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Meer plaats voor
dwarsdenkers
D

“

Veel van hun ideeën
zult u herkennen, een
enkele keer kunt u zich
misschien in uw koffie
verslikken.

e situatie vandaag lijkt complexer dan ooit. De komst
van vaccins heeft daar nauwelijks wat aan veranderd.

We zijn met zijn allen volop aan het digitaliseren.
In die digitale revolutie ziet Rogier De Langhe een interessante
overeenkomst met de industriële revolutie, die ook een disruptie en een andere manier van denken teweegbracht. De auteur
van onze jongste inspiratienota ziet hoe we toen veel sterker
werden en een moderne wereld bouwden naar analogie van een
machine, gebaseerd op oorzaak-gevolgrelaties. Met deze digitale
revolutie ziet de filosoof iets gelijkaardigs gebeuren: we kijken
ook nu anders naar de wereld. Het grote verschil is dat we nu
niet sterker, maar slimmer worden. Alles is meer met elkaar verbonden. Er ontstaat een nieuwe wereld waarin niet machines,

Inhoudelijk focussen onze vier Ondernemens (4 in plaats van 6

maar netwerken de centrale analogie vormen. Die netwerken

per jaar) op het meer tijdloze werk. Minder nummers dus, maar

zetten onze vertrouwde intuïties over oorzaak-gevolgdenken op

acht bladzijden extra per nummer. Hierdoor kunnen we per

hun kop, zo concludeert Rogier De Langhe.

nummer op meer thema’s inspelen.

U leest daarover meer in dit magazine, maar op deze plek signa-

Voor de keuze van die thema’s baseren we ons op een lezersbe-

leer ik graag deze boeiende denkoefening om de link te leggen

vraging. Daaruit kwamen thema’s naar voren die stuk voor stuk

met de herpositionering van Ondernemen als magazine in de

ook typische ETION-thema’s zijn.

mediamix van ETION. Het zal u opvallen dat deze Ondernemen
dikker is en dat we de lay-out hebben bijgewerkt. De look & feel

Vandaar in dit magazine nogal wat aandacht voor een aantal

is niet toevallig meer afgestemd op het informele en warme

mensen die ons perspectief verbreden. Veel van hun ideeën zult

community-gevoel dat zo kenmerkend is voor ETION.

u herkennen, een enkele keer kunt u zich misschien in uw koffie
verslikken met ‘dwarsdenkers’ als Paul De Grauwe of Charles
Leclef. Die aandacht voor ongewone of verrassende denkpistes
was trouwens ook een suggestie die uit onze lezersbevraging
kwam.
Hoe dan ook: stof tot nadenken. Laat ons vooral horen wat u
ervan vindt.

Dirk
www.etion.be
Volg ons en praat mee via ETIONforum
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KRIS STERKENS, CEO VAN JANSSEN PHARMACEUTICA

“Alles start met
betrokken medewerkers”
Midden in de eerste golf van de coronacrisis werd Kris Sterkens CEO van Janssen
Pharmaceutica. Tijd spenderen met de medewerkers en naar hen luisteren, verliep deze keer anders dan verwacht. “Toch zijn we blijven inzetten op betrokkenheid, innovatie en passie voor de patiënt. De komst van het vaccin wordt dit jaar
de belangrijkste uitdaging.”
TEKST: MELANIE DE VRIEZE | FOTO’S: JAN LOCUS

Welke impact had de coronacrisis op Janssen Pharmaceutica?
Kris Sterkens: “Net zoals bij elk bedrijf heeft de coronacrisis een
grote invloed op onze activiteiten, maar hoe we ermee omgaan,
verschilt van andere sectoren. Als leidend bedrijf in de gezond-

Midden in de eerste golf werd ik aangesteld als CEO. Wanneer

heidszorg moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat we

je zo’n nieuwe verantwoordelijkheid krijgt, wil je tijd spenderen

onze geneesmiddelen wereldwijd kunnen blijven leveren aan de

met de medewerkers en naar hen luisteren, maar dat kon nu

patiënten. In de therapiegebieden waarin wij werkzaam zijn, is

niet. Die start is helemaal anders verlopen.”

het soms letterlijk een kwestie van leven of dood voor patiënten
die bijvoorbeeld kanker of hiv hebben.

Hoe zorgt u ervoor dat de betrokkenheid van de medewerkers

We hebben onmiddellijk een noodplan gemaakt: wat moeten we

hoog blijft en dat ze doordrongen zijn van de bedrijfscultuur?

nu acuut doen om onze business draaiende te houden vanuit

“Alles begint met passie voor patiënten, de spirit die dokter Paul

het perspectief van de patiënten? Aangezien de productie niet

Janssen indertijd verpersoonlijkte. ‘De patiënten wachten’, zei

mocht stilvallen, hebben we speciale maatregelen genomen

hij altijd en dat klopt. Dat DNA is nog altijd in ons bedrijf aan-

om de gezondheid van onze medewerkers te garanderen, met

wezig. We rekruteren onze medewerkers ook op die eigenschap.

uiteraard social distancing als een van de belangrijkste acties.

De passie moet er zijn. Als medewerkers alleen uit hun bed

Daar komt voor een campus met een omvang als de onze, heel

komen omdat hun alarm afgaat, dan is dat onvoldoende. Tege-

wat bij kijken. Zo hebben we bijvoorbeeld zesduizend stoelen in

lijk hebben we onze communicatie versterkt en de toon ervan

een opslag geplaatst, zodat we in al onze vergaderzalen en in de

gewijzigd. Voor corona was die vooral zakelijk, met updates van

cafetaria’s de afstand van anderhalve meter konden respecteren.

hoe we het doen, hoeveel patiënten we bereiken en welke me-

Daarnaast wilden we onze maatschappelijke rol opnemen en

dicijnen op de markt komen. Nu peilen we meer naar de emoti-

de overheid, waar mogelijk, bijspringen. In veertien dagen tijd

onele toestand van onze medewerkers. Ik vertel ook hoe ik me

bouwden we een diagnostisch testcentrum dat op zijn piek

voel bij de hele situatie. Die openheid wordt geapprecieerd.”

vijfduizend COVID-testen per dag deed. We zetten ook twee
productielijnen op voor alcoholgel, omdat ziekenhuizen er niet
voldoende hadden. Medewerkers konden op kosten van het

Heeft de coronacrisis een invloed gehad op jullie innovatiema-

bedrijf vrijwilligerswerk doen. Daar zijn de werknemers massaal

chine?

op ingegaan.

“Het succes van gisteren is geen garantie voor het succes van
morgen. Ons bedrijf kan alleen maar overleven door te innoveren. Vernieuwing komt er door mensen samen te brengen
en te laten samenwerken. Dat was een van de uitdagingen van
de coronacrisis: als we niet op de campus kunnen samenkomen,
hoe stimuleren we dan die samenwerking en innovatie? Crea-
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“

Over vijftig jaar zullen
mensen zeggen: kun je je
voorstellen dat ze in 2020
wachtten voor ze ziek werden
om behandeld te worden?
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Medewerkers inspireren om boven
zichzelf uit te stijgen
Kris Sterkens heeft een duidelijke visie op leiderschap. “Als leider
moet je tussen de medewerkers staan en hen de ruimte en de vrijheid geven om hun job te doen.”

“Ik probeer heel benader-

krijgen en wat is het eerste

staat zijn om hen te inspire-

medewerkers en geeft ze de

baar te zijn en open te staan

waaraan jullie aandacht

ren.”

ruimte en de vrijheid om hun

voor eender welke mening”,

zouden besteden of waarover

Hij ziet een groot verschil

job te doen. “Hoe meer kansen

zegt Kris Sterkens. “De beste

jullie zich zorgen zouden

tussen een goede manager

je hen geeft, des te positiever

observaties en input komen

maken, mochten jullie in mijn

en een goede leider. “Een

verrast je zult zijn. Zij hebben

van medewerkers van wie

schoenen staan? Die vijf vra-

goede manager zal alles juist

het schip rechtgehouden. Dat

je het soms niet verwacht.

gen geven me altijd nuttige

doen. Wat een goede leider

had een directiecomité nooit
zelf voor elkaar gekregen. Alle

Theoretisch kan ik mijn job
vanachter mijn bureau doen
en alle informatie via Excel
of PowerPoint krijgen, maar
er is toch altijd wel iets in
een bedrijf dat onderhuids
leeft en dat je alleen maar te
horen krijgt als je je ervoor
openstelt.” Daarom legt hij
zijn oor te luisteren bij iedere
medewerker en niet alleen
bij diegenen die aan hem

“

medewerkers zagen de nood-

Wat een goede leider
uniek maakt, is dat hij een
visie heeft die mensen willen volgen en medewerkers
inspireert om boven zichzelf uit te stijgen.

rapporteren. “Anders krijg je

zaak om meer te doen dan
wat van hen verwacht werd
en hebben zich ook 150%
gegeven. Daar ben ik hen
erkentelijk voor. Dat is een les
in nederigheid.”
Door het vuur gaan
Zelf is Sterkens vaak geïnspireerd geweest door leiders
voor wie hij door het vuur zou

misschien een te gepolijste

gaan. Wat hen zo uniek maak-

boodschap. Je moet dieper in

input waarmee ik aan de slag

uniek maakt, is dat hij een

te, was hun passie, hun grote

het bedrijf durven te gaan.”

kan. Door corona ben ik er nu

visie heeft die mensen willen

interesse in anderen en hun

niet in geslaagd om medewer-

volgen — ook al is er soms

authenticiteit. “Ze zijn wie ze

Vijf vragen

kers bijeen te roepen, maar

veel onzekerheid — en die

zijn”, zegt Kris Sterkens. “Zo

Wanneer Sterkens een nieuwe

ik ben wel van plan om het

medewerkers inspireert om

probeer ik ook in het leven te

functie heeft of een bijko-

alsnog te doen.”

boven zichzelf uit te stijgen.

staan. ‘Be yourself; everyone

Als ik achteromkijk, volgen de

else is already taken.’ Dit ci-

mende verantwoordelijkheid
opneemt, stelt hij altijd de

Inspireren

medewerkers mij nog of ben

taat van Oscar Wilde is mijn

directiezaal open voor de

Want het verschil wordt ge-

ik ze kwijt? Wanneer ieder-

motto. Mensen die aandacht

medewerkers. Anderhalf uur

maakt door de medewerkers,

een naar kantoor komt om

hadden voor wie ik was, ook

lang zijn die werknemers zijn

voegt Kris Sterkens eraan toe.

zijn job van negen tot vijf te

in het begin van mijn carrière,

directiecomité. “Alles wat ze

“Je mag nog de beste leider

doen, dan zou ik me ik zorgen

gaven me een speciaal gevoel.

zeggen, blijft in de directie-

zijn met de beste visie, maar

maken.”

En dat gevoel probeer ik ook

kamer. Ik stel altijd dezelfde

als je je medewerkers niet

Kris Sterkens is trots op

op andere mensen over te

vragen: wat gaat er goed en

meekrijgt, gebeurt er niets. Je

wat zijn medewerkers in

brengen.” (MDV)

waarom, wat loopt er minder

moet als leider op je mensen

2020 gerealiseerd hebben.

goed, hoe kunnen we dit beter

kunnen terugvallen en in

Als leider staat hij tussen de
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tiviteit en entrepreneurship laten zich
niet zo goed vertalen via de kabel. Maar
toch kan dankzij technologie en digitalisering meer dan we mogelijk achtten.
We hebben een manier gevonden om de
innovatiemachine te laten draaien door
te evolueren naar een hybride vorm van

functie is er een opvolgingssysteem: wie

samenwerken. We zullen niet teruggaan

komt er in aanmerking voor welke job en

naar de periode voor corona, maar het zal

heeft die persoon wel de juiste opleiding

ook niet blijven zoals het nu is.

en ontwikkeling? Die piramide evalueren

Vóór corona vloog ik elke maand naar

we een paar keer per jaar om te zien of

het hoofdkwartier in de Verenigde Staten

we on track zijn. We werken met kleu-

om het belang van Janssen Pharmaceu-

rencodes: hoe sterk is de opvolging gega-

tica en de regio Europa, Midden-Oosten

randeerd, zijn er nog gaps die we moeten

en Afrika onder de aandacht te brengen.

opvullen, waar moeten we bijsturen,…?

Dat zie ik me niet meer elke maand doen,

De medewerkers appreciëren dit sterk

misschien wel een keer per kwartaal en

ontwikkeld proces. We zijn er ook trans-

de rest via Zoom. Elke crisis creëert ook

paranter in geworden dan pakweg vijf of

opportuniteiten. Die andere manier van

tien jaar geleden.”

werken is er zo een. COVID is een soort
teletijdmachine die ons geforceerd heeft

Duurzaamheid is een van de onderdelen

om vandaag te doen wat anders nog drie

van het J&J-credo. Op welke domeinen

tot vijf jaar zou duren.”

passen jullie dit in de praktijk toe?
“People, planet & profit zit in elk aspect

Om die innovatie op peil te houden, is

van onze bedrijfsvoering. De laatste

het belang van talent niet te onderschat-

jaren hebben we dat gekoppeld aan de

ten. Hoe zorgen jullie voor de instroom

Sustainable Development Goals 2030

en opvolging van dit talent?

van de Verenigde Naties. Op het vlak van

“Zeker voor afgestudeerden in de STEM-

people is het onze verantwoordelijkheid

richting heerst er een war for talent.

als gezondheidsbedrijf om de gezondheid

Maar twee keer de Randstad Award voor

en het welzijn van alle mensen ter wereld

Meest Aantrekkelijke Werkgever van

duurzaam te verbeteren. Zo werken we

het Decennium winnen, helpt wel. We

actief mee om iedereen toegang te geven

krijgen veel meer sollicitaties binnen dan

tot gezondheid en onderwijs. We merken

we kunnen invullen. Toch blijft het een

dat jongeren met een diverse etnische

uitdaging om de beste mensen aan te

achtergrond nog ondervertegenwoordigd

trekken.

zijn in bedrijven als het onze. Daarom

Eenmaal het talent aan boord is, hechten

lanceren we concrete en gerichte initia-

we veel belang aan interne mobiliteit,

tieven om die groepen te bereiken door

door iedere medewerker een persoonlijk

bijvoorbeeld onze manier van communi-

ontwikkelingsplan te geven. Voor iedere

ceren aan te passen en bepaalde bevol-

“

Ons COVID-19-vaccin
brengen we tijdens de
pandemie aan een
non-profitmodel op de
markt.

kingsgroepen gerichter aan te spreken.
Op het vlak van planet doen we inspanningen om onze impact op het klimaat te
verkleinen. Dankzij geothermie reduceren we onze CO2-uitstoot met 30%. Daar-
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naast halen we 100% groene elektriciteit
uit een windmolenpark op de Noordzee.
Tegen 2030 willen we carbon-neutraal
zijn. Dit jaar nemen we ook ons wagenpark onder de loep om meer hybride en
elektrisch te rijden.

“

We hebben onze communicatie
versterkt en de toon gewijzigd. Voor
corona was die vooral zakelijk, nu
peilen we meer naar de emotionele
toestand van onze medewerkers.

Vaak wordt gezegd dat farmaceutische
bedrijven winstgedreven zijn, maar
dat wil ik nuanceren. Ook daar is het
duurzaamheidsaspect aanwezig. We
spenderen veel tijd, geld en energie aan
wereldwijde gezondheidsprojecten in

nationale. Het gaat niet alleen over het

zijn vier zonen in zijn voetsporen trad,

landen waar de toegang tot medicijnen

vaccin goedgekeurd te krijgen, maar ook

maar via mijn eerste job bij PriceWater-

minder evident is. En ons COVID-19-vac-

over de hele logistieke uitdaging errond.

houseCoopers kwam ik op de auditaf-

cin brengen we tijdens de pandemie in

De gezondheidszorg zal de komende

deling van Janssen terecht en zo leerde

een non-profitmodel op de markt.”

tien jaar sterker evolueren dan de afge-

ik het bedrijf kennen. Ik was enorm

lopen vijftig jaar. Ik ben ervan overtuigd

onder de indruk van hoe ze het verschil

Wat ziet u als de belangrijkste uitdaging

dat de combinatie van wetenschap en

wilden maken voor de patiënten. Dat

voor 2021 en de daaropvolgende jaren?

technologie zal leiden naar precisieme-

vond ik heel inspirerend. Dokter Paul

“Dit jaar zal even intensief zijn als 2020,

dicijnen. Wat voor jou werkt voor een

Janssen liep er zelf nog rond. Toen ze

maar met een positievere insteek want

bepaalde ziekte, zal voor mij niet werken

bij Janssen Pharmacutica een vacature

we evolueren naar een oplossing. Alles

en omgekeerd. Dat creëert ongeziene

voor een financieel analist hadden, heb ik

zal in functie staan van het vaccin. Nog

opportuniteiten. Artificiële intelligentie,

gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Zo

machine learning in R&D en data science

maakte ik toch de cirkel met mijn vader

we zo nauw

zullen naar betere medicijnen leiden. We

rond. Ik ben geen arts, maar ik probeer

samenge-

nooit hebben

evolueren van therapie naar interceptie

vanuit de tweede lijn toch mijn bijdrage

werkt met

en preventie. Over vijftig jaar zullen men-

te doen. Intussen werk ik hier al 32 jaar.

overheden,

sen zeggen: kun je je voorstellen dat ze

Het is altijd een goed huwelijk geweest.

zowel de

in 2020 wachtten voor ze ziek werden om

Janssen Pharmaceutica is goed voor mij

Europese

behandeld te worden? Nu al is die inter-

en ik hoop dat ik ook goed ben voor het

ceptie aan de gang: zien wanneer iemand

bedrijf.”◼

als de

bepaalde symptomen begint te ontwikkelen zonder dat de ziekte al aanwezig is.
Als we zo vroeg ingrijpen, zal die ziekte
zich niet meer manifesteren en door
preventie zullen sommige ziektes
zich niet meer ontwikkelen. Dat is
onze ambitie.”
Waarom hebt u destijds voor
Janssen Pharmaceutica gekozen?
“Mijn vader was huisarts, dus de
naam Janssen Pharmaceutica was
bij ons zeker gekend. Misschien
was hij ontgoocheld dat geen van

