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Janssen Pharmaceutica
Johnson & Johnson company sinds 1961

• 130.000 medewerkers 
J&J wereldwijd

• 3 business segmenten:

• Pharma = Janssen

• Consumer

• Medical Devices

• 5669 J&J medewerkers 
in België



Johnson & Johnson

Sterk geloof in Ontwikkeling

OUR CREDO

… We are responsible to our employees who work with 
us throughout the world.  

… They must have a sense of security, fulfillment and 
purpose in their jobs. 

… We must support the health and well-being of our 
employees and help them fulfill their family and other 

personal responsibilities. 

… There must be equal opportunity for employment, 
development and advancement for those qualified. 

We must provide highly capable leaders and their 
actions must be just and ethical.



Johnson & Johnson

Medewerker aan het stuur van Healthy Career



Johnson & Johnson

Rol van leidinggevende is cruciaal

‘Jouw rol als leidinggevende 
is breed. 

Jij moet resultaten leveren 
via anderen door 

je mensen te ondersteunen, 
begeleiden, coachen 

en ontwikkelen.’



Johnson & Johnson

5 Kwaliteitsvolle gesprekken op jaarbasis



Johnson & Johnson

Aandacht voor What & How

Leiderschapsgedragingen voor iedereen, via:

- Jaarlijkse objectieven en ontwikkeldoelen

- Evaluatie, customer feedback

- 360 Feedback bij ontwikkeling

- Interview guides...



Johnson & Johnson

Loopbaan in alle richtingen



Johnson & Johnson

Multiple careers motor voor business innovatie

We encourage our employees to 
have “multiple careers” within J&J. 
Individuals who have the skills and 

background to move across our 
businesses have a higher probability 

of advancing through the 
organization because we view the 

diverse experience as a major 
strength and key driver of 

innovation and growth.
Peter Fassolo, Executive VP

Chief HR Officer at J&J



Janssen Pharmaceutica
Lokale vertaling & versterking van Healthiest Careers

‘Huis van Werkvermogen’ dit jaar geherpositioneerd als  ‘Healthiest Careers’
om aan te sluiten bij het globale loopbaan-thema vanuit de J&J corporate organisatie

2013 2018 2019



Healthiest Careers
Missie rond flexibele en duurzame loopbanen

Career ownership is at the heart 
of an agile and multiple career path.

Building on people’s talent and nurturing 
business innovation, we drive the eagerness 
to search for a purposeful job, to step into 

new experiences, to learn new skills, 
to expand networks across the organisation, 

to leverage the generation mix. 

To GROW to your own best !



Healthiest Careers
Uitgangspunten

• Elke medewerker staat aan het stuur van de eigen loopbaan

• Leidinggevende is coach voor team en individu

• Organisatie ondersteunt via passend aanbod voor iedereen

• Healthiest Careers biedt antwoord op business uitdagingen
o Beleid rond Langer leven – Langer werken
o Ondersteuning departementen/teams in verandering ...

• Inclusieve benadering met betrokkenheid sociale partners

• Verandering in organisatiecultuur – lange termijn investering

• Meten is weten oa via bevraging Zinvol Werk, effectmeting aanbod...



Healthiest Careers
Virtuele verandering via +100 Ambassadeurs



Healthiest Careers
Dimensies – aanbod op Healthiest Careers portaal

Welke van deze elementen zijn 

in beweging en hebben een 

invloed op mijn huidige en 

toekomstige loopbaan?

Hoe blijf ik fit van 

lichaam en geest? 

En wat laat mijn 

gezondheid toe?

Wat zijn mijn 

sterktes en hoe kan 

ik die maximaal 

inzetten en verder 

ontwikkelen? 

Wat vind ik 

belangrijk? En hoe 

matchen mijn 

waarden met het 

bedrijf?

In welke werk-

inhoud,   -

omgeving, -relaties 

kan ik het beste 

van mezelf geven?



Healthiest Careers
Dimensies – aanbod op Healthiest Careers portaal

• Gezonde voeding

• Fitness Center

• Energy for 
Performance workshop

• Gezondheidstest

• Mental Health 
diplomats

• Burn-out voorkomen 
en herkennen

• Mindfulness 

• Janssen Leeft 
activiteiten 

• Rapsy…

• 5 Conversaties

• Talent Fit Center

• Talenten tools

• Leeraanbod

• Talentgerichte 
jobbeurs

• Rotatieprogramma’s, 
jobshadowing

• Mentorprogramma’s
…

• J&J Credo

• Diversiteit & Inclusie

• Leadership 
Imperatives

• CSR Corporate 
Social Responsibility

• Thinking 
Environment

• Unconscious Bias

• Waardenvolle 
Toolkit…

• Innovatieve 
arbeidsorganisatie

• Flextime & Flexplaces
werken van thuis uit
buitenkantoren

• Mobiliteit

• Ploegenwerk

• Omgaan met 
verandering…



Healthiest Careers
(Zelf)bewustzijn → Dialoog → Actie

Koerskaart Huis van Werkvermogen



Healthiest Careers
(Zelf)bewustzijn → Dialoog → Actie

Talentenkaartspel



Healthiest Careers
(Zelf)bewustzijn → Dialoog → Actie

Waardenvolle Toolkit



Healthiest Careers
(Zelf)bewustzijn → Dialoog → Actie

Zelfzorg en zorg voor anderen in 
tijden van verandering



Healthiest Careers
Events: Juni = Healthiest Careers Month voor iedereen



Healthiest Careers
Events: Dag van de Leidinggevende + netwerksessies



Talent Fit Center
Aanbod rond duurzame talentgerichte loopbanen

• Opgericht in 2013

• Deel van Campus Strategie Groep

• 1 interne medewerker, 2 externe, 
projectondersteuning door Ambassadeurs, 
partnerships met diverse externe partijen



Talent Fit Center
Eigenaarschap bij de medewerker

JIJ
zit aan het stuur
van jouw loopbaan!



Talent Fit Center
Bewustwording rond veranderingen in werk



Talent Fit Center
Verandering vraagt om nieuwe loopbaan

Traditionele loopbaan Nieuwe Loopbaan
= opeenvolging van leerervaringen



Talent Fit Center
Nieuwe loopbaan vraagt om sterke loopbaanvaardigheden

hoofd
OPEN
Kijk ik rond?
Sta ik open voor nieuwe situaties en mensen?
Zie ik nieuwe kansen?

armen
PROACTIEF
Pak ik het vast?
Neem ik actie?
Betrek ik anderen?

benen
MOBIEL

Zet ik de stap naar een nieuwe rol,
afdeling, site, organisatie...?

buik
WAARDENGEDREVEN

Volg ik mijn buikgevoel?
Ken ik mijn drijfveren?

Ben ik trouw aan mijn eigen waarden?



Talent Fit Center
Inzicht in eigen loopbaanvaardigheden → Dialoog → Actie



Talent Fit Center
Aanbod om loopbaanvaardigheden te versterken



Talent Fit Center
Aanbod – voorbeelden & cijfers

#724 sinds 2018

Loopbaan Discovery Workshop

#491 sinds 2013

Loopbaancoaching Classic
1-1 gesprekken

#71 sinds 2018

Loopbaancoaching Light
online tool + groepsessies#432 4 edities sinds 2017

Interne jobbeurs 
Talent Searches Talent

#101 NIEUW 2019

Workshop Loopbaangesprek



Vragen? Suggesties?


