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JANSSEN PHARMACEUTICA DOET WERKNEMERS NADENKEN OVER WERKDRUK
& LOOPBAAN

‘Alsof we collectief uit een burn-out
klimmen’
02 JANUARI 2016 | Van onze correspondent ‘leven & werk’ Eva Berghmans

Janssen Pharmaceutica, lang het prototype van een bedrijf waar je
zonder veel rimpelingen tot je pensioen aan de slag bleef, wil zijn
medewerkers in beweging krijgen. Ze hebben er zelfs een eigen
loopbaancoaching-centrum voor. ‘Wie fit wil blijven, moet
bewegen.’

http://www.standaard.be/plus
http://www.standaard.be/plus/tag/werk-leven


02/01/16 16:36‘Alsof we collectief uit een burn-out klimmen’ - De Standaard

Page 2 of 6http://www.standaard.be/cnt/dmf20160101_02045587

Stephanie Verbraekel

Werknemers van Janssen
Pharmaceutica die een
hapje willen eten in de
cafetaria, botsen dezer
dagen op een
muurvullende
krijttekening van hun
baas, Tom Heyman. Hij is
een van de tien
genomineerden voor de
titel van Manager van het
Jaar van het economische
weekblad Trends.
Nochtans startte hij onder
een ongunstig gesternte.
Zijn eerste wapenfeit was

een grote herstructurering in 2009, waarbij 500 medewerkers moesten
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vertrekken (waarvan uiteindelijk 150 gedwongen ontslagen). Dat liet zijn
sporen na. De personeelsbevraging in 2010 liet maar één conclusie toe, vertelt
Hilde Claes, vicepresident Human Resources: ‘We waren onze ziel kwijt. Het
geloof in het credo van het bedrijf was ingezakt.’

Dat credo staat in het teken van duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar heel wat medewerkers waren te geschokt om dat
nog te geloven. ‘Het was een breuklijn’, zegt Ann Van Acker, de
bedrijfspsychologe. Janssen Pharmaceutica was het prototype van de solide
werkgever – het type bedrijf waarbij mensen uit de buurt aan de slag gingen, in
de wetenschap dat ze er de rest van hun carrière goed zouden zitten. ‘Met de
herstructurering voelden medewerkers die vaste grond onder hun voeten
wegzakken’, vertelt Van Acker. ‘Vergelijk het met een collectieve burn-out, waar
we nu stilaan uitgeklommen zijn.’

Maar de HR-afdeling wou meer dan het vertrouwen herstellen. ‘Boven op de
crisis kwam het besef dat we allemaal langer zullen moeten werken’, zegt Hilde
Claes. ‘Dat staat haaks op het oude idee dat je twintig of dertig jaar op dezelfde
stoel kan blijven zitten. Als je nooit beweegt, blijf je niet fit. Voor jonge
wetenschappers is dat heel natuurlijk, die doen ervaring op en gaan verder.
Maar ook operationele en administratieve medewerkers moeten meer
nadenken over wat hen aan de gang kan houden.’

Bouwoverleg

Zo bekeken werd de crisis de voedingsbodem voor een cultuurshift. De
werknemer van de toekomst is een mondige werknemer die het heft in eigen
handen neemt. Maar dat lukt moeilijk in tijden van reorganisatie. Er komt wat
duwen en trekken bij kijken om mensen te leren dat ze zich mogen uitspreken,
legt Ann Van Acker uit. Zo gaat elke afdeling sinds 2012 door de RAPSY-sessies,
de risico-analyses van het psychosociaal welzijn. Die worden begeleid door
interne moderatoren, maar de bazen schuiven níet mee aan tafel. Nog te
delicaat. ‘Er is nog te veel ongemakkelijkheid, een sprekende medewerker is
lastiger dan een stille.’
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Om het denken aan te vuren, lanceerde de HR-dienst in de lente van 2014 het
Huis van het Werkvermogen, naar het idee van de Finse professor Juhani
Ulmarinen. Het Huis heeft vier verdiepingen, waarop het dak -van het
werkvermogen rust. De onderste verdieping is de lichamelijke en geestelijke
gezondheid; de bovenste gaat over de omstandigheden waarin het werk
gebeurt, de organisatie, de leidinggevenden. De tussenliggende verdiepingen
gaan over talenten, en over normen, waarden en attitude.

In één oogopslag laat het huis zien wat de HR-mensen van Janssen duidelijk
willen maken: je werkvermogen is een gedeelde verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer. ‘En het is zoals met een echt huis: er is altijd werk
aan’, zegt Hilde Willems van de HR-dienst. ‘Je kan een architect en een
aannemer inschakelen voor die werken, maar je moet er wel zelf over
nadenken.’

Om het Huis geen stille dood te laten sterven als een theoretisch ideetje, doet
HR een beroep op ambassadeurs op de werkvloer, werknemers die het een
inspirerend idee vinden. Er zijn er al 130, op een personeelsbestand van 4.600.
Ze promoten onder meer een spel: het ‘bouwoverleg’. Opvallender nog is de
reclame die ze maken voor het Talent Fit Center, een centrum voor
loopbaancoaching in het eigen huis.

Loopbaancoaching

Medewerkers kunnen er terecht voor een eenmalig gesprek over hun talenten,
maar ook voor een volwaardige loopbaancoaching. Eerst zijn er vier gesprekken
met een externe coach – kwestie van mensen in totale vrijheid te laten spreken.
Op het moment dat de medewerker helder begint te zien wat hij of zij wil,
begint er een traject van interne coaching, om te onderzoeken welke opties
Janssen biedt. Sinds de lancering twee jaar geleden lieten al 175 medewerkers
zich coachen. Een derde onder hen deed dat omdat hun functie zou verdwijnen,
maar twee derde deed het uit eigen noodzaak.
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‘Zo’n coaching helpt heel goed tegen het vage gevoel van frustratie waar veel
mensen mee blijven rondlopen’, zegt Katja De Waepenaert van Research &
Development. ‘Het geeft meer inzicht in jezelf. Ik dacht dat ik weg wou bij
Research & Development, maar door de coaching realiseerde ik me dat dat niet
per se de oplossing was. Wel is het zo dat ik vooral energie krijg van werken met
mensen, en dat ik graag coach.’

Het is niet ongebruikelijk dat mensen door de loopbaancoaching gaan, en toch
in hun huidige job blijven: voor ongeveer de helft van de deelnemers was dat tot
nog toe het geval. De andere helft verandert binnen het jaar van job.

Pascal Van Dorsselaer besliste om het lab na twintig jaar wel te verlaten. Na zijn
loopbaancoaching ging hij aan de slag op de afdeling inkoop. ‘Daarmee viel al
mijn routine weg. Ik doe nu contracten, en dat gaat veel breder dan waar ik in
het labo op zat te kijken. Het brengt me met veel mensen in contact. Dat geeft
me energie, maar makkelijk is het niet altijd.’ Eén nadeel aan zijn nieuwe job:
het is tijdelijk. ‘En ik voel dat ik me moet inhouden om niet te solliciteren op
elke job die bij mijn ervaring aansluit. De kans is te groot dat ik na een jaar
weer ongelukkig zou zijn.’

Op zeker spelen

Talent Fit Center of niet: aan de neiging om op zeker te spelen ontkomt ook
Janssen Pharmaceutica niet. Karolien Huybrechts nam zichzelf altijd voor om
na vijftien jaar de afdeling Finance te verlaten. ‘Mijn baas vond dat raar, maar
voor mensen als ik is het heel goed dat er zoiets als het Talent Fit Center
bestaat.’

De productieomgeving trekt haar erg aan, maar ze weet dat het niet evident is
als ze daar solliciteert. ‘De organisatie moet daar nog mee leren omgaan, met
dat nieuwe idee dat de werknemer niet op zijn stoel blijft zitten. Dat betekent
ook dat een leidinggevende het moet aandurven iemand met een onverwachte
achtergrond aan te nemen. De ene staat daar meer voor open dan de andere. En
verandering gaat traag.’
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Van onze correspondent ‘leven & werk’ Eva Berghmans

hilde willems:

‘Het is met het Huis van Werkvermogen zoals met een echt huis:
er is altijd werk aan’

‘Misschien moet iedereen zich eens door het Talent Fit Center onder handen
laten nemen’, denkt Katja De Waepenaert. ‘Je leert er dingen van die je voor de
rest van je carrière meeneemt.’


