
Verslag aan de Samenleving

Highlights
2013

I N  D E  K I J K E R

BEKIJK HET VERSLAG AAN DE 
SAMENLEVING OP

www.janssenbelgium.be

Bekijk het

Verslag aan de  
Samenleving 2013

www.janssenbelgium.be

Onze nieuwe concurrenten  
 heten Google, Samsung, 
Philips, Microsoft en IBM

Uitgebreide  
inspanningen
OP HET VLAK VAN NEUROWETENSCHAPPEN,  
ONCOLOGIE EN INFECTIEZIEKTEN

Verder op de  
positieve  
stroming van  
duurzaamheid

Een schoenmaat minderGezondheid is ongelijk

Samenwerking met partners ook 

 buiten de klassieke farma brengt 

 nieuwe mogelijkheden. p.9

In 2013 zette Janssen zijn inspanningen op het 

vlak van neurowetenschappen, oncologie, in

fectieziekten, immunologie en cardiovasculai

re en metabole ziekten voort. Oplossingen die 

moeten leiden tot het voorkomen van ziekte, 

het verbeteren en redden van het leven van 

patiënten waar ook ter wereld. Janssen stopt 

niet vooraleer nieuwe ideeën zijn omgezet in 

medische oplossingen voor patiënten die ze 

nodig hebben.

Het onderzoekscentrum in België leverde in 

2013 uitgebreide inspanningen op het vlak van 

neurowetenschappen, oncologie en infectie

ziekten. De focus lag op de ontdekking en ont

wikkeling van een nieuwe generatie van kleine 

moleculen op het vlak van o.a. schizofrenie, 

depressie, pijnbestrijding, alzheimer, hepatitis 

C, hiv en verschillende soorten van kanker. 

Duurzaamheid is al jarenlang integraal deel van 

de strategische agenda van Janssen. Het bedrijf 

wil de strategie, resultaten en verbeterpunten 

delen en de mogelijkheid bieden de inspan

ningen op het vlak van duurzaamheid grondig 

te beoordelen. Een effectieve, transparante 

verslaggeving en een eerlijke, open dialoog 

hierover vindt Janssen essentieel. Samen met 

u wil Janssen verder werken aan duurzame 

gezondheid en het beleid blijven toetsen en 

 bijstellen. Deze publicatie geeft u een blik op 

enkele belangrijke gebeurtenissen van het 

bedrijf in 2013. In het Verslag aan de Samen

leving op www.janssenbelgium.be vindt u 

een meer doorgedreven rapportering over 

de  activiteiten en kerncijfers op basis van de 

 Global Reporting Initiative (GRI).

Het kan best met minder water, 

energie, afval, emissies en 

 grondstoffen. p.14

De noden van ontwikkelingslanden 

verdienen even sterk de aandacht.

p.10

p.2

 We stoppen niet 
 vooraleer nieuwe ideeën 
 zijn omgezet in medische 
 oplossingen voor patiënten 
 die ze nodig hebben. 

SONJA WILLEMS, MANAGING DIRECTOR, JANSSEN-CILAG BENELUX“

p.2 | Interview met Tom Heyman & Sonja Willems
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GESPREK MET TOM HEYMAN & SONJA WILLEMS

Investeren in innovatie 
en in de duurzaamheid  
van de zorg

Tom Heyman, CEO van Janssen Pharmaceu-
tica  en Sonja Willems,  Managing Director 
van Janssen-Cilag Benelux en voorzitter 
van pharma.be, hebben Janssen in België 
een nieuw elan gegeven na enkele moei-
lijke jaren. Hun absolute prioriteit  bestaat 
erin om Janssen in België zodanig te ver-
sterken dat het binnen de gezondheids-
zorg een toonaangevende rol kan blijven 
spelen. Een babbel met Tom en Sonja naar 
aanleiding van het tweede  Verslag aan de 
Samenleving levert heel wat nieuwe inzich-
ten op.

Wat deed Janssen in 2013 voor de gezond-

heid van ons allemaal? Is er vooruitgang 

geboekt? Kunnen we hopen op nieuwe en 

betere behandelingen morgen?

TOM: In 2013 zette Janssen zijn inspanningen    

op het vlak van neurowetenschappen, 

 oncologie, infectieziekten, immunologie 

en  cardiovasculaire en metabole ziekten 

voort. We focussen op de ontdekking en 

ontwikkeling    van een nieuwe generatie van 

moleculen op het gebied van o.a.  schizofrenie, 

depressie, pijnbestrijding, alzheimer, hepatitis 

C, hiv en kanker. Onze zoektocht naar oplos

singen voor enkele van de meest ingrijpende 

ziekten waarvoor nog geen goede behande

ling is, gaat onafgebroken verder. Er is al veel 

vooruitgang geboekt, maar we mogen niet 

onderschatten hoe groot de uitdaging is en 

hoeveel onderzoek er nog moet gebeuren.

SONJA: De uitdagingen zijn enorm, de investe

ringen in toekomstige behandelingen groot 

en de uitkomst nooit zeker. We zijn het onszelf 

en de komende generaties verplicht om fors 

te investeren in nieuw onderzoek. In de laatste 

vijf jaar heeft het moederbedrijf Johnson & 

Johnson wereldwijd (farma, medische en di

agnostische applicaties, en consumentenpro

ducten) elk jaar ongeveer 11% van de omzet 

geïnvesteerd in onderzoek & ontwikkeling. 

Voor de farmasector alleen bedragen de 

R&Duitgaven van Janssen 20% van de omzet.

Zijn er in 2013 nieuwe behandelingen 

 gekomen?

SONJA: In 2013 werden in de VS en verschil

lende andere landen 3 belangrijke nieuwe 

geneesmiddelen gelanceerd: INVOKANA® 

(canagliflozin) voor de behandeling van type 

2 diabetes, IMBRUVICA™ (ibrutinib) voor de 

behandeling van mantelcellymfoom en OLY

SIO™ (simeprevir) voor de behandeling van 

chronische hepatitis Cinfectie. In 2013  ontving 

Janssen in totaal 9 goedkeuringen voor nieu

we medicatie en nieuwe indicaties.

En wat brengt de toekomst?

TOM: We verwachten dat de pijplijn verder zal 

groeien in 2014 en de jaren daarna. Janssen 

blijft investeren in R&D en plant de registratie 

van 10 nieuwe moleculaire entiteiten tussen 

2013 en 2017 en meer dan 25 bijkomende 

lijnextensies van onze gecommercialiseerde 

medicatie.

Wat is jullie ambitie?

SONJA: Oplossingen die leiden tot het voorko

men van ziekte, het verbeteren en redden van 

het leven van patiënten waar ook ter wereld. 

We stoppen niet vooraleer nieuwe ideeën    

zijn omgezet in medische oplossingen voor 

patiënten die ze nodig hebben. Zo hopen we 

dat we ooit kanker kunnen genezen en zelfs 

voorkomen en ook de ziekte van Alzheimer in 

een vroeg stadium stop kunnen zetten. Ook 

dromen we de jaarlijkse griepspuit op termijn 

te vervangen door één vaccin dat verscheide

ne jaren bescherming biedt tegen griep.

TOM: Het ontwikkelen en duurzaam 

produceren    van baanbrekende oplossingen 

toegankelijk voor iedereen, waar ook ter 

wereld. We investeren in innovatie en in de 

duurzaamheid van de zorg. Het is de weg naar 

de toekomst die de patiënten, de samenleving 

en onze medewerkers dient.

Wat zijn jullie uitdagingen?

TOM: We zien constante vernieuwing en 

samenwerking als de enige duurzame weg 

vooruit, zeker in deze economisch nog altijd 

moeilijke tijden. Met ons open innovatiemodel 

zijn we anno 2013 op weg naar een intensieve 

samenwerking tussen kennisinstellingen, 

bedrijven en de overheid om over de sectoren 

heen onze kennis te vergroten.

SONJA: Samen met onze stakeholders werken 

we aan de wereldwijde toegankelijkheid tot 

kwalitatieve en betaalbare gezondheids

zorg. In nog heel wat gebieden in de wereld 

hebben mensen om financiële, logistieke of 

organisatorische reden nauwelijks toegang tot 

kwaliteitsvolle behandelingen.

TOM: Naast onze inzet voor het welzijn van 

de samenleving, geven we ook veel om het 

welzijn van onze medewerkers. In een wereld 

waarin gegarandeerde werkzekerheid wegvalt, 

investeren we verder in het aanwezige talent 

en de potentiële capaciteiten van iedereen in 

het bedrijf. Met een haalbare job en een goed 

werkvermogen blijven onze  medewerkers met 

goesting aan de slag.

SONJA: Ook zijn we ons bewust van onze im

pact op het milieu. Onze focus op duurzame 

ontwikkeling koppelt economische groei aan 

sociale vooruitgang én ecologisch evenwicht.

Is duurzaamheid de oplossing?

TOM: Duurzame innovatie is inderdaad de 

enige brug naar de toekomst die patiënten, de 

samenleving en onze medewerkers dient. 

SONJA: We investeren in duurzame innovatie 

en denken na over de duurzaamheid van de 

zorg, waarbij toegang tot een goede en be

taalbare gezondheidszorg centraal staat.

“

We zijn het onszelf en de 
komende generaties verplicht 
om fors te investeren in  
nieuw onderzoek.
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Jaaroverzicht 2013
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Lancering
3 nieuwe
geneesmiddelen
voor de behandeling van type 2 
diabetes, mantelcellymfoom en 
 hepatitis Cinfectie

JanssenCilag
past organisatie   
in België en 
 Nederland aan

Janssen 
ontwikkelt 
applicatie voor 
therapietrouw 
hiv-medicatie

Indienststelling
Warmtekracht-
koppelings- 
installatie

GSK en Janssen 
lanceren  
European Medical 
Information  
Framework (EMIF)

Janssen wint
Supply Chain
Award 2013

Janssen steunt op 
het Huis van 
Werkvermogen  

Janssen Global  
Public Health
wil gezondheid voor iedereen waar 
ook ter wereld

Stellar bundelt krachten 
in de strijd tegen hersenaandoeningen

Voor het eerst sinds vele jaren  
opendeurdag tijdens 

Dag van de Zorg
Economische  
handelsmissie India

Paul Stoffels top 25
biofarma

10 jaar het verschil voor 

mensen met hiv

Voor het volledige  

jaaroverzicht, lees het  

Verslag aan de Samenleving op 

www.janssenbelgium.be

Dr. Koen Andries 
gelauwerd voor onderzoek  
naar tuberculose
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Eerste Lifetime 
Achievement Award
van FIT



Duurzaamheid zit al 70 jaar ingebakken in de bedrijfscultuur en 
versterkt de innovatiedrang nog elke dag. In het Credo liggen de 
duurzame waarden reeds decennialang vervat. Janssen draagt bij tot 
een betere wereld door de gezondheid en het welzijn te verbeteren, 
maar ook door zorgvuldig om te gaan met onze planeet, door elke 
dag op een verantwoordelijke manier te handelen en door het bedrijf 
te versterken zodat het een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren 
tot de wereldwijde gezondheidszorg en de Belgische economie.

Moederbedrijf Johnson & Johnson heeft haar engagement op zeven 

terreinen verwoord in een duurzaamheidsstrategie Healthy Future 

2015. Janssen heeft deze eind 2010 vertaald naar een wereldwijde duur

zaamheidsstrategie. Ook in België werd een lokale Duurzaamheidsraad 

opgericht om het wereldwijde duurzaamheidsbeleid te integreren in de 

dagelijkse manier van werken. Alle groepen zijn erin vertegenwoordigd 

om een breed draagvlak te creëren. Janssen wil een duurzaamheidscul

tuur maximaal stimuleren. Communicatie speelt hierin een cruciale rol.

Economische  
duurzaamheid
Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, een correcte 

en transparante beleidsvoering en gefocuste activiteiten de juiste weg 

vormen naar economische duurzaamheid. Het bedrijf spant zich elke 

dag in om oplossingen te vinden voor enkele van de meest ingewik

kelde medische uitdagingen van onze tijd. Het bedrijf neemt geen 

genoegen met kleine verbeteringen op het vlak van gezondheidszorg. 

Janssen streeft naar medische vernieuwing die een meerwaarde bete

kent voor de  patiënt, de betalers (ziekenfondsen) en de overheid, die 

noodgedwongen de uitgaven voor de gezondheidszorg kritisch moeten 

bewaken om ze te kunnen beheersen.

 

De gezondheidszorg is volop in beweging. Janssen zoekt nieuwe manie

ren om in de toekomst diagnoses te stellen, medicatie toe te dienen, 

ziekten te herkennen of voorkomen en patiënten op te volgen. Het 

bedrijf zoekt nooit alleen binnen de eigen muren naar oplossingen. 

Experts werken in elk stadium van de waardeketen samen met externe 

partijen – van de prille ontdekking tot commercialisering. Ze speuren 

naar medische doorbraken waar ze ook plaatsvinden – of dat nu in een 

universiteit, onderzoeksinstelling of zelfs in andere farmaceutische of 

biotechnologiebedrijven is.

De duurzaamheidsdoelstellingen van moederbedrijf Johnson & Johnson 

werden vertaald in 7 Healthy Futuredoelstellingen.

Lees de resultaten van de Healthy Futuredoelstellingen in het Verslag 

aan de Samenleving op www.janssenbelgium.be.

Healthy Future

Betaalbare toegang  
tot medicijnen

Bescherming van  
onze planeet

Duurzaamheid van 
onze leveranciers

Gezondheid, veiligheid  
en engagement van de 
medewerkers

Welzijn van de 
 samenleving

Globale gezondheids
promotie en filantropie

Transparante en  externe 
samenwerking

Hart voor een 
duurzame wereld

 P.4 | Highlights Verslag aan de Samenleving 2013

NIEUWE BEHANDELINGEN IN 2013

*  JANSSEN PHARMACEUTICA NV

BEDRAGEN IN MILJOEN €

EVOLUTIE R&D INVESTERINGEN*

TOP 10 SNELST GROEIENDE 

FARMACEUTISCH BEDRIJF

INVOKANA©  (canaglifozin)         

IMBRUVICA™  (ibrutinib)     

OLYSIO™  (simeprevir) 

2011

2012

2013

€1.213

€1.222

€1.165

TYPE 2 DIABETES

MANTELCELLYMFOOM

CHRONISCHE HEPATITIS C
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Sociale  
duurzaamheid
Janssen is een bedrijf met een groot hart. Het bedrijf wil in de wereld 

staan op een manier die zinvol is voor de patiënt, de lokale en inter

nationale samenleving, de planeet, de werknemers en het bedrijf. Dit 

komt tot uiting in de duurzame bedrijfscultuur en de gedrevenheid van 

de medewerkers om werkelijk een verschil te maken.

 

Janssen wil in de eerste plaats duurzame gezondheidsoplossingen ont

wikkelen voor ’s werelds grote gezondheidsuitdagingen. Oplossingen 

die bovendien voor iedereen toegankelijk zijn, zeker voor zij die ze het 

hardst nodig hebben. In het bedrijf stimuleert de diepgewortelde maat

schappelijke betrokkenheid het engagement van alle medewerkers.

 

Janssen werkt aan het duurzaam inzetten van de aanwezige talenten 

en zorgt voor de fysieke en mentale gezondheid, veiligheid en voort

durende opleiding van zijn medewerkers. Patiëntenverenigingen krijgen 

de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realise

ren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), infor

meert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

Ecologische 
duurzaamheid
Janssen geeft om het milieu en de leefomgeving. Milieuzorg is een cru

ciale pijler in het duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf heeft immers grote 

hoeveelheden grondstoffen, energie en water nodig. Janssen investeert 

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. Het 

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

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

 P.4 | Highlights Verslag aan de Samenleving 2013

WATER

ENERGIE

MOBILITEIT

EVOLUTIE AANTAL MEDEWERKERS

VERHOUDING MANNEN/VROUWEN

AANTAL  
NATIONALITEITEN

988.755 m3

5,1% t.o.v. 2010

42

Totale energieverbruik
1.159.829 GJ  

7% CO
2
uitstoot 

t.o.v. 2010

1 op 5 medewerkers komt 
regelmatig met de fiets naar 
het werk

1,4 miljoen fietskilometers 
in 2013

2011

2012

2013

4.435

4.586

4.517
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Perspectieven  
op een goede  
gezondheid
Janssen werkt aan een duurzame gezondheidszorg vandaag en in de 
toekomst. Tegelijkertijd concentreert het bedrijf zich op de meest 
complexe medische uitdagingen van onze tijd. De manier waarop men 
morgen diagnoses zal stellen, medicatie zal toedienen, ziekten zal 
herkennen of voorkomen en patiënten zal opvolgen, zal er anders uit-
zien dan vandaag. Janssen gelooft dat we op een keerpunt staan in de 
aanpak van onbeantwoorde medische noden in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een adembenemende 

evolutie en wordt beïnvloed door allerlei trends waarop Janssen inspeelt 

om duurzame waarde te creëren in de toekomst. Van de vergrijzing van de 

bevolking over de toenemende beschikbaarheid van moderne commu

nicatiemiddelen en informatietechnologie tot de nood om de product

authenticiteit te garanderen. 

Daarnaast brengt de enorme wetenschappelijke vooruitgang nieuwe mo

gelijkheden met zich mee op het gebied van biotechnologie, genoomleer, 

informatietechnologie en nanotechnologie. Janssen evolueert mee van 

de traditionele reactieve gezondheidszorg naar een nieuw tijdperk van 

preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg. Er zijn steeds meer 

hulpmiddelen om ziekten op te sporen, te behandelen en op te volgen. 

Curatieve medicijnen zullen maar een deel van de oplossing zijn.

Preventieve geneeskunde in opmars

In de toekomst wordt er meer ingezet op het vroegtijdig opsporen van 

een ziekte om te voorkomen dat ze zich verder ontwikkelt. Aandoeningen 

voorspellen op basis van genetische aanleg komt steeds dichter binnen be

reik. Ook uitvindingen zoals biomarkers – bepaalde stoffen die verklikken 

of je vatbaar bent voor een bepaalde ziekte  helpen het bedrijf bouwen 

aan preventieve gezondheidszorg. “Vandaag wordt de diagnose van kanker 

vaak pas gesteld in een te laat stadium. We hopen dat we op een dag krach

tige diagnostica hebben die aangeven wie een verhoogd risico loopt op 

een bepaalde kanker zodat we tijdig kunnen ingrijpen om het risico te be

perken”, licht Werner Verbiest toe, Globaal Hoofd van Janssen Diagnostics.

Geneeskunde op maat brengt hoop

Geneesmiddelen werken niet op dezelfde manier bij iedereen. Hoe komt 

het dat patiënten die aan dezelfde ziekte lijden anders reageren op eenzelf

de behandeling? Sommige patiënten reageren op een behandeling zoals 

voorspeld, andere reageren niet en een derde groep patiënten ervaart 

ernstige bijwerkingen. Genetica, leeftijd, levensstijl, andere behandelingen, 

cultuur, geslacht, etniciteit zijn factoren die allemaal bijdragen tot een 

variatie in respons. Eén middel vinden dat iedereen even goed helpt, is zeer 

moeilijk.

Dankzij het toenemende begrip van ziektemechanismen en geneesmid

delenrespons, zijn er steeds meer opportuniteiten om patiënten te linken 

aan de juiste therapie die doeltreffend en veilig is. “We evolueren naar een 

geneeskunde die verschillende behandelingen ontwikkelt voor één ziekte, 

aangepast aan specifieke subtypes van patiënten en aan verschillende 

ziektestadia. Op basis van de diagnose van uw ziekte én uw genetisch 

profiel selecteert men het geneesmiddel dat voor u de grootste slaagkan

sen geeft. We kunnen nu aan de hand van individuele genen en clusters 

van genen vaststellen welke patiënt welk subtype heeft. Zo kunnen we 

voorspellen op welke behandeling hij/zij zal reageren, en op welke niet. 

Op deze manier gaan we doeltreffender te werk en elimineren we ineffi

ciënties die het gezondheidszorgmodel van de toekomst draaglijk maken 

voor iedereen.”  

Meer over economische duurzaamheid op www.janssenbelgium.be

“

 We hopen dat we op een dag krachtige diagnostica 
 hebben die aangeven wie een verhoogd risico loopt 
 op een bepaalde kanker zodat we tijdig kunnen  
 ingrijpen om het risico te beperken. 

Gezondheidsmodel van de toekomst

PREVENTIE
Genetische informatie laat toe om het risico op een 
 aandoening te voorspellen. Mensen met een hoog risico 
kunnen misschien worden geholpen met levensstijlaan
passingen of een preventieve behandeling. 

DIAGNOSE
Met diagnose op moleculair niveau worden ziekten in 
de toekomst beter gekarakteriseerd, wat meer relevante 
informatie oplevert voor een specifieke persoon. De 
identificatie van biomarkers zoals genen, eiwitten en cel
len zullen de diagnostiek van bepaalde ziekten verfijnen.

BEHANDELING
Het behandelingsmodel evolueert naar een oplossings
gerichte therapie. Dit is een combinatie van een op ge
neesmiddelen gebaseerde therapie, een op apparatuur 
of software gebaseerde diagnostiek en componenten uit 
de gezondheidszorgdiensten.

OPVOLGING
Op basis van controlesystemen van persoonlijke ge
zondheidsinformatie kan in de toekomst een betere 
opvolging van de persoonlijke gezondheid worden 
gegarandeerd. Daarnaast maken allerlei innovaties het 
in de toekomst mogelijk om professionele zorgorgani
saties en familieleden complexe behandelingen thuis te 
laten uitvoeren. 

WERNER VERBIEST, GLOBAAL HOOFD, JANSSEN DIAGNOSTICS



 Highlights Verslag aan de Samenleving 2013 | P.7P.6 | Highlights Verslag aan de Samenleving 2013

We staren ons niet blind  
op alleen geneesmiddelen

Janssen focust op het ontwikkelen van baanbrekende medicijnen. Maar 

daarnaast wil het bedrijf ook zoeken naar innovatieve oplossingen, los 

van medicijnen, die de kwaliteit van de behandeling en het leven van de 

patiënt kunnen verbeteren. Diverse initiatieven en projecten werden in 

2013 gelanceerd of voortgezet.

Educatief online game voor 
 kinderen met ADHD

Janssen ontwikkelde in samenwerking met externe 

experts een educatief online game voor kinderen tussen 

8 en 12 jaar met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder). Planit Commander is meer dan alleen een 

leuk en uitdagend spel. Dit ‘serious game’ werd ontwik

keld met de ambitie om de levenskwaliteit van jonge 

ADHDpatiënten en hun families aantoonbaar te ver

beteren. Na de marktlancering en positieve resultaten 

kaapte Planit Commander de prijs weg van ‘Best Health 

Game 2013’ op het Fun & Serious Game Festival in Bilbao, 

één van de belangrijkste festivals in Europa voor deze 

nog jonge industrietak. Een belangrijke erkenning voor 

de kwaliteit van het geleverde werk.

Stimuleren van therapietrouw

De doeltreffendheid van geneesmiddelen hangt in grote 

mate af van het juist en consequent innemen van de 

medicatie door de patiënt. Therapietrouw is een belang

rijke voorwaarde voor het succes van een behandeling 

met medicijnen. Bij de behandeling van hivpatiënten 

bestond de behoefte aan een effectief hulpmiddel om 

de therapietrouw te verbeteren. Daartoe is de Pillcoach 

ontwikkeld door Janssen, in samenwerking met artsen 

en verpleegkundigen.

De Pillcoach is een app die bijhoudt hoe de hivmedicatie   

wordt ingenomen. In samenspraak met de behande

lende arts kan een innameschema worden aangemaakt 

en kan de app worden geactiveerd. De patiënt krijgt 

meldingen waarin het opgestelde schema wordt 

 weergegeven. 

PATIËNTEN
ORGANISATIES
IN VLAANDEREN EN    
 WALLONIË KREGEN 
STEUN

Ontdek meer initiatieven in het  
Verslag aan de Samenleving
op www.janssenbelgium.be

9
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GOEDKEURINGEN 
VOOR NIEUWE PRODUCTEN 
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Met beide  benen 
op Belgische 
 bodem
Bewust blijven investeren in België is de prioriteit van Janssen. 
Moederbedrijf Johnson & Johnson stelt in België zo’n 5.000 mensen 
tewerk en is jaarlijks goed voor meer dan een miljard euro aan 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee speelt het 
bedrijf een belangrijke rol in de Belgische werkgelegenheid en eco-

nomie.

Janssen in België is de grootste privéinvesteerder in onderzoek en 

ontwikkeling in het land. In 2013 investeerde het bedrijf hierin zo’n 1.165 

 miljoen euro. Deze investeringen zijn noodzakelijk om nieuwe medicatie 

en technologieën te ontwikkelen voor dringende, onopgeloste medi

sche behoeften. In april 2013 kreeg moederbedrijf Johnson & Johnson 

de eerste Lifetime Achievement Award van Flanders Investment & Trade 

(FIT) ter erkenning van het rolmodel dat het bedrijf speelt in België voor 

binnen en buitenlandse investeringen.

Aantrekkelijk investeringsklimaat

De investeringen tonen een rotsvast vertrouwen van Johnson & Johnson 

in België als vestigingsplaats. “België heeft de laatste jaren enkele grote 

inspanningen geleverd om een aantrekkelijk investeringsklimaat te 

creëren voor R&Dintensieve sectoren zoals de farmaceutische industrie 

– één van de sterkhouders van de Belgische economie. Wij zijn dan ook 

bewust blijven investeren in België. Omdat we hier de hoge loonlasten 

kunnen compenseren met sterke wetenschappelijke kennis en een 

stimulerend belastingklimaat”, aldus Tom Heyman, CEO van Janssen 

Pharmaceutica.

Er zitten vele jaren tussen de eerste onderzoeken en het effectief op de 

markt brengen van een medicijn. Tom: “Daarom is het belangrijk dat de 

overheid een stabiel fiscaal en economisch klimaat creëert dat ons in 

staat stelt deze nodige langetermijnvisie te ontwikkelen en te ontplooi

en.”

Stabiliteit om te groeien

Investeren in de toekomst van het land vindt het bedrijf belangrijk. België 

is de derde exporteur van geneesmiddelen in Europa – na Zwitserland 

en Ierland  met een omzet van 34 miljard euro in 2013. De farmasector 

biedt bovendien meer dan  32.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen, én is 

goed voor 40 procent van alle Belgische private investeringen in onder

zoek en ontwikkeling.

“De grootste farmabedrijven die hier in onderzoek en ontwikkeling 

investeren, hebben buitenlandse aandeelhouders. Ze kunnen hun ac

tiviteiten onderbrengen waar ze maar willen. Daarom mogen we onze 

Belgische vestigingen nooit vanzelfsprekend vinden”, aldus Tom.

Lees meer over economische duurzaamheid op www.janssenbelgium.be “

 We mogen onze Belgische 
 vestigingen nooit 
 vanzelfsprekend vinden. 
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Onze nieuwe 
concurrenten 
heten Google, 
Samsung, Philips, 
Microsoft en IBM
Janssen spant zich in om oplossingen te vinden voor sommige van 
de meest ingewikkelde medische noden. De uitdagingen zijn groot 
en daarom zoekt het bedrijf nooit alleen binnen de eigen muren naar 
nieuwe oplossingen. Janssen gaat op grond van een open innovatie-
model gericht nieuwe samenwerkingsverbanden aan met partners 
uit uiteenlopende sectoren.

“Wij willen de beste ideeën binnen en buiten onze organisatie iden

tificeren. Onze medewerkers werken in elk stadium van onze waar

deketen samen met externe partijen – van de prille ontdekking tot 

commercialisering”   , vertelt Ludo Lauwers, Senior Vice President en hoofd 

van het Janssen Campus Office (JCO). Dit werd in 2009 opgericht als 

platform om de  Janssengroeistrategie te implementeren. “We zorgen 

ervoor dat innovatieve partnerschappen tot stand komen die onze eigen 

inspanningen kunnen versterken.”

Geen ‘me-too’ verhaal

Door te fungeren als het centrale contactpunt tussen de interne en de 

externe wereld, wil het JCO innovatie mogelijk maken met het oog op een 

duurzame gezondheidszorg in de toekomst. De missie is de zorg voor de 

patiënt. Het doel is de ontdekking, ontwikkeling en productie van funda

menteel nieuwe therapeutische oplossingen. Het bedrijf zit niet in een ‘me 

tooscenario’ maar in ‘cuttingedge science’ en zoekt oplossingen voor de 

onbeantwoorde vragen, de zogenaamde ‘unmet medical need’.

Open innovatie

Janssen kiest vastberaden voor open innovatie om die nieuwe therapeu

tische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënt te krijgen. Dat 

betekent dat het bedrijf actief op zoek gaat naar potentiële partners die 

daarbij kunnen helpen: interne en externe bedrijven, onderzoekers en 

instellingen die hun expertise aan de kennis van het bedrijf kunnen kop

pelen, zodat ze samen sneller betere therapeutische oplossingen kunnen 

ontwikkelen.

Verder dan een pil

Sinds de oprichting werden al 254 contacten gelegd met externe partijen. 

Ludo: “Daarbij zoeken we niet alleen partners binnen de klassieke farma. 

We zoeken ook naar samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven binnen 

de sectoren van voeding, artificiële intelligentie, domotica, draadloze en 

mobiele communicatie, IT en logistiek.”

Het nieuwe therapeutische model gaat verder dan een pil. Het landschap 

is veranderd: de nieuwe concurrenten heten Google, Samsung, Philips, 

Microsoft en IBM. De prijzen en de budgetten staan onder druk. Therapie

trouw is een probleem, intelligente applicaties  kunnen een oplossing vor

men. Het bedrijf realiseert zich dat ziekten niet alleen moeten bestreden 

worden maar vooral moeten voorkomen worden.

Lees meer over economische duurzaamheid op www.janssenbelgium.be

“

 We willen open innovatie mogelijk 
 maken met het oog op een duurzame 
 gezondheidszorg in de toekomst. 

Krachten  bundelen 
in strijd tegen 
 hersenaandoeningen

In 2013 lanceerde het VIB, KU Leuven, UZ Leuven, Janssen en 
 Johnson & Johnson Innovation het project Stellar. Deze krachten-
bundeling heeft als doel om moleculaire inzichten in ziektepro-
cessen sneller en beter om te zetten in nieuwe geneesmiddelen en 
diagnostica voor hersenaandoeningen.

Janssen en Johnson & Johnson Innovation voorzien voor dit project 

tot 5 miljoen euro financiering over een periode van 5 jaar. Ze zullen 

daarmee academische onderzoeksprojecten ondersteunen. Het bedrijf 

gelooft dat het essentieel is om samen te werken met externe vernieu

wers om tot het soort ontdekkingen te komen die kunnen leiden tot de 

 therapieën van de toekomst voor neurodegeneratieve aandoeningen. 

Meer over open innovatie op 
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LUDO LAUWERS, SENIOR VICE PRESIDENT EN HOOFD VAN  
JANSSEN CAMPUS OFFICE (JCO)

TOM HEYMAN, CEO JANSSEN PHARMACEUTICA
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Lees meer over de vernieuwende toegangsstrategieën en 
uiteenlopende projecten voor de samenleving op 
www.janssenbelgium.be

Toegang geven tot betaalbare en kwalitatief hoogstaande 
gezondheidszorg is een van de moeilijkste en belangrijkste 
uitdagingen. Janssen werkt aan initiatieven om een wereld 
te creëren waarin mensen, ongeacht hun economische en 
sociale omstandigheden, toegang hebben tot de behande-
lingen die ze nodig hebben. 

De oprichting van Janssen Global Public Health (GPH) in 
2013 betekende een nieuwe stap in het streven van het be-
drijf om wereldwijde publieke gezondheidsproblemen op te 
lossen. Janssen GPH is verantwoordelijk voor een groeiende 
portfolio van medicatie en diensten voor ziekten die een 
grote impact hebben op de volksgezondheid.

Highlights Verslag aan de Samenleving 2013 | P.11

Gezondheid
is ongelijk

Iedereen heeft een rol te spelen om van de wereld een betere plek 
te maken door zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Het 
gaat over alles wat mensen en hun levenskwaliteit beïnvloedt. Als 
gezondheidsbedrijf dat een hoge prioriteit geeft aan de belangen 
van de wereld waarin het actief is, streeft Janssen naar het vinden 
van duurzame oplossingen voor de gezondheidsuitdagingen van 
vandaag en morgen. Dat is de voornaamste verantwoordelijkheid 
van het bedrijf. Dat is de reden waarom iedereen elke ochtend 
opstaat: om een verschil te maken in het leven van miljoenen men-
sen wereldwijd en ervoor te zorgen dat niemand vergeten wordt. 
Daarnaast wil Janssen dicht bij de samenleving staan, zowel lo-
kaal, regionaal, nationaal als internationaal. 

Het bedrijf werkte in 2013 aan een nieuw Corporate Social Respon

sibilitybeleid, om in 2014 de concrete maatschappelijke noden te 

identificeren waarop Janssen in de toekomst als bedrijf wil inzetten 

ten voordele van de samenleving. Een volledige uitvoering van dat 

beleid is voorzien in 2015.

Daarnaast werkte Janssen in 2013 aan vernieuwende toegangsstrate

gieën en uiteenlopende projecten voor de samenleving, vooral op het 

gebied van hiv/aidsbestrijding. Al een decennium maakt Janssen het 

verschil voor mensen die leven met hiv. In maart 2013 was het precies 

10 jaar geleden dat de Janssen hivfranchise werd opgericht. Sinds 

2003 heeft deze franchise 3 geneesmiddelen op de markt gebracht 

die worden gebruikt bij een hivcombinatietherapie.

Janssen bevestigde in 2013 zijn solidariteit met Afrika via de actie 

‘Move for Africa’. Dichter bij huis doen vele Janssenmedewerkers vrij

willigerswerk in ziekenhuizen, psychiatrische centra, bejaardentehui

zen en de gehandicaptenzorg. Het project Janssen Cares! geeft vorm 

aan het Credo. Met het project Labyrinth Psychotica zet het bedrijf in 

op een beter begrip van psychose in de maatschappij.

Janssen hecht veel waarde aan het preventiebeleid op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu en gaf een financiële waardering aan vzw 

De Schakel in Beerse die ervoor zorgt dat baby’s in kansarme  gezinnen 

niets tekort komen.

Janssen zette zijn deuren open tijdens de Dag van de Zorg in maart 

2013 om zo dichter bij de samenleving te staan. Ook werd in 2013  

 verder geïnvesteerd in goede relaties met de buurtbewoners.

Opstaan om het 
verschil te maken

 Janssen wil dicht bij de 
 samenleving staan, zowel 
 lokaal, regionaal, nationaal  
 als internationaal. 

“
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Anno 2014 zijn er wereldwijd nog heel wat 

regio’s waar mensen nauwelijks toegang heb

ben tot kwaliteitsvolle behandelingen. Ze be

schikken niet over de financiële middelen, de 

lokale markt is er niet klaar voor, of er bestaat 

nog geen sterke visie op gezondheidszorg. 

Janssen ziet het als zijn verantwoordelijkheid 

om oplossingen te zoeken voor de grootste 

gezondheidsuitdagingen van vandaag. Het 

bedrijf wil zijn innovaties en oplossingen voor 

de gezondheidszorg naar meer mensen en 

meer plaatsen in de wereld brengen. Onge

acht waar de mensen wonen en hun vermo

gen om ervoor te betalen. 

Aandacht voor gezondheidszorg in achter-

gestelde regio’s

Wim Parys, Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling 

van Janssen Global Public Health,, licht de 

achtergrond van Janssen GPH toe: “Een grote 

uitdaging in de wereldwijde gezondheidszorg 

is om medicatie en behandelingen te ont

werpen volgens de noden van patiënten in 

de minder begoede regio’s van de wereld. Via 

Janssen GPH hopen we juist voor die mensen 

meer gerichte geneesmiddelen te ontwikke

len.” Janssen GPH zal verantwoordelijk zijn 

voor de volledige klinische ontwikkeling van 

medicatie en diensten en het maximaliseren 

van de toegang tot geneesmiddelen en zorg 

voor patiënten wereldwijd. De organisatie 

focust daarbij op grote medische noden, 

momenteel vooral hiv, tuberculose, hepatitis 

C en wormziekten.

  

• Janssen GPH bouwt een kader 

voor de wereldwijde toegang van 

 patiënten tot een medicijn dat wordt 

ingezet bij de behandeling van 

multidrugresistente tuberculose bij 

volwassenen.

• De groep blijft ook investeren in de 

ontwikkeling van een langwerkende   , 

inspuitbare versie van een hiv- 

medicijn. Met een nieuwe toedie-

ningsmethode zullen er minder doses 

nodig zijn, wat moeilijker bereikbare 

regio’s in ontwikkelingslanden ten 

goede komt.

• Een vaginale microbicidale ring die de 

seksueel overdraagbare aandoening 

hiv moet stoppen, bevindt zich ook 

in de ontwikkelingsfase. 

• Met de herformulering van een 

bestaand middel hoopt Janssen GPH 

een nieuwe behandeling te bieden 

tegen parasieten die elefantiasis en 

rivierblindheid veroorzaken. Dat zijn 

twee vaak verwaarloosde en moeilijk 

behandelbare tropische ziektes.

• Een kauwbare versie van een be-

staande behandeling van intestinale 

wormen bij jongere kinderen. Tot 

2020 doneert Janssen ook 200 mil-

joen doses van deze behandeling aan 

meer dan 30 landen wereldwijd.

Voor de ontwikkeling van deze middelen 

werkt Janssen GPH samen met internationale 

nonprofitorganisaties als PATH, het Inter

national Partnership for Microbicides (IPM) 

en Drugs for Neglected Diseases initiative 

(DNDi).

Expertise toepassen waar het nodig is

Behalve nieuwe behandelingen, diagnostica 

(hulpmiddelen bij het stellen van een diagno

se) en gezondheidsdiensten voor deze ziek

ten werkt Janssen GPH ook strategieën uit 

om zijn innovaties daadwerkelijk beschikbaar 

te maken in derdewereldlanden. Onder meer 

met vernieuwende prijszettings en financie

ringsmodellen garandeert GPH dat patiënten 

met beperkte middelen de medicatie krijgen 

die ze nodig hebben.

Toegang tot hiv-geneesmiddelen

Janssen zet zich ook  in om hiv/aidspatiënten 

te helpen door ze een effectieve en duurzame 

toegang tot zijn hivgeneesmiddelen aan te 

bieden. Daaraan zijn twee belangrijke voor

waarden verbonden: goede en betaalbare ge

neesmiddelen moeten duurzaam beschikbaar 

zijn en op de meest geschikte manier voor de 

patiënten gebruikt worden.

In 2006 introduceerde Janssen het Global 

Access and Partnerships Program (GAPP), 

een wereldwijd programma voor toegang tot 

hivgeneesmiddelen, om zo zijn verantwoor

delijkheid tegenover hiv/aidspatiënten in 

landen met beperkte middelen na te komen.

De inspanningen van het GAPP om hivge

neesmiddelen ter beschikking te stellen, zijn 

gericht op de landen met de hoogste hivbe

smettingsgraad en de grootste economische 

kwetsbaarheid, zoals de landen in Afrika ten 

zuiden van de Sahara, de minst ontwikkelde 

landen en de lage en middeninkomenslan

den. Verschillende factoren beïnvloeden de 

methode om hivgeneesmiddelen toeganke

lijk te maken, zoals de goedgekeurde indica

ties van elk van die geneesmiddelen en hoe 

ze in de klinische praktijk worden gebruikt.

 Janssen wil zijn innovaties 
 en oplossingen voor 
 de gezondheidszorg 
 naar meer mensen en meer 
 plaatsen in de wereld brengen. 

WIM PARYS, HOOFD ONDERZOEK & ONTWIKKELING VAN JANSSEN GLOBAL PUBLIC HEALTH“
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Lees meer over sociale duurzaamheid op 
www.janssenbelgium.be
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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 ont-
moeten en kennis kunnen uitwisselen, zich gewaardeerd en geres-
pecteerd voelen, gezond en evenwichtig kunnen eten, sporten en 
bewegen en zo het beste kunnen geven, voor zichzelf en voor het 

bedrijf.

Met goesting aan het werk gaan en aan het werk blijven: dat wil Janssen 

voor iedere werknemer bereiken door middel van een personeelsbeleid 

dat steunt op het ‘Huis van Werkvermogen’. In 2013 koos het bedrijf voor dit 

Finse concept rond personeelsbeleid.

Het Huis van Werkvermogen stelt iemands werkvermogen en alle factoren 

die daarop een invloed hebben, voor in de vorm van een woning. Het dak 

is het werkvermogen, de mate waarin iemand goesting en kracht heeft om 

aan de slag te gaan. Dat werkvermogen steunt op vier verdiepingen, de 

cruciale ondersteunende factoren: gezondheid, competenties en talen

ten, normen en waarden, en werk. Al die factoren zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden door middel van een trap doorheen het huis. Een sterk 

werkvermogen ontstaat wanneer alle verdiepingen goed in evenwicht en 

verbonden zijn met elkaar. 

Janssen koos voor dit concept omdat het goed aansluit bij de visie van het 

bedrijf. Het personeelsbeleid richt zich op het creëren van duurzame en 

flexibele loopbanen. Met werk dat past bij de verschillende levensfasen 

en met oog voor talent en een juiste privéwerk balans. Janssen biedt een 

groeiend aantal initiatieven als bouwstenen voor het Huis van Werkver

mogen, waaronder programma’s rond beweging, flexibele werkplekken, 

leiderschap en talent.

“Het Huis van Werkvermogen is een duidelijk, verbindend en inspirerend 

concept. Het maakt duidelijk dat iedere werknemer zelf zijn werkvermogen 

in handen kan nemen. Dat zij er eigenaarschap over hebben”, vertelt Hilde 

Claes, Hoofd Personeelszaken bij Janssen. “En dat het een samenspel tus

sen werknemer en organisatie is om een juiste balans te vinden.”
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Ieder zijn  
huis van 
werkvermogen

“

 Iedere werknemer kan zelf zijn 
 werkvermogen in handen nemen. 

HILDE CLAES, HOOFD PERSONEELSZAKEN
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De langetermijnstrategie van het personeelsbeleid van Janssen 

in België omvat:
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Duurzaam
Personeelsbeleid

Aantrekken en ontwikkelen van talenten door 

een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Duurzaam inzetten van talenten door o.a. ver

schillende loopbanen en werkvormen aan te bie

den naargelang van de levens en loopbaanfase.

Uitrollen van programma’s rond mentale en 

fysieke  gezondheid.

Excellente operationele dienstverlening door 

het opzetten van één zogenaamd HR Service 

Center voor loonadministratie, vakantiere

geling, opleiding, recrutering, loopbaanplan

ning,... en door een heldere communicatie naar 

alle medewerkers over hun totale persoonlijke 

verloningspakket.

Opvolgen en begeleiden van medewerkers in 

hun talent ontwikkeling.

Creëren van een  inspirerende en aangename 

werkomgeving.

Versterken van een resultaatgedreven cultuur, 

met aandacht voor diversiteit en  inclusie, per

soonlijk engagement en  individuele waardering 

van ieders prestaties.

Lees meer over sociale duurzaamheid op  

www.janssenbelgium.be

Aantrekken en ontwikkelen van talenten

Schoolbezoeken aan het bedrijf, presentaties aan jonge mensen en 
zelfs ondersteuning van een nieuwe studierichting. Janssen pro-
beert op verschillende manieren jonge talenten te motiveren voor 
een toekomst in de wetenschappen en de farmasector. 

Jongeren bewegen tot een wetenschappelijke studierichting

JanssenCEO Tom Heyman is peter van de STEMklas van de Turn

houtse middelbare school het Heilig Graf. STEM is een nieuwe 

studierichting die staat voor ‘Science, Technology, Engineering and 

Mathematics’. De richting biedt een alternatief voor scholieren die 

Latijn aankunnen, maar een grote interesse hebben voor wetenschap, 

wiskunde en techniek. In 2013 vertelde Tom Heyman tijdens een gast

college zijn ‘petekinderen’ over de snelle evolutie van wetenschap en 

techniek. 

Toekomst ontdekken als onderzoeker

In 2013 kregen Brecht Herteleer en Hanne Reumers in het kader van 

het Roadiesproject van het onderwijsblad Klasse de kans om kennis 

te maken met de Janssenwerkvloer. Een week lang gingen deze twee 

jongeren, pas afgestudeerd in het secundair onderwijs, aan het werk 

in het laboratorium. Brecht en Hanne ontdekten in het kader van het 

Roadiesproject een schooljaar lang wat zich afspeelt op de werkvloer 

door het uittesten van 40 verschillende jobs. Elke maandagochtend 

startten ze met een nieuwe job. Ze verschenen wekelijks op tv in het 

éénprogramma Iedereen Beroemd.

Opvolgen en begeleiden in 
 talentontwikkeling

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

Opleidingen
Janssen besteedt veel aandacht aan opleidingsmogelijkheden voor de 
medewerkers. Niet alleen omdat het een innovatief kennisbedrijf is en 
tot een van de meest gereguleerde en gecontroleerde bedrijfssectoren 
behoort, maar vooral ook vanuit het besef dat juist de medewerkers het 
bedrijf succesvol maken.

Het opleidingenaanbod bestrijkt derhalve alle domeinen: veiligheid, 
compliance, informatica, interpersoonlijke vaardigheden, management 
en leiderschap. Uiteraard ontbreken ook functiegebonden trainingen 
niet, die via verschillende leervormen (elearning, klassikaal, on the job) 
worden aangereikt. 

In 2013 volgde iedere Janssenmedewerker gemiddeld 29 uren oplei
ding. Dat kwam neer op 130.712 opleidingsuren in totaal. Aldus inves
teerde Janssen 8.978.941 euro in de opleiding van zijn medewerkers, of 
een investering van 1.988 euro per medewerker. 

Nieuwkomers krijgen logischerwijze meer opleiding. Al blijft Janssen 
alle medewerkers in alle loopbaanfasen stimuleren om hun loopbaan 
actief vorm te geven, onder meer door opleiding te volgen. Het groot
ste aandeel in de opleidingsinspanningen gaat naar trainingen op het 
gebied van preventie, compliance en veiligheid. Deze thema’s zijn zeer 
belangrijk voor Janssen.

HILDE CLAES, HOOFD PERSONEELSZAKEN



Een schoenmaat 
minder

Janssen geeft om het milieu en de leefom-
geving. Milieuzorg is een cruciale pijler 
in het duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf 
heeft immers grote hoeveelheden grond-
stoffen, energie en water nodig. Janssen 
investeert continu in meer milieuvriende-
lijke medicatie en productieprocessen en 
neemt zijn verantwoordelijkheid voor het 
milieu in de gehele waardeketen, van de 
ontdekking van een geneesmiddel tot de 
aflevering ervan. 

Janssen zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk 

bestanddelen van geneesmiddelen in het 

milieu terechtkomen. Het bedrijf zet alles op 

alles voor een duurzame transitie op het vlak 

van energie, afval, grondstoffen, water, emis

sies en biodiversiteit. Heel wat indicatoren 

wijzen positieve vooruitgang aan, maar ook 

 opportuniteiten waaraan het bedrijf verder wil 

werken. De verschillende afdelingen koeste

ren de ambitie om de Healthy Futuredoel

stelling te halen tegen 2015. Daarbij staan 

verschillende groene initiatieven centraal, 

waaronder de reductie van energieverbruik.

Elektriciteit en warmte zelf aanmaken

De farmaindustrie is een energieintensieve 

sector. Het energiebeheer bij Janssen focust 

zowel op de reductie van het energiever

bruik als op de duurzame voorziening van de 

benodigde energie. Het bedrijf blijft zoeken 

hoe het verder energie kan reduceren en zelf 

groene energie kan opwekken. In 2013 vond 

de officiële indienststelling van de warmte

krachtkoppelingsinstallatie op de Beersesite 

plaats. Deze installatie zorgt voor een duur

zame omzetting van aardgas in warmte en 

elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor 

de verwarming van een groot gedeelte van de 

researchgebouwen en de elektriciteit komt 

ten goede aan de hele site. De installatie zal de 

CO
2
emissie (direct en indirect) van de Beerse 

site met 1,6% reduceren, wat overeenkomt 

met de CO
2
uitstoot van 160 gezinnen. Ook in 

Geel wordt nagegaan of het project haalbaar is. 

Met het principe van warmtekrachtkoppeling 

levert Janssen een belangrijke bijdrage aan de 

 Healthy Future 2015doelstellingen van John

son & Johnson. Verder denkt Janssen samen 

met enkele buurtbedrijven aan de plaatsing van 

een windturbine voor de site in Geel. 

Onderzoek naar winning van aardwarmte

Janssen onderzoekt sinds maart 2013 de mo

gelijkheden om aardwarmte aan te wenden 

als groene energiebron. Onderzoek van VITO 

(Vlaamse Instelling voor Technologisch On

derzoek) geeft immers aan dat het grondwa

ter op een diepte van 2,4 kilometer ongeveer 

90 graden warm is, op 3,5 kilometer is dit zelfs 

120 graden.

Aardwarmte ontginnen is een technische 

uitdaging omwille van de grote diepte. Het 

principe is echter zeer eenvoudig: warm water 

wordt opgepompt uit een grondwaterlaag, 

de warmte wordt eruit gehaald in een ener

giecentrale, het afgekoelde water gaat enkele 

kilometers verder terug in dezelfde grondwa

terlaag. Op die manier ontstaat een gesloten 

cyclus.

Aardwarmte is een groene energiebron. Het 

veroorzaakt geen overlast voor de omgeving 

en geen CO
2
 uitstoot. Aardwarmte is een 

zeer betrouwbare bron omdat het lokaal 

beschikbaar en onuitputtelijk is. De prijs voor 

het gebruik van aardwarmte is zeer stabiel, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote prijs

schommelingen op de aardgas of aardolie

markt. Volgens berekeningen zou Janssen per 

jaar mogelijk tot ongeveer 16.000 ton minder 

CO
2
 uitstoten. Dit is 33% minder dan nu het 

geval is. 16.000 ton CO
2
 komt ongeveer 

overeen met uitstoot veroorzaakt door 4000 

klassieke woningen.

Of Janssen aardwarmte effectief zal aanwen

den om te voldoen in zijn eigen energiebe

hoefte, wordt in 2014 duidelijker.

DUURZAME ENERGIE
Het gebruik van hernieuwbare energie 
 verhogen.

AFVAL
De afvalberg met 10% verminderen.

WATERVERBRUIK
Het waterverbruik met 10% verminderen.

EMMISSIES
Tegen 2020 20% minder CO

2
 uitstoten.

MEDICATIE
Duurzaamheid verbeteren van de medicatie 
en de verpakkingen door 60 Earthwards®er
kenningen te bekomen.
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“

 Janssen investeert continu in 
 meer milieuvriendelijke  
 medicatie en productie- 
 processen en neemt zijn  
 verantwoordelijkheid voor het 
 milieu in de gehele waardeketen. 



Transitie naar groene chemie
Niets heeft een groter gewicht op de voetafdruk van een farma-
ceutisch bedrijf dan zijn chemische activiteiten. De farmaceutische 
industrie heeft gemiddeld 100 kg materiaal nodig om 1 kg actieve 
grondstof te produceren. Groene chemie is een standaardprak-
tijk binnen Janssen en streeft naar duurzame methoden voor de 
ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. Bij elke stap in 
het syntheseproces wil het bedrijf werken met zo weinig mogelijk 
grondstoffen om een minimale belasting voor het milieu te be-
reiken. Janssen stapte voluit mee in het Europese CHEM21-pro-
gramma. Samen met 5 andere farmaceutische bedrijven en 13 
academische onderzoeksinstellingen en kmo’s in Europa slaat het 
de handen in elkaar om duurzame productiemethoden voor ge-

neesmiddelen te ontwikkelen.

Earthwards™ is een programma van moederbe

drijf Johnson & Johnson (J&J) ter stimulatie van 

de ontwikkeling en productie van groenere me

dicatie. 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 divisie. 

Elk geneesmiddel met het Earthwards™la

bel moet een verbetering van minstens 10% 

op minimum 3 van de volgende 7 doelge

bieden realiseren:

In 2013 kreeg het actieve farmaceutische ingrediënt buprenorfine een 

EARTHWARDSTMerkenning.  Dit is het zevende geneesmiddel dat 

deze erkenning ontvangt. Buprenorfine is een narcotische pijnstiller 

die  ingezet wordt bij acute en chronische pijnbestrijding en bij de 

behandeling van narcotische drugsverslaving. De medicatie kreeg de 

erkenning omdat het voldeed aan de strenge criteria inzake groene 

productie: minder grondstoffen, minder water, minder afval en een 

innovatief productieproces.

Minder 

AFVAL

Minder 

VERPAKKING

Minder 

WATER

Product 

INNOVATIE

Minder 

ENERGIE

Positieve 

SOCIALE IMPACT OF 
VOORDEEL

EarthwardsTM

Minder 

GEBRUIKTE MATERIALEN

 Highlights Verslag aan de Samenleving 2013 | P.15 P.14 | Highlights Verslag aan de samenleving 2013

Lees meer over ecologische duurzaamheid op 

www.janssenbelgium.be



Ontdek het online waar 
we  verhalen brengen over 
maatschappelijke  thema’s  die 
ons allen aangaan.

www.janssenbelgium.be

Wat als er een vaccin tegen 
hiv zou bestaan? Of als we 
de aanvang van de ziekte 
van Alzheimer zouden 
kunnen uitstellen? En 
wat als we kanker zouden 
kunnen genezen of zelfs 
voorkomen?

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 één van de meest vernieuwende 

farmaceutische bedrijven in de wereld. Toonaangevend op het vlak van neurowetenschappen, 

oncologie, infectieziekten & vaccins, immunologie, cardiovasculair & metabolisme.

Een van Janssen’s prominente bedrijven is het Vlaamse Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf dat 

dokter Paul Janssen stichtte toen hij in 1953 met eigen research begon, heeft de evolutie van de 

geneeskunde fundamenteel 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 geneesmiddelen 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 geneesmiddelen. Daarmee heeft Janssen in België de volledige farmaceutische 

cyclus in eigen handen, wat het bedrijf uniek maakt binnen de farmaceutische wereld.
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