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

Gedeeltelijk p. 52 Kwaliteit en 
betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen

EC 6 Beleid, methoden en proportie van uitgaven betreffende lokaal 
gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties

Gedeeltelijk p. 82 Waarden

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en 
diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden 
geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel 
in natura of pro bono

Gedeeltelijk p. 66 Bijdragen aan de 
samenleving

EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische 
gevolgen, waaronder de omvang ervan

Gedeeltelijk p. 62 Highlights 
samenwerkingen 2014

EC (farma-specifiek) Uitgaven in onderzoek en ontwikkeling Geheel p. 100 Kerncijfers

MILIEUASPECTEN
GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Geheel p. 100 Kerncijfers

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron Geheel p. 100 Kerncijfers

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen Geheel p. 90 Zelf energie maken en delen

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie 
gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie- 
eisen als resultaat van deze initiatieven

Geheel p. 90 Zelf energie maken en delen

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds 
gerealiseerde verlaging

Geheel p. 90 Zelf energie maken en delen

EN8 Totale wateronttrekking per bron Geheel p. 100 Kerncijfers

EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water Geheel p. 100 Kerncijfers

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en 
diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een 
hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

Gedeeltelijk p. 88 Ecologie is een cruciale pijler

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het 
beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit

Gedeeltelijk p. 88 Ecologie is een cruciale pijler

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Geheel p. 100 Kerncijfers

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Gedeeltelijk p. 96 Vermindering emissies

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde 
verlagingen

Geheel p. 90 Zelf energie maken en delen
p. 96 Vermindering emissies

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht Geheel p. 100 Kerncijfers

EN20 NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar type en gewicht Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming Geheel p. 100 Kerncijfers

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Geheel p. 100 Kerncijfers

EN24 Hoeveelheid afval die grensoverschrijdend getransporteerd wordt Geheel p. 100 Kerncijfers

EN26 Initiatieven om ecologische impact te wijten aan producten en services te 
mitigeren (alsook de impact van deze mitigatie)

Geheel p. 88 Ecologie is een cruciale pijler
p. 92 Duurzaam afvalbeheer
p. 94 Vermindering waterverbruik

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire 
sancties wegens het niet naleven van milieuwet

Geheel p. 100 Kerncijfers

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten, en andere 
goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de 
organisatie en het vervoer van personeelsleden

Gedeeltelijk p. 96 Vermindering emissies
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SOCIALE ASPECTEN
A R B EI D S O M S TA N D I G H ED EN  EN  VO LWA A R D I G  W ER K

GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht 
en regio

Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst 
valt

Geheel p. 100 Kerncijfers

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers, en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio

Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

LA8 Opleidings , trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s 
ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband 
met ernstige ziekten

Geheel p. 82 Waarden

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, 
onderverdeeld naar werknemerscategorie

Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de 
blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het 
afronden van hun loopbaan

Geheel p. 76 Huis van werkvermogen geeft 
medewerkers goesting en kracht
p. 80 Talent is troef

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers 
per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde 
maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

Gedeeltelijk p. 100 Kerncijfers

M EN S EN R EC H T EN

GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten 
waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de 
naleving van de mensenrechten is getoetst

gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op 
naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen

gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende 
aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip 
van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft

gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou 
kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van 
vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen 
die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten. Activiteiten waarvan 
is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, 
alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van 
kinderarbeid

gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen 
van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn 
getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid

gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

M A AT S C H A P P I J

GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma’s en methoden die 
de effecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, 
waaronder vestiging, activiteiten en vertrek

Geheel www.jnj.com, Strategic Framework

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op 
corruptiegerelateerde risico’s

Gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework
p. 54 Integer handelen

SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en 
-procedures van de organisatie heeft gevolgd 

Geheel p. 54 Integer handelen

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie Geheel www.jnj.com, Strategic Framework

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire 
sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving

Gedeeltelijk www.jnj.com, Strategic Framework

P R O D U C T V ER A N T W O O R D EL I J K H EI D  

GRI BESCHRIJVING BEHANDELING PAGINA 

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van 
producten en diensten voor gezondheid en 
veiligheid worden beoordeeld met het oog op 
verbetering en het percentage van belangrijke 
product- en dienstencategorieën die aan 
dergelijke procedures onderhevig zijn

Gedeeltelijk p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen

PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, 
standaarden en vrijwillige codes met betrekking 
tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, 
promotie en sponsoring

Geheel p. 54 Integer handelen

PR (farma-
specifiek)

Kwaliteit en veiligheid Gedeeltelijk p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen
p. 44 Vooruitstrevend in productie

PR (farma-
specifiek)

Health & Compliance (responsible marketing) Geheel p. 8 Ons Credo
p. 54 Integer handelen

PR (farma-
specifiek)

(Eerlijke) prijszetting (toegang tot medicijnen) Geheel p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken

PR (farma-
specifiek)

Innovatie Geheel p. 12 Bedrijfsstrategie
p. 14 Over Janssen in België
p. 58 Uniek innovatie-ecosysteem
p. 60 Janssen in België geeft innovatie een boost

PR (farma-
specifiek)

Compliance en ethiek Geheel p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen
p. 58 Uniek innovatie-ecosysteem
p.60 Janssen in België geeft innovatie een boost

PR (farma-
specifiek)

R&D Geheel p. 18 Werken aan uw gezondheid
p. 20 Nieuwe onderzoeksplatformen
p. 22 Focus op belangrijke medische noden
p. 24 Totaalzorg voor de schizofreniepatiënt
p. 26 Alzheimer wordt samen aangepakt
p. 28 Kanker onder controle krijgen 
p. 30 De ebolacrisis aanpakken
p. 32 Hepatitis C vraagt om sensibilisering
p. 34 Patiënten met resistente tbc genezen
p. 36 Blijven streven naar zero aids
p. 38 Globale gezondheidsnoden aanpakken
p. 52 Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
geneesmiddelen
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Samenwerken met de wereld 
voor de gezondheid van iedereen 
Johnson & Johnson is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van 

gezondheids zorg. Het bedrijf ontdekt en ontwikkelt, produceert en verkoopt een 

brede waaier van genees middelen, consumentenproducten, medische apparatuur 

en diagnostica, die dagelijks het verschil maken voor de gezondheid van mensen 

wereldwijd. Johnson & Johnson stelt zo’n 128.000 mede werkers tewerk in 60 landen.

De Farmaceutische Groep van Johnson & Johnson werkt  wereldwijd onder de naam 

“Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson”. Vandaag een van de 

meest ver nieuwende farmaceutische bedrijven in de wereld. Toonaangevend op het 

vlak van Neurowetenschappen, Oncologie, Infectieziekten & Vaccins, Immunologie, 

Cardiovasculaire & Metabole aandoeningen.

Janssen Pharmaceutica (in België) is één van de meest prominente bedrijven van de 

wereldwijde Janssen-groep. Het bedrijf dat dokter Paul Janssen stichtte toen hij in 

1953 met eigen research begon, heeft de evolutie van de geneeskunde fundamen-

teel beïnvloed. Janssen heeft in ons land vestigingen in Beerse (Beerse I en II), Geel, 

Olen, La Louvière en Merksem.

Samen ontdekken, ontwikkelen en produceren de vestigingen in België geneesmid-

delen en therapeutische oplossingen voor patiënten wereldwijd. Dat gaat van het 

prille begin, ‘het basisonder zoek naar nieuwe geneesmiddelen’, via de productie, 

commerciële en ondersteunende diensten tot de distributie van de geneesmid delen. 

Daarmee heeft Janssen in België de volledige farmaceutische cyclus in eigen han-

den, wat het bedrijf uniek maakt binnen de farmaceutische wereld.

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

www.janssenbelgium.be


