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Impactvol samenwerken 
zit in ons DNA

6

Bij AbbVie werken we elke dag samen om de 
gezondheid van mensen te verbeteren. We 
ontdekken, ontwikkelen en leveren hiervoor nieuwe 
mogelijkheden. Het is onze overtuiging dat we 
alleen succesvol zijn als we dit doen met de juiste 
mensen; onze collega’s en onze externe partners. De 
samenwerking met Great Place To Work zorgt ervoor 
dat we samen continue blijven leren, verbeteren en 
groeien. Zo behouden we onze Great Workplace- 
cultuur en bouwen we het verder uit.

Onze gezamenlijke ambitie wereldwijd is om een echte 
impact te hebben op het leven van mensen. Hiervoor 
komen we elke ochtend ons bed uit. We creëren een 
omgeving waarin onze medewerkers het beste uit 
zichzelf halen. Niet alleen op het werk, maar ook in 
hun dagelijkse leven. We committeren ons aan het 
creëren van een werkomgeving waar we mensen echt 
zien en waar we alles wat iedereen kan brengen voor 
onze organisatie omarmen. Als collega bij AbbVie 
maak je deel uit van een cultuur die balans van werk en 
privéleven, professionele ontwikkeling, dienstverlening 
aan de gemeenschap en samenwerking hoog in het 
vaandel heeft staan.
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Het jaar 2021 bevestigde nog maar eens dat we 
allemaal uniek zijn. Iedereen ervaart en voelt alles wat 
er gebeurt anders, denkt anders over onderwerpen en 
leeft op zijn of haar eigen manier. Onze persoonlijke 
situaties én ons werk beïnvloeden ons hierbij. We 
zijn allemaal uniek en samen vormen daarmee één 
sterk geheel. Onze samenwerking met Emma at Work, 
initiatieven als Women Leaders in Action, onze Culture 
Week en onze activiteiten rond Juneteenth inspireerden 
en voedden bijvoorbeeld onze ambities om een 
inclusieve werkplek te zijn. 

We zagen zoveel mooie voorbeelden van collega’s en 
teams die er alles aan deden om een positieve impact 
te hebben op de levens van mensen en een Great 
Place To Work te zijn. Ze dragen vanuit verschillende 
invalshoeken, en ieder vanuit zijn of haar authenticiteit, 
bij aan thema’s als vertrouwen, betekenisvolle waarden, 
maximaliseren van ieders potentieel, innovatiekracht 
en leiderschap. Impactvol samenwerken zit in ons 
DNA. Samen zorgen we er op al deze gebieden voor 
dat het geheel groter is dan de som der delen en dat 
we samen een grootse impact hebben. Een aantal van 
deze activiteiten, ontwikkelingen en verhalen delen we 
graag in deze Culture Audit. 

Wereldwijd werken bij AbbVie 48.000 collega’s 
in meer dan 70 landen. In Nederland zijn we met 
340 mensen: 160 van ons hebben Hoofddorp als 
standplaats en 140 Zwolle. Dit is inclusief onze 40 
nieuwe collega’s door de integratie van Allergan 
Aesthetics in 2020.  

Vanuit AbbVie Nederland BV in Hoofddorp zorgen 
we ervoor dat onze innovatieve geneesmiddelen en 
de zorg eromheen beschikbaar zijn in Nederland. 
Daarnaast leveren we producten en diensten 
binnen het portfolio van Allergan Aesthetics. 
Vanuit AbbVie Logistics in Zwolle verzorgen we 
de supply chain planning en distributie voor alle 
geneesmiddelen wereldwijd buiten de Verenigde 
Staten (Amerikaanse markt). 
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The AbbVie Way

Our remarkable impact

AbbVie Our Business Our Culture

WHO WE ARE
Mission
Vision
Our Principles

WHAT WE DELIVER
Strategic Priorities 
Products & Services 
Pipeline

HOW WE WORK
Talent Philosophy 
Leadership Attributes 
The Ways We Work

A B C

The AbbVie Way
Om onze ambitie ‘Making a Remarkable 
Impact on People’s Lives’ te kunnen 
realiseren, werken we volgens The 
AbbVie Way. Dit verbindt wie we zijn met 
wat we doen en met hoe we werken.   

Onze kernwaarden 
In onze ambitie en alles wat we doen, vormen onze 
kernwaarden ons fundament. We werken als één 
AbbVie-team en we geven veel om onze patiënten, hun 
families, onze medewerkers en onze samenleving. We 
streven ernaar altijd het juiste te doen en de hoogste 
normen na te streven op het gebied van kwaliteit, 
naleving, veiligheid en prestaties. Bij alles wat we doen, 
investeren en innoveren we onophoudelijk om de 
patiëntenzorg te verbeteren, vooral op de terreinen waar 
nog grote medische uitdagingen liggen. 

Onze kernwaarden weerspiegelen onze overtuigingen 
en komen voort uit de vele gesprekken die ons Senior 
Executive Leadership voerde met collega’s wereldwijd. 
Waarom zijn ze trots om voor AbbVie te werken en 
waar denkt iedereen dat AbbVie voor staat? Onze 
kernwaarden zijn het resultaat van al die gesprekken 
en de overtuigingen van de mensen die samen AbbVie 
vormen. Ze zijn dus van ons allemaal.

Zie pagina 65 voor meer informatie over onze kernwaarden
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Transparency: 
We are honest and provide 
feedback to employees about 
their performance and future 
within the organization - 
what it takes to succeed 
and win at AbbVie.

Differentiation: 
We hold ourselves and each 
other to the highest standard 
and ensure that those 
employees who make the 
greatest contributions receive 
the greatest rewards.

Performance: 
We push ourselves and each 
other to reach high levels of 
performance to best serve 
our patients.

Accountability: 
We are each 
accountable for 
how we perform. 
Our leaders are also 
accountable for 
developing our people 
in ways that drive 
performance and 
support our culture.

Behaviours: 
We demonstrate the 
behaviors critical to 
driving AbbVie’s future 
performance and 
expect the same of 
our teams.

FIVE ELEMENTS 
OF OUR TALENT 

PHILOSOPHY

CLEAR AND  
COURAGEOUS

ALL FOR  
ONE ABBVIE

DECIDE 
SMART 

AND SURE

MAKE 
POSSIBILITIES 

REAL

AGILE AND 
ACCOUNTABLE

Onze Talent Philosophy 
Hoe we dingen doen, is minstens zo belangrijk 
als wat we doen. Hiervoor laten we ons leiden 
door onze Talent Philosophy. The Ways We 
Work en onze Leadership Attributes bieden ons 
een kompas en de handvatten voor hoe we in 
onze dagelijkse praktijk werken. 

Onze Talent Philosophy bestaat uit vijf 
elementen: Transparancy, Performance, 
Accountability, Differentiation en Behaviors. 

 

AbbVie vertelt je als medewerker eerlijk waar je 
staat, hoe je je kunt ontwikkelen en waar je naartoe 
kunt groeien. We stimuleren je het beste uit jezelf te 
halen. Hierbij zit je zelf aan het stuur. Tegelijkertijd 
vragen we managers om verantwoordelijkheid 
te nemen voor de ontwikkeling van de mensen 
en hun team. We vinden goed werkgeverschap 
belangrijk en meer dan dit heeft een het vaste 
plaats in onze cultuur. Daarnaast blijven we scherp 
op onze arbeidsvoorwaarden om aantrekkelijk te 
blijven voor nieuwe collega’s. Hierbij kijken we 
niet alleen inhoudelijk naar het werk dat je levert 
en de prestaties die je behaalt, maar ook naar de 
manier waarop je dit doet. The Ways We Work 
en de Leadership Attributes geven ons, zowel in 
Nederland als wereldwijd, richting in hoe we met 
elkaar omgaan op een AbbVie-manier. 

The Ways We Work

Onze Ways We Work vormen een kompas voor 
hoe we de dingen doen. Een open, eerlijke en 
openhartige dialoog is de kern van ons werk en 
hoe we met anderen omgaan, zowel in- als extern. 
We focussen op het behalen van succes voor onze 
patiënten en benutten kansen om innovaties te 
realiseren. Al onze beslissingen wegen we af tegen 
het algemeen belang. We zetten vol in op kansen, 
nemen intelligente beslissingen en passen ons aan 
om de beste resultaten te realiseren. Met ‘goed 
genoeg’ zijn we niet tevreden. Patiënten rekenen 
immers op ons. In ons werk plannen we vooruit 
en gaandeweg passen we waar nodig aan. En we 
pakken onze verantwoordelijkheid om moeilijke 
beslissingen te nemen.  

Onze kernwaarden, Talent Philosophy en The Ways 
We Work, zijn verweven in alles wat we doen en hoe 
we dat doen. 
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Vertrouwen

Een gezonde en succesvolle 
organisatie zijn, valt of staat met 
vertrouwen. Binnen AbbVie werken we 
er dan ook hard aan om vertrouwen in 
elkaar en in de organisatie te behouden 
en verder te vergroten.     

Waarop we de focus leggen, bepalen we aan 
de hand van onze medewerkersonderzoeken. 
Hierin toetsen we hoe het is gesteld met het 
vertrouwen op  voor ons belangrijke terreinen 
zoals geloofwaardigheid, trots en werkplezier. Elk 

jaar zien we dat bepaalde thema’s meer aandacht 
nodig hebben dan andere, onder meer doordat 
in- en/of externe omstandigheden wijzigen. In 
2021 besteedden we bijvoorbeeld extra aandacht 
aan inclusiviteit, zodat iedereen voelt dat je jezelf 
kunt en mag zijn binnen AbbVie. Ook hadden we 
aanhoudende aandacht voor Extreme Ownership 
(zie pagina 14) en voor het creëren en verstevigen 
van vertrouwen binnen teams die veel verandering 
meemaakten of een nieuwe leider kregen (zie New 
Leader Assimilation, pagina 15). Initiateven die ook 
goed passen bij de aanhoudende covid impact en 
de integratie met voormalig Allergan.
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Unconscious Bias-programma
Met het Unconscious Bias-programma stimuleren 
we collega’s om bewust te worden en/of te blijven 
van hun onbewuste bias (vooroordelen). Niet 
onbewust oordelen, maar elkaar met een open 
blik tegemoet treden, vergroot het gevoel van 
veiligheid dat mensen ervaren en het vertrouwen 
dat mensen in elkaar hebben. Het Unconscious 
Bias-programma is onderdeel van ons Cultuurplan, 
waarmee we gelijkheid, diversiteit & inclusie - een 
belangrijke pilaar in onze kernwaarden en cultuur - 
verder versterken. 

In 2021 voerden we onder andere de campagne 
‘Keep an open mind’. Tijdens deze campagne 
ontvingen alle medewerkers filmpjes over de 
confirmation bias - de neiging om waarde te 
hechten aan informatie die je eigen ideeën en 
overtuigingen bevestigt - en de thema’s leeftijd, 
werkende ouders en de eerste indruk. In de filmpjes 
kwamen dagelijkse situaties aan bod die prikkelden 
om over je eigen confirmation bias en onbewuste 
vooroordelen na te denken.   

“Niet in stereotypen denken”
“Het onderwerp ‘werkende ouders’ sprak mij erg aan. 
Ik heb zelf geen kinderen en ik ontdekte dat ik toch wel 
onbewuste vooroordelen had richting mensen met 
kinderen. Als een collega met kinderen bijvoorbeeld 
eerder stopte met werken, dacht ik al snel: ‘Het zal 
wel vanwege de kinderen zijn’. Soms is dat ook zo, 
maar het filmpje maakte mij ervan bewust dat ik alert 
moet blijven en dit niet op alle collega’s met kinderen 
moet projecteren. Dat ik dus niet in stereotypen moet 
denken. Dit soort onbewuste vooroordelen heb ik 

minder als het gaat om de meer voor de hand liggende 
onderwerpen als geslacht, huidskleur of seksuele 
geaardheid. Naar mijn idee spelen deze issues ook 
niet binnen AbbVie. Ik vind het dus goed dat onze 
organisatie ook aandacht besteedt aan onderwerpen 
waarbij de onbewuste vooroordelen subtieler 
kunnen zijn. Dit draagt bij aan nog meer bewustzijn, 
vertrouwen en een fijne omgang met elkaar.”  

Ilse Griep, Project Manager Neurology
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Dezelfde taal leren
Kees: “Je leert als team een methode te gebruiken 
die uiteindelijk heel simpel is én ervoor zorgt dat 
je als team goed samenwerkt. Je krijgt allemaal 
dezelfde mindset en je spreekt dezelfde taal. 
Hierdoor kun je in de dagelijkse praktijk makkelijker 
en sneller met elkaar communiceren en ben je als 
team effectiever.” 

Ook Sophie is enthousiast. “Vanuit mijn functie 
hoor ik eveneens dat het programma veel collega’s 
aanspreekt. Iedereen kan het heel concreet 
toepassen in het dagelijkse werk. Het is al echt 
geïntegreerd in onze organisatie. Misschien komt 
dat doordat het Extreme Ownership-concept 
zoveel overeenkomsten heeft met de AbbVie-
cultuur, zoals samenwerken, feedback geven, eerlijk 
communiceren en oplossingsgerichtheid.”

Nog beter samenwerken
Kort gezegd, helpt Extreme Ownership teams 
nog beter samen te werken. “Voor mij gaat het 
over eigenaarshap”, geeft Filip aan. “De aanpak 
creëert duidelijkheid over wat je als team samen 
gaat doen en, hieraan gekoppeld, waaraan je je 
individueel committeert. Ook zorgt de methodiek 
ervoor dat je met elkaar de focus houdt en dat je 
niet afdwaalt van het resultaat dat je wilt behalen. 
Extreme Ownership maakt je als team krachtiger 
en efficiënter.” Sophie: “Doordat de gewenste 
eindsituatie voor iedereen duidelijk is en mensen 
elkaar hierop aanspreken en feedback geven, 
creëert het ook transparantie en vertrouwen in een 
team.”

Kees vult aan: “Als er iets fout gaat, kijk je eerst naar 
je eigen handelen en wat je zelf beter had kunnen 
doen in plaats van dat je een oorzaak aanwijst 
buiten jezelf. Vervolgens bespreek je het probleem 
met elkaar en geef je elkaar feedback, vanuit een 
basis van vertrouwen. Je doet het echt samen.”    
 

Extreme Ownership-programma
Hoe maken we onze organisatie weerbaarder en 
wendbaarder in tijden van verandering? Hiervoor 
ontwikkelden we een manier van werken volgens het 
‘Extreme Ownership’-gedachtegoed, die inmiddels 
dagelijkse praktijk is in onze organisatie. Het idee 
erachter is dat je succes en resultaat samen boekt, 
met een high performance-team waarin vertrouwen, 
betrokkenheid en eigenaarschap het fundament 
vormen voor samenwerking. 

Extreme Ownership versterkt vertrouwen
 
Sophie van Bohemen (Learning Partner), Filip 
Schurgers (Brand Manager Dermatology) en 
Kees Machielse (Manager Contracting Strategy & 
Management) doorliepen het Extreme Ownership-
programma.

Het tweedaagse programma bestaat uit theorie 
over Extreme Ownership, hoe dit in de militaire 
wereld wordt beoefend en hoe het toepasbaar is in 
het bedrijfsleven. 

Sleutels voor succes
Je gaat als team een proces in met diverse 
uitdagingen, bijvoorbeeld een survivaltocht. Hierbij 
zijn een duidelijke rolverdeling, een gezamenlijk 
doel en consensus hierover belangrijke sleutels 
voor succes. Dit zorgt ervoor dat je met je hele 

team dezelfde kant opgaat. “Het programma begint 
met jezelf en je teamgenoten goed leren kennen”, 
zegt Kees. “Wat zijn ieders talenten en zwakke 
punten? Van daaruit kun je de samenwerking goed 
opbouwen.” “Je doorloopt de uitdagingen via de 
methodiek ESPEE: Endstate, Situational Analysis, 
Plan, Execution, Evaluation”, vult Sophie aan. Filip: 
“Door ieders inzichten te combineren, krijg je 
uiteindelijk een beter plan waarvoor echt draagvlak 
is. Al met al een heel intensief programma, maar 
wel erg leuk en leerzaam.”
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New Leader Assimilation
Nieuwe leiders die bij AbbVie komen werken 
of collega’s die promotie maken naar een 
leidinggevende rol, doorlopen met hun team een 
New Leader Assimilation. In een sessie van een 
halve dag gaan de deelnemers een open dialoog 
aan om elkaar als mens en als team beter te leren 
kennen en vertrouwen op te bouwen. Het is een 
bewezen effectieve en veilige manier om als team 
antwoord te krijgen op belangrijke vragen, zicht 
te krijgen op verwachtingen en aannames en 
zorgen met elkaar te bespreken. 

De New Leader Assimilation-sessie versnelt de 
integratie van een nieuwe leider met het team en 
maakt onderdeel uit van ons High Performance 
Teams-model. Dit model heeft als doel een 
betrokken team en een krachtige ‘purpose’ te 
realiseren, inclusief leiderschap en afgestemde 
doelen. Elk jaar start 25 procent van onze 
leiders in een nieuwe rol. Zij kunnen behoorlijke 
uitdagingen ervaren tijdens de eerste achttien 
maanden in hun nieuwe rol. De New Leader 
Assimilation verlaagt dit risico aanzienlijk en 
maakt teams met nieuwe leiders effectiever en 
succesvoller.   

“Openheid en onderling vertrouwen” 
“In juni maakte ik een stap van leider van één van de 
vier teams binnen de afdeling Market Access & External 
Affairs naar Director van de gehele afdeling. Samen 
met de leiders van de vier teams hebben we een New 
Leader Assimilation gedaan. Eerst reflecteerden we zelf 
allemaal op de vragen: waar komen we vandaan, waar 
staan we nu en wat zijn de toekomstverwachtingen? 
Daarna gingen we als groep met elkaar in gesprek over 
het team én over onszelf als individuen. Dus: wie ben je, 
waar sta je voor en wanneer ben je in je element? En: 
wat zijn de verwachtingen over en weer? Dit zorgt voor 
een open gesprek over waar je met z’n allen naartoe wilt 
en hoe je elkaar kunt helpen, zodat iedereen zijn of haar 
rol optimaal kan invullen. Normaal gesproken komen dit 
soort gesprekken te laat, als er bijvoorbeeld problemen 
zijn. Het is goed om het juist bij de start van een nieuwe 
leider, op een rustig moment en in een veilige omgeving 
de verwachtingen met elkaar te bespreken. Dit stimuleert 
openheid en onderling vertrouwen. Hierdoor ontwikkel 
je een goede band met elkaar en kun je ook beter het 
gesprek aangaan als er spanning of een probleem is.” 

Judith Wessels,  
Director Market Access & External Affairs 
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AbbVie heeft een medewerkersonderzoek 
in 2021 afgenomen waarbij 98% van alle 
medewerkers hebben deelgenomen. 
Enkele onderzoeksresultaten:  

• 91% scoort positief op het thema 
Vertrouwen in AbbVie en onze toekomst 

• 89% is trots op de AbbVie Cultuur 

• 88% is positief over de betrokkenheid en 
verbinding in de organisatie 

• 84% vond dat er aandacht was vanuit de 
werkgever voor Work-Life Wellbeing
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Betekenisvolle waarden 

In 2021 werd maar weer eens bevestigd 
hoe belangrijk onze kernwaarden zijn. 
Niet alleen in de periode waarin we 
vanwege COVID-19 allemaal vanuit 
huis werkten, maar ook toen we ‘back 
to the office’ gingen, zorgden onze 
kernwaarden voor focus en verbinding. 

In 2021 gaven we onderwerpen 
als inclusiviteit en diversiteit nog 
nadrukkelijker een podium. Ook zetten 
we ons afgelopen jaar keihard in om een 
verschil te maken voor mensen in onze 
omgeving via onze maatschappelijke 
projecten. Dat vinden we juist belangrijk 
in deze voor veel mensen zware periode. 
We vonden manieren om iets terug te 
doen aan de maatschappij.
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Gelijkheid, diversiteit & inclusiviteit
Eén van onze kernwaarden is dat we diversiteit 
omarmen en staan voor inclusiviteit. We 
respecteren ieder individu, delen dezelfde rechten 
en behandelen iedereen hetzelfde, ongeacht 
geslacht, ras, seksuele voorkeur of achtergrond. 
We waarderen elke persoon om zijn of haar 
capaciteiten. Sterker nog: we vieren verschillen, 
want we zijn ervan overtuigd dat diversiteit op de 
werkplek leidt tot sterkere individuen, teams en 
organisaties. Bij AbbVie bieden we dan ook een 
veilige en vertrouwde omgeving voor een breed 
scala aan individuen en ideeën. Iedereen moet zich 
welkom voelen en we moedigen iedereen aan zich 
uit te spreken en zijn of haar gedachten te delen. 
Deze verschillende standpunten nemen we mee in 
onze besluitvorming. 

In 2021 besteedden we extra aandacht aan 
gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit via onze Culture 
Week, aandacht voor Juneteenth (Amerikaanse 
nationale feestdag op 19 juni waarop het einde van 
de slavernij wordt herdacht) en onze Culture Teams. 
Daarnaast zetten we een handtekening onder de 
Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf (zie 
pagina 58). Hiermee committeren wij ons eraan 
serieus werk te maken van diversiteit in inclusie op 
de werkvloer.
  

“Diversiteit en inclusiviteit zitten in ons DNA” 
“AbbVie is een diverse organisatie. In 
vergaderingen en in teams vind je gemakkelijk 
verschillende nationaliteiten en culturele 
achtergronden. Ik ben Braziliaan en in mijn team 
van elf mensen hebben we vier verschillende 
culturele achtergronden en nationaliteiten, 
is er een man/vrouw-verdeling van ongeveer 
70%/30% en we verschillen allemaal qua 
leeftijd. Dit geeft ons een breed perspectief en 
dat is enorm waardevol bij het samen aangaan 
van uitdagingen. Dat diversiteit en inclusiviteit 
in ons DNA zitten, merk je aan alles. Aan de 
manier waarop we met elkaar omgaan en met 
elkaar praten, en gewoon aan hoe we zijn. Ook 
besteedt AbbVie er continu aandacht aan. 
Tijdens de Culture Week deelde ik bijvoorbeeld 
een beetje van mijn Braziliaanse cultuur door 
het gerecht Feijoada voor mijn collega’s te 
bereiden.” 

Daniel Garretano, Supply Chain Manager
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Collega’s beter ondersteunen 
Het team van Joyce bestaat uit Facility 
Management, de receptie en Management & 
Communicatie Support. “Centraal voor ons staat 
de vraag hoe wij onze collega’s nog beter kunnen 
ondersteunen”, aldus Joyce. “Bij ons zijn de Ways 
‘Agile & Accountable’, ‘Clear & Courageous’ 
en ‘Make possibilities real’ bijvoorbeeld heel 
belangrijk. Collega’s moeten erop kunnen 
vertrouwen dat we leveren wat we beloven, dat 
we eerlijk zijn in de communicatie en dat we hen 
optimaal ondersteunen.” 

Waardevolle uitkomst
De uitkomst van de sessie was voor het team 
van Joyce zeer waardevol. “Op basis van The 

Ways We Work kwamen we tot een waardevolle 
boodschap: we ontzorgen onze collega’s proactief, 
zodat ze zich thuis voelen in een warme en veilige 
werkomgeving. Dit willen we zo uniform mogelijk 
doen, met dezelfde uitgangspunten en werkwijze.” 

Het team maakte onderlinge afspraken over hoe 
ze dit gaan bereiken. Joyce: “Inmiddels komen we 
elke drie weken (virtueel) bij elkaar om kennis en 
projecten met elkaar te delen, te sparren en met 
elkaar mee te denken. Dit doen we met behulp 
van ons team-canvas. We werken als team hechter 
en beter samen, zodat we collega’s nog beter van 
dienst kunnen zijn.”

“100% AbbVie”
“Als vrouwelijke leider met een Turkse achtergrond 
voel ik me binnen AbbVie compleet opgenomen, 
geaccepteerd en gewaardeerd om wie ik ben en 
om mijn kennis en expertise. Voorheen werkte ik 
bij Allergan. Toen Allergan onderdeel werd van 
AbbVie, werd ik Culture Ambassador en lid van het 
Culture Team van AbbVie. Het was erg behulpzaam 
voor mij om de The Ways We Work te begrijpen en 
om zo een goede overgang van mijn Allergan-team 
naar AbbVie te verzekeren. Dit versnelde ook mijn 
eigen integratie als nieuwe AbbVie-medewerker, 
maar eigenlijk voelde ik me meteen thuis en 100% 
AbbVie.”  

Müberra Sarıoğlu, Business Unit Director 
Neurology 

“Samen zijn we één AbbVie”
“De waarden van de AbbVie-familie zijn prachtig 
en in alles duidelijk merkbaar. Vanaf de eerste 
contacten en de manier waarop je wordt ingewerkt. 
Iedereen zoekt meteen verbinding, zowel op 
professioneel vlak als persoonlijk. En de diversiteit 
is enorm. In ons Customer Logistics Team 
hebben we bijvoorbeeld vijftien verschillende 
nationaliteiten. AbbVie stimuleert iedereen om 
zijn of haar eigen kennis, ervaring, achtergrond en 
verbeterideeën in te brengen en biedt ook de veilige 
omgeving die hiervoor nodig is. Zo leren we van 
elkaar, groeien we allemaal persoonlijk, als team en 
als bedrijf, en zijn we succesvol. Samen zijn we één 
AbbVie.” 

Zalina Khamizova, Supervisor OUS Customer 
Logistics  

Team-alignment: “We werken nu hechter en beter 
samen”

Regelmatig voeren teams binnen AbbVie Canvas-
sessies uit om onze missie en waarden verder 
door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Door 
middel van de sessies delen we voorbeelden uit 
de dagelijkse praktijk om de impact rondom onze 
wereldwijde missie en waarden zichtbaar 
te maken. 

Joyce Pieters-Kwiers, Facility Manager & Fleet 
Champion, vertelt over de sessie met haar team. 
“Met een interne begeleider keken we samen 
naar de visie, missie en waarden van ons team, 
wat ons doel is, wat er goed gaat en wat we beter 
kunnen doen. The Ways We Work vormden het 
uitgangspunt.” 
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AbbVie Gives Back
‘Making a Remarkable Impact on People’s 
Lives’ is onze missie en iets terugdoen voor de 
maatschappij’ één van onze kernwaarden. Dit doen 
we niet alleen met onze geneesmiddelen, maar ook 
door de mensen om ons heen op andere manieren 
te helpen. Zowel door inzet van mensen als 
middelen. Zo organiseren we ieder jaar The Week of 
Possibilities, waarin we wereldwijd de handen uit de 
mouwen steken voor de gemeenschap. Helaas kon 
de wereldwijde week als gevolg van COVID voor 
het tweede jaar op rij niet doorgaan. We vonden 

wel nieuwe manieren om iets terug te doen. Onder 
de noemer AbbVie Gives Back organiseerden we 
activiteiten samen met organisaties en mensen 
in onze omgeving, zoals pannenkoeken bakken 
voor mensen met een (verstandelijke) beperking of 
ouderenzorg en een gezond ontbijt voor kinderen 
uit focuswijken. Daarnaast voerden we in 2021 de 
wereldwijde Employee Giving Campaign, waarbij 
ook Nederlandse medewerkers geld ophaalden 
voor en doneerden aan goede doelen. AbbVie 
verdubbelde alle donaties. 

In totaal haalden we met bijna 20.000 
medewerkers in meer dan 55 landen een 
recordbedrag van 23,7 miljoen dollar op voor 
11.400 non-profit organisaties wereldwijd. 
Bijvoorbeeld organisaties voor COVID-19-hulp 
of raciale rechtvaardigheid en gelijkheid. We 
zijn dankbaar dat onze medewerkers zich zo 

belangeloos inzetten voor anderen en op deze 
manier in contact staan met onze communities. 
En dat we met de donaties, die sinds 2015 
bijna verviervoudigden, kunnen bijdragen aan 
het versterken van gemeenschappen en het 
veranderen van levens. Samen zijn we sterk.  

“Een verschil maken” 
“Elk jaar organiseer ik met collega’s in Zwolle een 
week waarin we handen uit de bouwen steken 
voor de maatschappij. Hieraan doen zo’n vijftig 
medewerkers vrijwillig mee door klussen bij 
goede doelen in de regio. De afgelopen drie jaar 
kozen we voor een stichting in de ouderenzorg 
en een stichting die zich inzet voor Zwollenaren 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Denk aan mensen in een sociaal isolement of 
in achterstandswijken. Het geeft iedereen veel 
voldoening om zich in te zetten voor anderen. Je ziet 
en voelt echt dat je een verschil kunt maken voor 
iemand. De betrokkenheid, zowel vanuit AbbVie als 
vanuit mijn collega’s, vind ik bijzonder en maakt me 
trots.”    

Jolande Ruitenberg-van den Berg, 
Office Manager 

“Echt een cadeau”
“Samen met stichting NL Cares organiseer 
ik jaarlijks een vrijwilligersochtend voor de 
medewerkers in Hoofddorp. In 2021 ruimden we 
met zo’n 120 collega’s onder andere samen met 
ouderen zwerfafval op in de wijk en bakten we 
pannenkoeken met mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik vind het heel fijn om zo naast mijn 
werk iets voor mensen te kunnen betekenen. De 
blije gezichten die ik op zo’n ochtend om me heen 
zie, geven me veel voldoening. En doordat ik even 
uit mijn eigen omgeving ben, verruimt het ook mijn 
blik. Ik vind het fantastisch dat AbbVie dit mogelijk 
maakt en stimuleert. Het is echt een cadeau. 
Voor de mensen met wie we deze activiteiten 
ondernemen, maar zeker ook voor mezelf.”        

Silvana Wardenier, 
Management Assistant
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Patient Experience Week 
Elk jaar organiseren we de Patient Experience 
Week. Hierin staan de ervaringen van patiënten 
centraal en laten we alle collega’s zien hoe 
we met innovaties impact maken op levens 
van mensen en de samenleving dienen. Het 
helpt ons om ons nog beter te verplaatsen in 
de beleving van mensen die moeten leven met 
een ziekte en te leren hoe we nog meer verschil 
kunnen maken in hun levens.  

In 2021 was het thema van de Patient Experience 
Week ‘constitutioneel eczeem’, een nieuw 
ziektegebied voor AbbVie. Tijdens de week  
organiseerden we elke dag een online sessie 
over dit onderwerp. Hierin vertelde onder andere 
een patiënt over de impact die deze aandoening 
op zijn leven heeft. Ook leefde een aantal 
collega’s drie dagen alsof ze constitutioneel 
eczeem hadden. Zo moesten ze zich twee keer 
per dag insmeren met vette crème, kregen ze via 
tijdelijke tattoos uitslag op zichtbare plekken en 
was de opdracht om af en toe enorm te krabben 
in het openbaar. Deze collega’s filmden zichzelf 
en vertelden over hun ervaringen en wat het met 
hen deed. 
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Effectief leiderschap
Als er één jaar is waarin we extra zijn uitgedaagd 
om effectief leiderschap te blijven tonen, dan is 
het 2021. Effectief leiderschap is van essentieel 
belang om een organisatie gezond en succesvol te 
laten zijn en heeft dan ook altijd onze aandacht. Zo 
ondersteunen en faciliteren we leiders bijvoorbeeld 
via Leadership Assimilation (zie pagina 15) en via 
ons Leadership Forum (zie pagina 31). 

Managers hebben een cruciale voorbeeldrol in het 
uitdragen van onze Great Place to Work-cultuur 
en het zorgen voor de verbinding met elkaar. In 
de transitie naar een nieuwe (post-) COVID-19-

wereld besteedden we extra veel aandacht aan 
ondersteuning van leiders en hun teams. Door 
goed te blijven luisteren naar de behoefte van de 
organisatie, regelmatig het net op te halen, door 
lijnen uit te zetten en tegelijkertijd de ruimte te 
geven voor flexibiliteit en maatwerk. Daarnaast 
verloren we onze doelen en Endstate (zie Extreme 
Ownership, pagina 14) niet uit het oog en hielden 
we richting. Door continu met elkaar in gesprek te 
blijven, hebben we ook een beter beeld gekregen 
van hoe onze nieuwe werkwereld eruit moest 
komen te zien (zie Return to the Office, pagina 35). 
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Formele en informele samenwerking leiders 
Om samen de beste resultaten te behalen, werken 
de leiders binnen AbbVie cross-functioneel 
samen, delen ze kennis en expertise en leren 
ze van elkaar. Dit gebeurt via formele kanalen, 
zoals de Leadership Forums, en op informele 
wijze. Daarnaast komen de leiders van de drie 
verschillende sites regelmatig informeel bijeen in 
het ‘cross-country overleg’ om ontwikkelingen te 
bespreken en inspiratie te delen (zie hierna).

In de Leadership Forums komen alle direct 
reports van het Management Team en functionele 
leiders, zoals de verantwoordelijken voor IT, Legal, 
Distribution & Warehousing structureel bij elkaar. 
Dit forum is een platform voor cross-functionele 
samenwerking en fungeert als klankbord 
voor het AbbVie-beleid en als denktank voor 
verbeterinitiatieven. 

Informeel overleg: samen succesvol

AbbVie, AbbVie Logistics en Allergan Aesthetics 
zijn drie zelfstandig opererende locaties. Waar 
mogelijk en zinvol werken de drie business units 
samen en delen ze kennis. “Ons regelmatige 
informele overleg verstevigt de onderlinge 
verbinding. Ook zorgt het ervoor dat we samen zo 
succesvol mogelijk zijn en zo consistent mogelijk 
richting alle collega’s in Nederland”, zegt Jan 
Dikker, Director Supply Chain Integration Lead 
AbbVie Logistics.  

Als voorbeelden van onderwerpen die in het 
informele (niet in de governance vastgelegde) 
overleg aan bod komen, noemt Meike Kerstens, 
General Manager Allergan Aesthetics: “Cultuur, 
employee benefits en Return to the Office. In dit 
laatste geval bekeken we bijvoorbeeld op welke 
punten we een gezamenlijke aanpak kunnen 
hanteren.” Lennaert Rijken, General Manager 
AbbVie: “We bespreken alles wat niet per se aan 
één locatie verbonden is, maar waar we alle drie 
dezelfde uitdagingen hebben. Denk ook aan ons 
imago, mobiliteit en de arbeidsmarkt.” 

Samen komen we verder
“Het overleg helpt ons als AbbVie in Nederland een 
zo eenduidig mogelijk gezicht te hebben richting 
het AbbVie-hoofdkantoor in de Verenigde Staten 
én richting alle collega’s van AbbVie, Allergan 
Aesthetics en AbbVie Logistics in Nederland”, 
geeft Jan aan. “In het geval van Return to the Office 
heeft AbbVie bijvoorbeeld wereldwijd een visie, 
maar hoe vertalen we die nu naar de Nederlandse 
maatregelen en richtlijnen? In het overleg kunnen 
we heel gemakkelijk en snel hierover met elkaar 
sparren, van elkaar leren en elkaar helpen. Samen 
komen we ergens waar we alleen waarschijnlijk 
niet waren gekomen.” Lennaert: “Maar omdat het 
een informeel overleg is, nemen we hier geen 
beslissingen. Die nemen we als locaties uiteindelijk 
zelf.” 

Open naar elkaar
Meike: “We sparren met elkaar, leren elkaar beter 
kennen en krijgen inzichten van elkaar. We weten 
zo beter wat er speelt bij de drie verschillende 
business units en ontwikkelen een breder 
perspectief op alle activiteiten in Nederland en hoe 
we elkaar kunnen versterken.” Lennaert: “Hierbij 
is het juist een kracht dat de afstemming niet is 
vastgelegd in een structuur met allerlei regels. We 

zijn heel open naar elkaar en voorkomen zo ook dat 
we voor verrassingen komen te staan of kansen 
missen.” Meike: “Het informele aspect maakt het 
inderdaad een stuk eenvoudiger om zaken te 
verkennen.”

Beter, interessanter en transparanter
Jan: “Wat ons samenbrengt, zijn onze mensen. Hoe 
gaan we met elkaar om en hoe vertalen we dat 
door naar een Nederlandse aanpak? We willen met 
elkaar zoveel mogelijk één lijn volgen, waar dat kan 
en zinvol is. Ook kijken we met elkaar naar hoe we 
laagdrempelig op kansen kunnen inspelen die ons 
in zijn totaliteit tot een betere, interessantere en 
transparantere organisatie maken.”
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Return to the Office
Door de coronapandemie werkten de meeste 
medewerkers in Zwolle en Hoofddorp vanaf 
maart 2020 volledig thuis. De pandemie had op 
iedere medewerker en zijn/haar gezin een andere 
impact. We hebben geluisterd naar de behoeften 
en geïnvesteerd, zowel mentaal als met fysieke 
middelen en ICT-faciliteiten, afgestemd op de 
persoonlijke omstandigheden. Zo kon iedereen 
goed en ergonomisch verantwoord vanuit 
huis werken en tegelijkertijd zo goed mogelijk 
verbinding houden met zijn of haar team en 
afdeling. Ook hielden we iedereen heel regelmatig 
goed op de hoogte van alle ontwikkelingen, zowel 
over COVID-19 en de bijbehorende maatregelen als 
over de ontwikkelingen binnen AbbVie in Nederland 
en wereldwijd. De behoeften zijn we afgelopen 
jaar blijven toetsen en via focusgroepen werd er 
gebrainstormd voor verbeteringen. Deze werden 
daarna weer gedeeld in het Leadership Forum (zie 
pagina 31). 

In het project Return to the Office werkten we 
aan het opzetten en uitrollen van een plan voor 
stapsgewijze terugkeer van medewerkers naar 
kantoor. Ook hierbij staan onze mensen centraal. 
Zo richtten we de werplekken opnieuw veilig in 
volgens de nieuwe NEN-norm. Denk hierbij onder 
andere aan de 1,5 meter afstand en looprichtingen. 
Hiernaast is emotioneel welzijn een belangrijk 
focuspunt. Zo geven we mensen altijd de vrije 
keuze om terug naar kantoor te komen. We zochten 
met leidinggevenden naar passende oplossingen. 
Enkele collega’s die in een sociaal isolement 
terecht dreigden te komen, gaven we als eersten 
de gelegenheid om terug naar kantoor te komen. 
Ook faciliteerden we de flexibiliteit maximaal, 
zodat collega’s zich in alle opzichten veilig en goed 
toegerust voelen om thuis hun werk te doen. Onze 
aanpak stemden we altijd intensief af met onze 
collega’s door ze regelmatig om input en feedback 
te vragen via surveys en sessies. 

34 35



Resultaten medewerkerstevredenheid-
sonderzoek 2021 rondom het onderzoeks-
thema Alignment/Leiderschap

• Ik zie duidelijk verband tussen mijn doelen 
en die van de organisatie: 89% 

• AbbVie management communiceert 
duidelijk richting de organisatie: 87% 

• Ik weet goed wat er van mij verwacht 
wordt: 87%

“Onze mensen staan centraal”
“Naast alle ellende had de coronapandemie ook 
positieve effecten. Zo ontwikkelden mensen nog 
meer persoonlijk leiderschap, doordat we onze 
activiteiten flexibeler moesten inrichten en werk 
en privé goed moesten combineren. Die flexibiliteit 
was ook prettig. Dit merkte ik zelf ook. Daarnaast 
leerde ik veel als leider binnen AbbVie, onder 
andere om mezelf toe te staan om fouten te maken 
en hiervan te leren. Het was continu maatwerk 
leveren. Ook bevestigde het voor mij wat ik eigenlijk 
al wist, maar nog te weinig in praktijk bracht: 
tijd en aandacht voor echt persoonlijk contact is 
essentieel. Gewoon ongepland de telefoon pakken 
of - als het mocht volgens de richtlijnen - op kantoor 
een kop koffie drinken en oprecht geïnteresseerd 
zijn in hoe het met iemand gaat en luisteren naar 
iemands verhaal.”  
 
Arjan Ravesloot, 
QA Director Supply Chain Operations   

“Het gevoel van samenzijn”
“Richting de zomer van 2021 leek het erop dat 
we weer geleidelijk terug naar kantoor konden. 
We merkten al snel dat ook dit zorgvuldige 
begeleiding vraagt. We organiseerden een virtuele 
medewerkersbijeenkomst waarin ‘het gevoel 
van samenzijn’ centraal stond, want dat is wat 
we het meeste hebben gemist. Het evenement 
werd uitgezonden vanuit een huiselijk ingerichte 
studio die was opgebouwd bij ons op kantoor. Zo 
brachten we het kantoor weer bij de collega’s thuis. 
Tijdens deze bijeenkomst werden ook de eerste 
contouren van het ‘terug naar kantoor en klant’-plan 
gepresenteerd. Het was een fijne manier om voor 
de zomervakantie weer even samen te zijn, ook al 
was het virtueel. En een mooie aftrap van geleidelijk 
weer terug naar kantoor.” 

Femke Sanders, 
Manager Public Relations
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Maximaliseren van
ieders potentieel 

Het maximaliseren van ieders potentieel staat 
centraal in onze manier van werken en de gehele 
Employee Journey bij AbbVie. Hoe zorgen we ervoor 
dat iedereen op de juiste plek zit, in zijn of haar 
kracht staat en zichzelf blijft ontwikkelen? We dagen 
onszelf en elkaar voortdurend uit om te verbeteren 
en te innoveren, om zo de samenleving nog beter te 
kunnen dienen. We weten wie we zijn, waar we voor 
staan en kunnen dat verhaal ook helder delen. 

Ook in 2021 schonken we hieraan weer 
ruimschoots aandacht. Zo namen we onze 

Employee Value Proposition onder de loep (zie 
pagina 41), faciliteerden we een nieuwe Employee 
Resource Group (zie pagina 44) en konden 
medewerkers zich ook in 2021 verder ontwikkelen 
via onze digitale leeromgeving AbbVie Learning 
Campus, AbbVie Brand Academy en het Learn.
Develop.Perform-platform vol met webinars, online 
trainingen, podcasts en artikelen. Ook werkte 
iedereen weer aan zijn of haar Development 
Plan in overleg met de leidinggevende en kregen 
medewerkers de beschikking over een individueel 
opleidingsbudget (zie pagina 45).  
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Ons ontwikkelprincipe ’70-20-10’
Wereldwijd hanteren we binnen AbbVie het 
ontwikkelprincipe ‘70-20-10’. We geloven dat 
ontwikkelen bestaat uit 70% doen en leren in 
de praktijk, 20% feedback en coaching én 10% 
training. Binnen deze geïntegreerde aanpak 
bieden we onze medewerkers wat zij persoonlijk 
nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, zowel 
functioneel als persoonlijk. Iedereen zit hierbij zelf 
achter het stuur. Naast individuele ontwikkeling 
besteden we veel aandacht aan teambuilding en 
-ontwikkeling en bieden we ondersteuning aan 
leiders om zichzelf verder te ontwikkelen (zie onder 
ander New Leader Assimililation, pagina 16).   

Employee Value Proposition
Om ervoor te zorgen dat het beeld van mogelijke 
nieuwe medewerkers over wat AbbVie hen kan 
bieden overeenkomt met de ervaringen van 
medewerkers, vernieuwde AbbVie in 2021 de 
Employee Value Proposition. Hiermee positioneert 
AbbVie zich om het juiste talent aan te trekken 
en te behouden en zo innovatieve oplossingen 
te kunnen blijven bieden voor uitdagende 
gezondheidsvraagstukken. Daarnaast geeft het 

handvatten voor onze medewerkers om als AbbVie 
ambassadeur op te treden en met trots uit te dragen 
waarom AbbVie een Great Place to Work is.

“Percepties en ervaringen op één lijn brengen”

De Employee Value Proposition van 
AbbVie omschrijft de kenmerken en de 
aantrekkingskracht van AbbVie als werkgever. HR 
Director Almir Laurens: “Het vertegenwoordigt 
de unieke mix van onze kenmerken, 
arbeidsvoorwaarden, cultuur en The Ways We 
Work.”
“Om de wereldwijde AbbVie Employee Value 
Proposition te ontwikkelen, deed AbbVie onderzoek 
naar wat collega’s belangrijke aspecten vinden 
waarom ze bij AbbVie (blijven) werken. Daarnaast 
keken we hoe externen die bij ons solliciteerden 
deze kenmerken, waarden en voorwaarden 
beoordeelden. Dus: wat vinden ze belangrijk 
en hoe denken ze dat dit bij AbbVie is? Ook 
onderzochten we waar verschillen tussen deze 
twee belevingswerelden zaten”, zegt Almir.

40 41



Ruimte voor verbetering 
Uit het onderzoek bleek dat hoe medewerkers 
aspecten beoordelen die belangrijk voor ze zijn om 
bij AbbVie te blijven werken niet altijd overeenkomt 
met de perceptie van sollicitanten. Almir: “Daar is 
dus ruimte voor verbetering.”  
“De percepties willen we natuurlijk op één lijn 
brengen met de daadwerkelijke ervaringen.” 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek 
ontwikkelde AbbVie naast de Employee Value 

Proposition onder andere een Employer Brand 
Narrative. Almir: “Ook delen collega’s hun 
ervaringen via de AbbVie-website en gingen 
we aan de slag met aanvullende Nederlandse 
onderzoeksdata via LinkedIn.” In 2022 ontwikkelt 
AbbVie een campagne om de perceptie van 
mogelijke nieuwe medewerkers nog meer te 
laten aansluiten op de ervaringen van bestaande 
medewerkers en de verbinding te maken met de 
medewerker van morgen.

Onze Employer Brand Narrative
Join us at AbbVie, where medicine aesthetics, and 
science are powered by some of the brightest 
minds in the world.

We are a dynamic biopharmaceutical company 
that offers you the resources you need and a global 
reach that empowers your innovative mindset. From 
day one, we’ve known it takes teamwork, passion, 
and a culture built on diversity and inclusion to 
develop the scientific breakthroughs, innovative 
pipelines, and tratments that change milions of 
peoples’ lives around the world. 

In short, we know it takes you to make those 
groundbreaking advancements happen. 

Are you looking for a relentless dedication to 
creating an environment where you will do your 
best, most innovative work? We offer that. Complex 
challenges that allow you to improve lives on a 
global scale? We offer that too. A meaningfull career 
where your continuous learning and development 
are top priorities? Well, we offer that too.

Welcome to AbbVie. Ready to innovate together?

“Iedereen het beste uit zichzelf laten halen”
“Ik werkte ongeveer anderhalf jaar als interimmer 
bij AbbVie via een detacheringsbureau. De keuze 
om via een detacheringsbureau te werken, was 
een bewuste. Ik wilde me namelijk ontwikkelen 
in verschillende werkomgevingen en functies. Ik 
ontdekte dat AbbVie die gewenste mogelijkheden 
voor ontwikkeling ook biedt. AbbVie is er echt op 
gericht om iedereen het beste uit zichzelf te laten 
halen. De organisatie stimuleert en ondersteunt 
je om stappen opzij en omhoog te maken. Samen 
werk je daarvoor een carrièreplan uit. Daarom ben 
ik nu geen interimmer meer, maar trad ik bij AbbVie 
in dienst.” 
  
Thomas Kat, 
Financial Analyst 

“Alle kansen voor ontwikkeling” 
“Voor mijn functie bij AbbVie ben ik benaderd 
door een oud-collega die al bij AbbVie werkte. Zij 
was en is zeer enthousiast en dacht dat ik goed 
bij de organisatie zou passen. Na een informeel 
gesprek met mijn manager was ik direct ook heel 
enthousiast. We zaten inhoudelijk erg op één lijn. 
Ook het feit dat AbbVie veel doet op het gebied 
van groeimogelijkheden en dit zeer professioneel 
aanpakt, sprak mij aan. Ik vind het heel belangrijk 
om me te blijven ontwikkelen en daar biedt 
AbbVie alle kansen voor. Er is veel ruimte voor 
eigen initiatieven. Als medewerkers een bepaalde 
opleiding, stap of rol ambiëren, biedt AbbVie deze 
kansen zoveel mogelijk. Eventueel zelfs als ze die 
kansen moeten creëren.” 
       
Mirjam Griekspoor, 
Head of Medical Affairs Immunology 
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Employee Resource Groups
Bij AbbVie richtten collega’s diverse Employee 
Resource Groups op, zoals Young AbbVie voor 
collega’s jonger dan 35 jaar en Women Leaders 
in Action rond het thema vrouwelijk leiderschap. 
Binnen deze groepen luisteren we naar elkaar, leren 
we van elkaar en helpen we elkaar om verder te 
ontwikkelen en ons volste potentieel te leven. 

Women Leaders in Action, een netwerkgroep 
voor vrouwen én mannen

Simone Frankema, Supply Chain Director, zette 
samen met Melody Moodley, Legal Counsel, in 
Nederland Women Leaders in Action op. 

In het startjaar 2021 organiseerde Women Leaders 
in Action onder andere twee online sessies met 
gastsprekers. Hieraan kon iedereen binnen AbbVie 
deelnemen, zowel leden als niet-leden van de 
Resource Group en zowel vrouwen als mannen. 
Melody: “Aan elke sessie deden zo’n 75 collega’s 
mee. Ook waren er drie sessies voor alleen leden. 
Hierin spraken we in kleine groepjes met elkaar 
over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan 
vertrouwen in eigen kunnen, jezelf positioneren in 
een bedrijf en carrière en kinderen. En natuurlijk 

over wat we binnen AbbVie kunnen met deze 
onderwerpen.” 

Vrouwen én mannen samen 
Simone: “Onder de leden bevinden zich ook 
mannen. Iedereen kan lid worden van Women 
Leaders in Action. Onze missie is om vrouwen te 
empoweren hun volste potentieel te bereiken. Dat 
is niet iets wat vrouwen alleen kunnen bereiken. 
Dat doen we binnen AbbVie echt met z’n allen.” 
De Resource Group biedt herkenning. Veel 
mensen lopen tegen dezelfde dingen aan in hun 
carrière. Ook zorgt het er als netwerkgroep voor 
dat mensen elkaar leren kennen en makkelijk 
opzoeken, vragen aan elkaar stellen en kennis en 
tips delen. Melody: “We bieden een veilige setting 
om samen te groeien.” Simone: “Net als in andere 
Resource Groups bij AbbVie, dragen we binnen 
Women Leaders in Action uit dat je je hele zelf kunt 
meenemen in je werk en je authentiek mag zijn. Dit 
zorgt ervoor dat je met plezier kunt werken én het 
meest succesvol bent.”  

Suggesties aan MT
Simone: “Inclusiviteit en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen zijn al belangrijke thema’s 
binnen AbbVie die echt al op een heel goed niveau 
zijn. Met Women Leaders in Action proberen we 
dus niet iets recht te trekken. De Resource Group 
is er juist omdat het een belangrijk thema is bij 
AbbVie. In de komende jaren dragen we op basis 
van wat we bespreken in de Resource Group dan 
ook suggesties aan bij het MT. Wat kunnen we 
binnen AbbVie Nederland verder verbeteren om 
vrouwen nog meer te ondersteunen om hun volste 
potentieel te ontwikkelen?” 

Individueel opleidingsbudget

Elke drie jaar krijg je als AbbVie-medewerker 
1.000 euro persoonlijk budget. Dit geldbedrag 
kun je gebruiken voor trainingen, opleidingen en 
cursussen die direct óf indirect bijdragen aan 
jouw inzetbaarheid binnen óf buiten AbbVie en 
aan persoonlijke ontwikkeling en/of mentale 
weerbaarheid. Je beslist zelf waar je het budget 
voor inzet. Collega’s volgden bijvoorbeeld een 
workshop Omdenken, een cursus Weddingplanner, 
een workshop Teken je boodschap en een cursus 
Leren investeren. Naast dit Persoonlijk Ontwikkel 
Budget (POB) kunnen medewerkers voor personal 
coaching terecht bij Resilians. Elk jaar kunnen 
collega’s (en eventueel partner of gezinslid) zes 
gesprekken voeren, inclusief een intakegesprek.

Bij AbbVie Nederland stimuleren we medewerkers om door te 
groeien naar nieuwe interne rollen.
• Op onze interne job board kunnen collega’s alle vacatures 

wereldwijd zien en erop reageren.
• Ontwikkeling van een Onboarding dag voor elke nieuwe 

medewerker
• 23% van de vacatures zijn uiteindelijk ingevuld door intern talent
• Development plan beschikbaar voor elke medewerker
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Innovatiekracht zit in ons DNA. Of je nu kijkt naar 
onze Ways We Work, onze kernwaarden of onze 
missie ‘Making a Remarkable Impact on People’s 
Lives’. Er is geen jaar waarin we niet ontzettend 
veel mooie projecten en initiatieven organiseren 
om impact te maken en vooruit te gaan. Voor onze 
patiënten, de zorgprofessionals waarmee we 
samenwerken én onze collega’s. 

Zo werkten we in 2021 aan het aangesloten houden 
of weer aangesloten krijgen van patiënten op zorg. 
De COVID-19-pandemie zorgde er immers voor 
dat reguliere zorg voor patiënten verslechterde of 
dat ze er zelfs helemaal van afgesloten raakten. 
Een belangrijk thema binnen heel AbbVie was dan 
ook ‘Reconnecting Patients to Care’ (zie pagina 
51). Ook pasten we onze Vitality-activiteiten voor 
medewerkers aan, aan de interne uitdagingen die 
COVID-19 met zich meebracht en aan de actuele 
behoeften van medewerkers (zie pagina 53). 

Innovatiekracht
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Impactvolle innovaties

Elke dag signaleren we nieuwe kansen, verzamelen 
we data en ondersteunen we teams om nieuwe, 
innovatieve en effectieve medicijnen te kunnen 
introduceren, onze betrokkenheid bij patiënten te 
vergroten en écht impact te maken op het leven van 
mensen. Zo werken we elke dag aan impactvolle 
innovaties. 

“De patiënt centraal”

We spreken over impactvolle innovaties met 
Gert-Jan Kouseband, Director Customer 
Excellence. 

Onze primaire innovaties zijn natuurlijk 
de geneesmiddelen die we voor patiënten 
ontwikkelen en toegankelijk maken. Zo is 
AbbVie bijvoorbeeld actief in ziektebeelden als 
constitutioneel eczeem, chronische lymfatische 
leukemie en immunologische aandoeningen.

Patient Journey in kaart brengen
Om echt aan te sluiten bij de behoeften van 
patiënten, is het belangrijk dat we goed begrijpen 
wat er speelt op verschillende therapeutische 
gebieden en bij patiënten. “Eén van de manieren 
waarop we hieraan werken, is door de Patient 
Journey per patiëntengroep goed in kaart te 
brengen”, licht Gert-Jan toe. “Hierin analyseren we 
zorgvuldig welke weg een patiënt bewandelt als 
het gaat om zijn of haar aandoening, behandeling 
of genezing hiervan. Waarmee heeft een patiënt te 
maken, wat zijn de behoeften en waar loopt iemand 
tegenaan? En: hoe kunnen we hierop inspelen en 
hordes wegnemen? Om de patiënt echt centraal te 
stellen, besteden we veel tijd aan het verkrijgen van 
inzichten.”

AbbVie vergaart bijvoorbeeld informatie via 
markt- en patiëntenonderzoek, gesprekken 
met artsen en patiëntenverenigingen. Gert-Jan: 
“Belangrijk hierbij is natuurlijk om alle inzichten 
helder door te vertalen en te delen met artsen 
en patiënten, zodat zij de voor hen juiste keuzes 
kunnen maken. We willen echt samen optrekken 
en gaan ook strategische samenwerkingen aan om 
patiëntenzorg te verbeteren.” 
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Strategische samenwerkingen
Een voorbeeld van zo’n strategische samenwerking 
is die met een ziekenhuis voor een betere 
informatievoorziening. Uit onderzoek bleek dat 
de informatievoorziening voor een bepaalde 
patiëntengroep soms verouderd was en dat 
iedere arts op zijn of haar eigen manier informatie 
gaf. “Samen met het betreffende ziekenhuis 
zorgden we ervoor dat de patiënteninformatie 
is gestandaardiseerd en ook goed kan worden 
toegespitst op individuele behoeften van patiënten 
in de verschillende fasen van een behandeltraject”, 
legt Gert-Jan uit. 

Een ander voorbeeld is de samenwerking met een 
ziekenhuis voor de ontwikkeling van een app voor 
reumapatiënten. Hiermee kunnen patiënten zelf 
vanuit huis hun scores op bepaalde indicatoren 
voor de ziekte bijhouden en nemen ze zelf de 
regie over hun ziekte en behandeling. Ze hoeven 
hierdoor bijvoorbeeld minder vaak de polikliniek 
te bezoeken. Uiteindelijk heeft dit ook een gunstig 
effect op de betaalbaarheid van zorg. “Onze rol is 
faciliterend en co-creërend”, verduidelijkt Gert-Jan. 
“Ook kijken we samen met reumatologen hoe we 
huisartsen kunnen ondersteunen met de juiste 
informatie en tools, waardoor ze patiënten gerichter 

kunnen doorverwijzen. Daar is niet alleen de patiënt 
mee geholpen, maar ook de reumatoloog en de 
gezondheidszorg in het algemeen. Er blijft dan 
meer tijd over om díé patiënten te helpen die echt 
door een reumatoloog moeten worden geholpen.”

Reconnecting Patients to Care 
Om zorg te verlenen aan COVID-19-patiënten, 
moesten ziekenhuizen de reguliere zorg in grote 
delen van 2021 afschalen. Patiënten moesten 
hierdoor (veel) langer wachten op benodigde zorg 
of raakten er zelfs helemaal van afgesloten. Ook 
durfden of konden kwetsbare patiënten vanwege 
besmettingsgevaar soms niet naar het ziekenhuis 
te komen. Binnen AbbVie ontstonden onder de 
noemer ‘Reconnecting Patients to Care’ allerlei 
initiatieven om patiënten toegang te blijven bieden 
tot zorg of weer toegang te geven. In andere 
landen zette AbbVie bijvoorbeeld een taxiservice 
op voor patiënten om veilig naar een ziekenhuis te 
komen. Ook sponsorden we pop-up ziekenhuizen 
op locaties buiten de reguliere ziekenhuizen waar 
geen coronapatiënten kwamen. In Nederland 
realiseerden we onder andere versneld een 
thuisbehandeling voor Parkinson-patiënten. 

Thuisbehandeling Parkinson-patiënten 

In 2021 lanceerde AbbVie een 
thuisbehandelmogelijkheid voor het opstarten en 
instellen van een behandeling voor mensen met 
Parkinson. Hiervoor moeten mensen normaal 
gesproken vijf dagen in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Deze zorg kan, als de patiënt dat wil, 
nu ook worden verleend in de thuissituatie. 

Michiel van Wolfswinkel, Patient Experience Lead: 
“Het idee om een thuisbehandelmogelijkheid te 
ontwikkelen, was er al. Vanaf 2020 zette AbbVie 
in Nederland alle zeilen bij om dit versneld 
mogelijk te maken en in 2021 was het zover.” Met 
de thuisbehandeling levert een verpleegkundige 
dezelfde veilige zorg als in het ziekenhuis, in nauwe 
afstemming met de arts op afstand. 

Kwaliteit van leven
Bij het opstarten van een Parkinson-behandeling via 
een slangetje in de maag en dunne darm, verblijft 
een patiënt meestal vijf dagen in het ziekenhuis. 
Het slangetje moet worden ingebracht, het pompje 
moet worden geplaatst en de verpleegkundige 
moet de patiënt continu monitoren en samen met 
de arts evalueren om een goede dosering te vinden. 
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ONE
RESILIENT

Door corona en het afschalen van de reguliere zorg, 
moesten Parkinson-patiënten regelmatig worden 
afgebeld en moesten ze lang wachten voordat ze 
werden geholpen. Michiel: “Als patiënten beslissen 
om op deze therapie over te stappen, hebben ze 
helaas al behoorlijk op hun kwaliteit van leven 
ingeleverd. Dus als ze dan ook nog eens lang 
moeten wachten voordat ze kunnen starten, is dat 
heel schrijnend.” 
 
Sneller en beter
Met de thuisbehandeling is het volledige zorgpad 
voor de instelling van de medicatie naar de 
thuissituatie verplaatst, in nauwe afstemming 
met de onafhankelijke zorgpartner van AbbVie en 
artsen. Alleen de sonde wordt nog in het ziekenhuis 
geplaatst, maar dat gebeurt poliklinisch en belast 
verpleegafdelingen niet. Michiel: “Het in de 
thuissituatie opstarten van de behandeling is prettig 
voor een patiënt. Hij of zij kan gewoon verder met 
het dagelijkse leven en zelfs op stap met het gezin 
of uit eten met de partner. De innovatie zit hem in 
de snelheid van het opstarten en instellen van de 
behandeling. In het ziekenhuis moest de patiënt 
normaliter zo’n vijf dagen opgenomen worden.” 

Van crisis naar kans 
Ook na de coronapandemie blijft behandeling in de 
thuissituatie een mooie optie voor patiënten. “Beide 
opties - thuis en in het ziekenhuis - blijven naast 
elkaar bestaan. De patiënt kiest in overleg met zijn 
of haar behandelaars zelf wat mogelijk is en wat 
hij of zij het prettigst vindt’, zegt Ruud Oerlemans, 
Medical Manager Neurologie. Michiel: “Wat begon 
als crisis, zetten we om naar een enorme kans. We 
delen de thuisbehandeling van Parkinson-patiënten 
nu binnen heel AbbVie als best practice.” 

Nice to have werd need to have 
Ruud: “Thuisbehandeling was eerst een nice to 
have, maar door corona werd het een need to have 
om patiënten überhaupt toegang te geven tot de 
therapie. Veel collega’s uit andere teams sprongen 
met veel enthousiasme en drive bij om dit mogelijk 
te maken. Ik vind het heel mooi dat we met deze 
nieuwe thuisbehandeling een concrete bijdrage 
kunnen leveren aan het leven van patiënten en zo 
nog meer impact maken.”

AbbVie Vitality
Vitaliteit is een belangrijke pilaar in onze Great 
Place to Work-cultuur. Zowel wereldwijd als 
in Nederland hebben we een gezamenlijke 
filosofie die sterk linkt aan onze waarden en Ways 
of Working. Deze filosofie is gebaseerd op 4 
elementen (zie afbeelding). We geloven dat als je 
op het gebied van deze vier elementen in balans 
bent je ook echt in je kracht staat. Daarnaast geeft 
het ons ook een kapstok voor het ontwikkelen en 
uitrollen van programma’s & activiteiten waarmee 
we collega’s helpen fit te zijn in hun werk en 
privéleven. Hiervoor geven we medewerkers 
toegang tot verschillende activiteiten, middelen en 
informatie. 

In 2021 vonden de meeste activiteiten 
vanwege corona nog steeds op afstand plaats. 
Zo organiseerden we bootcamplessen die 
mensen aan het eind van de werkdag thuis via 
hun laptop konden volgen. Daarnaast zorgden 
we voor een alternatief voor de populaire 
stoelmassages op het werk. De masseuse leerde 
medewerkers online ontspanningsoefeningen en 
zelfmassagetechnieken voor nek, schouders en 
armen. Alhoewel dit natuurlijk niet hetzelfde is als 
een echte stoelmassage, waren de deelnemers 

zeer positief. Ook organiseerden we een 
webinarserie ‘Food is Medicine’. Hierin leerde je 
hoe je voeding kunt gebruiken om je gezondheid te 
ondersteunen. Wegens het enthousiasme van de 
deelnemers én de vele vragen over dit onderwerp 
verlengden we deze webinarserie.       

Om extra aandacht te besteden aan mentale en 
lichamelijke fitheid, organiseert AbbVie jaarlijks de 
Week of Wellbeing en AbbVie in Motion. In 2021 
hebben we veel nadruk gelegd op wat wel mogelijk 
was binnen de beperkingen van Covid-19. 
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Week of Wellbeing
Tijdens de Week of Wellbeing in 2021 konden 
AbbVie collega’s diverse (lokale en wereldwijd  
gedeelde) webinars en podcasts bekijken en 
beluisteren, die vanuit ons hoofdkantoor waren 
ontwikkeld. Hierin werden onderwerpen besproken 
als Connect, Fuel, Adapt, Play en Act. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het vergroten van de weerbaarheid 
door het verbinden van mensen aan elkaar voor 
sociale verbinding. Ook deelden we elke dag een 
gezondheidstip en daagden we mensen uit om 
mee te doen aan challenges. Zo kon je een collega 
bellen die je al een tijdje niet had gesproken, 
iemand een compliment geven, gaan wandelen 
tijdens een één-op-één meeting of je favoriete 
muziek delen met je collega’s via de AbbVie Wow 
2021 Vitality-playlist op Spotify. Ook besteedden we 
in Nederland extra aandacht aan mentaal welzijn. 
Onze partner Resilians gaf interactieve trainingen 
over hoe je jezelf veerkrachtig houdt en hoe je 
voorkomt dat je vastloopt. Daarnaast promootten 
we de mogelijkheid van coachingssessies met een 
personal coach van Resilians extra voor het geval 
collega’s behoefte hadden aan extra ondersteuning. 
Ook gezinsleden en/of de eventuele partner kunnen 
hiervan gebruikmaken.

AbbVie in Motion
Met de activiteitenweek AbbVie in Motion daagden 
we iedereen uit in beweging te komen en/of te 
blijven en een gezonde leefstijl te onderhouden. 
Over de hele wereld deden collega’s in 
teamverband mee aan een competitie op basis van 
activiteitenminuten. In Nederland organiseerden we 
daarnaast een stappentelwedstrijd en een fotoactie. 
Dagelijks konden mensen een foto insturen van 
henzelf tijdens het beoefenen van een sport of het 
uitvoeren van een andere activiteit. Zo probeerden 
we bewegen vooral ook leuk te maken.  

”AbbVie Vitality helpt medewerkers innovatiever 
te zijn”
“Met AbbVie Vitality helpen we collega’s in hun 
kracht te blijven en gezond hun werk te blijven 
doen. Daardoor zijn ze ook meer gefocust en 
innovatiever. Ook met het programma zelf willen 
we innovatief zijn. Zo zorgden we er bij het 
uitbreken van de coronapandemie heel snel voor 
dat iedereen vanuit huis kon sporten, yoga kon 
doen en kon deelnemen aan andere activiteiten en 
kennisdelingssessies. We passen ons programma 
sowieso continu aan op wat er onder medewerkers 
leeft. Hiervoor vragen we iedereen actief naar hun 
behoeften, vragen en ideeën voor verbetering 
of nieuwe activiteiten. Omdat er bijvoorbeeld 
tijdens de pandemie veel signalen kwamen dat 
behoorlijk wat mensen te kampen hadden met 
slaapproblemen, zetten we webinars op om 
mensen te helpen goed in slaap te komen en door 
te kunnen slapen.”
 
Ester van der Heijden, 
Business HR Specialist 
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Resultaten in eigen medewerkertevreden-
heidonderzoek 2021 op thema Innovatie

• Bij AbbVie zijn we altijd op zoek naar 
nieuwe ideeën: 83% eens.

• AbbVie stimuleert mij om dingen beter en/
of anders te doen: 81% eens.

• Bij AbbVie proberen we regelmatig 
nieuwe dingen uit om processen te 
verbeteren: 81% eens.

• Goede ideeën zijn altijd welkom maakt 
niet uit van wie ze komen: 83% eens.

Gedurfd leiderschap
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Binnen AbbVie kijken we altijd naar hoe we de 
status quo kunnen doorbreken. Moed, innovatie 
en kansen zien en waarmaken, zitten bij ons 
in het bloed. Hoe onderscheiden we ons als 
werkgever en zorgen we ervoor dat we talenten 
aan ons verbinden? Of hoe zorgen we ervoor dat 
we in verbinding blijven met patiënten en onze 
omgeving? En welke keuzes durven we te maken in 
de manier waarop we met elkaar werken? 

Onze Employee Value Proposition (zie pagina 41) 
en Reconnecting Patients to Care (zie pagina 51) 
zijn mooie voorbeelden van hoe we werken aan 
het beantwoorden van deze vragen. Maar ook op 
andere gebieden willen we een voorloper zijn. Zo 
ondertekenden we in 2021 het Charter Diversiteit 
van de SER Diversiteit in Bedrijf en gingen we over 
naar Activity Based Working.
 

Charter Diversiteit
Onze medewerkertevredenheidsonderzoeken 
tonen aan dat we het goed doen op het vlak van 
eerlijke behandeling, ongeacht gender, culturele 
achtergrond of seksuele geaardheid. Toch is er 
altijd ruimte voor verbetering. In 2021 ondertekende 
AbbVie daarom het Charter Diversiteit van de SER 
Diversiteit in Bedrijf. Hiermee committeren we ons 
eraan om nog meer werk te maken van diversiteit 
en inclusiviteit op de werkvloer. Daarbij focussen 
we in eerste instantie op gender en op nog meer 
diversiteit creëren door meer mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt - vanwege ziekte of een 
handicap - toe te voegen aan ons team. 

Met het Charter committeren we ons ook aan 
een concreet actieplan. Zowel op het vlak van 
personeelsbeleid als op het creëren van draagvlak 
en bewustzijn zetten we de afgelopen jaren al 
belangrijke stappen. Zo stelden we vacatureteksten 
bij, nemen we diversiteit mee in ons aannamebeleid 
en komt het aan bod in de beoordeling van onze 
managers. Ook zetten we in op workshops, lezingen 
en medewerkersnetwerken, zoals Women Leaders 
in Action (zie pagina 44). Tevens grijpen we dagen 
als Juneteenth aan voor bewustzijn en reflectie. Om 
het gat te dichten voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt door ziekte of een handicap 
werken we samen met Emma at Work.

Emma at Work
De organisatie Emma at Work ondersteunt 
jongeren met een fysieke aandoening naar een 
zelfstandige toekomst door de kloof tussen hen en 
de maatschappij te dichten en ervoor te zorgen dat 
ze een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. 
We werken samen met deze mooie organisatie 
om meer mensen aan ons team toe te voegen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt door ziekte of een 
handicap. Ook geven we collega’s de gelegenheid 
om jongeren te coachen. Afgelopen jaar hebben 
AbbVie collega’s in Nederland 35 jongeren 
geholpen om succesvol te solliciteren.
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“Trots op ons bedrijf”
“Ik ondersteunde twee jonge vrouwen bij het 
voeren van sollicitatiegesprekken. Beiden waren 
al uitgenodigd voor een gesprek, maar ze waren 
onzeker en ontzettend zenuwachtig. Ik bracht 
ze kennis bij over het voeren van gesprekken en 
bevestigde ze in hun sterke punten. In onze sessies 
zag ik ze groeien en zelfvertrouwen krijgen. De 
sollicitatiegesprekken gingen goed en beide dames 
zijn aangenomen! Dat hebben ze natuurlijk aan 
zichzelf te danken, maar ik vond het ontzettend leuk 
dat ik met mijn kennis en ervaring een steentje kon 
bijdragen. Deze samenwerking met Emma at Work 
past helemaal binnen onze cultuur. We focussen 
niet op beperkingen, maar op mogelijkheden. Op 
wie je bent en wat je kunt. Zo hebben we niet alleen 
impact op het leven van patiënten, maar ook op 
dat van mensen in de samenleving die uitdagingen 
hebben búíten ons directe werkveld. Dit is wat mij 
betreft echt leiderschap tonen en dat maakt me 
extra trots op ons bedrijf.”   

Margreet de Vries, Customer Service and 
Experience Lead 

 

Activity Based Working
Bij AbbVie willen we een fijne en veilige 
werkomgeving bieden waar medewerkers 
graag naartoe komen en waar ze het beste uit 
zichzelf kunnen halen om optimaal te presteren. 
Ons kantoor in Hoofddorp ontwierpen we als 
Activity Based Werkomgeving. Dit principe gaat 
uit van het idee dat medewerkers verschillende 
activiteiten in hun dagelijkse werk hebben en 
daarvoor verschillende werkomgevingen nodig 
hebben, ondersteund door de juiste technologie en 
cultuur om alle activiteiten effectief uit te voeren. 
Bijvoorbeeld een omgeving om rustig te werken 
of te videobellen, een omgeving om informeel 
collega’s te ontmoeten en omgevingen om met 
een kleine of grote groep collega’s te overleggen. 
Onze ruimtes zijn dus ingericht om te voldoen 
aan deze verschillende behoeften van individuele 
medewerkers en teams. Ze bieden iedereen de 
keuzevrijheid om te bepalen waar en hoe ze werken 
om het beste resultaat te halen.  

privéruimte en weer een ander moment raak ik 
aan de koffietafel in gesprek met een collega die ik 
niet zo vaak spreek. Dat werkt verfrissend en geeft 
me veel energie. Het komt ook de samenwerking 
ten goede. Activity Based Working werkt voor mij 
heel prettig en goed. Dat hoor ik ook terug van veel 
collega’s.” 

“Het werkt verfrissend en geeft me veel energie”

Begin 2020 ging AbbVie in Hoofddorp over van 
een kantoortuininrichting, waarbij iedereen 
een eigen bureau had, naar een Activity Based 
Werkomgeving. Door de coronapandemie kwam 
het kort na de start in een ander daglicht te staan. 
Er kwam een extra werkplek bij: de thuiswerplek, 
die helaas niet altijd ‘Activity Based’ was.  

Tegelijkertijd kwam het Activity Based werken-
principe weer goed van pas bij de plannen voor 
terugkeer naar kantoor. Lennaert Rijken, General 
Manager AbbVie, is enthousiast: “Het faciliteert 
alle mogelijke manieren van werken die nodig en 
prettig zijn heel goed.”

Lennaert: “Normaal gesproken zat ik de hele dag 
op dezelfde werkplek met dezelfde mensen om me 
heen. In de Activity Based werkomgeving zit ik wel 
vijf keer per dag op een andere plek en ontmoet 
ik andere mensen. Het ene moment verwerk ik in 
het restaurant wat e-mailtjes, het andere moment 
voer ik staand een videogesprek in een kleine 
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Investeringen
Al snel na de invoering van Activity Based 
Working moesten de meeste mensen in verband 
met de coronapandemie vanuit huis werken. “In 
de zomer van 2021 gingen we langzamerhand 
terug naar kantoor. In de voorbereiding daarop 
hebben we goed gebruik kunnen maken van de 
uitgangspunten van het Activity Based werken”, 
vertelt Lennaert. ”De coronaperiode liet eens te 
meer zien hoe belangrijk het is om een plek te 
hebben voor ontmoetingen, waar je met elkaar kunt 
brainstormen of in stilte geconcentreerd werken. 
Tegelijkertijd liet het zien dat het thuiskantoor 
ook voor veel mensen prettig is. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld werk en privé beter combineren en/
of onze tijd flexibeler inrichten. Dit ‘remote working’ 
past ook goed bij het Activity Based Working-
concept. Ons uitgangspunt is dan ook dat we 
niet meer 100% op kantoor zijn, maar dat we ook 
vanuit huis of andere locaties werken. Naast de 
investering in de herinrichting naar een Activity 
Based Werkomgeving, investeerden we dan ook in 
fysieke en ICT-faciliteiten om ervoor te zorgen dat 
iedereen een goede en ergonomisch verantwoorde 
thuiswerkplek heeft.”     

Grote en impactvolle verandering
Via workshops, focusgroepen en persoonlijke 
adviezen begeleidde AbbVie medewerkers bij 
de overgang van kantoortuin naar Activity Based 
Working, maar ook van full time thuiswerken naar 
geleidelijk aan weer terug naar kantoor. Lennaert: 
“Dit was belangrijk, omdat het natuurlijk wel 
grote en impactvolle verandering zijn. Voor de 
één was de overgang makkelijker dan voor de 
ander. Zo hebben sommige collega’s veel fysieke 
mappen en paperassen. Hoe ga je daar dan mee 
om? We hebben sterk ingezet op digitalisering en 
op kantoor hebben we een centrale kastruimte 
waar mensen fysieke benodigdheden kunnen 
opbergen. Uiteindelijk vonden we zo voor de 
meeste vragen en uitdagingen een oplossing, ook 
al bleef de werksituatie steeds veranderen. Over 
het algemeen is iedereen heel positief. Een Activity 
Based Werkomgeving draagt niet alleen bij aan 
meer flexibiliteit, efficiënter werken en een betere 
samenwerking, het zorgt ook voor een lichter, vrijer 
en energieker gevoel.”
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Connect for impact 
Het mag duidelijk zijn, ondanks - en ook juist 
dankzij - de beperkingen door corona hebben 
we ook in 2021 samen mooie resultaten bereikt. 
Samen hebben we de schouders er weer onder 
gezet om elke dag de gezondheid van mensen te 
verbeteren en een echte impact te hebben op het 
leven van mensen. Samen met elkaar als collega’s 
én samen met onze externe partners. Iedereen op 
zijn of haar eigen unieke manier. Want alleen zo 
bereiken we een grootse impact. Hier zijn we trots 
op en hiervoor willen we iedereen ook heel hartelijk 
bedanken. En vanzelfsprekend gaan we graag weer 
samen op naar een impactvol 2022!     

Introducing Our Principles Design 22

64 65




