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Making a Remarkable
Impact on People’s Lives
Onze ambitie is ‘Making a Remarkable
Impact on People’s Lives’. Elke dag zetten
we ons samen met passie en plezier in om
mensen met moeilijk te behandelen ziekten
te helpen. Dit doen we natuurlijk met
onze innovatieve geneesmiddelen, maar
onze inzet gaat verder dan dat. We dragen
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Vernon Ching Yong, Key Account Manager:
“Sommige bedrijven investeren in het maken
van betere versies van bestaande producten. Wij
nemen daarmee geen genoegen en focussen op de
ontwikkeling van innovatieve medicijnen. Al onze
R&D-inspanningen zijn gericht op het vinden van
nieuwe medicijnen en nieuwe behandelingen die
leiden tot betere resultaten voor de patiënt.”

Wereldwijd werken bij AbbVie 47.000
medewerkers in meer dan 175 landen.
In Nederland zijn we met 330 mensen:
195 van ons hebben hun standplaats
in Hoofddorp en 135 in Zwolle. Dit is
inclusief onze nieuwe collega’s door de
integratie van Allergan in 2020. Vanuit
AbbVie Nederland BV in Hoofddorp
zorgen we ervoor dat onze innovatieve
geneesmiddelen en de zorg eromheen

ook bij aan zorgoplossingen. Ons doel:
mensen helpen fit te zijn voor hun werk- en
privéleven. Dat doen we voor mensen die
vertrouwen op onze geneesmiddelen én
voor al onze collega’s. Zo maken we het
verschil in de kwaliteit van leven van vele
mannen, vrouwen en kinderen.
beschikbaar zijn in Nederland. Hier
werken onder andere collega’s
van de medische en commerciële
afdelingen. AbbVie Logistics is AbbVie’s
International Supply Chain Control
Tower. Vanuit Zwolle verzorgen we de
supply chain planning en distributie
voor alle geneesmiddelen wereldwijd
(behalve voor de Amerikaanse markt).
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René ten Boom, FP&A Manager:
“Het mooiste gevoel van dankbaarheid ligt voor mij in wat wij voor patiënten kunnen
betekenen. Als ik soms de patiëntverhalen hoor, dan zijn die het meest inspirerend.
Mijn moeder leeft al 35 jaar met de ziekte van Parkinson, dus ik maak van dichtbij mee
hoe het is om met zo’n ziekte te leven. Dat is een extra motivatie om elke dag mijn bed
uit te gaan en mijn werk te doen.”

Inleiding
Onze route naar impact
Onze ambitie ‘Making a Remarkable Impact on People’s
Lives’ kunnen we alleen samen realiseren. Dankzij de
inzet van elke medewerker en elk team en door onze
krachten te bundelen. Vanzelfsprekend ondersteunen
we iedereen hierbij en zetten we ons in om een goed
werkgever en een Great Place to Work te zijn.

David Sypult, Sr. Finance Analyst:
“We maken als AbbVie echt een bijzondere impact
op het leven van patiënten. Tijdens de Patient
Experience Week horen we bijvoorbeeld van
patiënten zelf hoe een ziekte hun leven verandert.
Dat is soms heftig. Dan geeft het een goed gevoel
om te werken bij een organisatie die helpt het
leven van mensen te verbeteren.”

Op onze route naar impact leggen we voor onszelf
de lat steeds weer een stukje hoger. We dagen
onszelf en elkaar continu uit om te ontwikkelen.
Met deze Culture Audit dagen we onszelf uit
op het gebied van werkgeverschap.
Waar gaat het goed en waar is ruimte voor groei?
Voor ons allemaal was 2020 een intensief jaar.
Een jaar waarin COVID-19 de manier waarop we
werken enorm beïnvloedde. Voor de meesten van
ons verplaatste de werkplek zich van kantoor of
infield naar de keukentafel of studeerkamer thuis.
En in plaats van fysiek zagen spraken we elkaar
grotendeels virtueel. Daarnaast werd Allergan
onderdeel van AbbVie. Voor iedereen, voor zowel
bestaande als voor nieuwe collega’s, was het door
verschillende redenen dus een jaar van wennen,
aanpassen, leren en integreren. Vanzelfsprekend
hebben we de nodige extra ondersteuning geboden
om samen een weg te vinden in de nieuwe realiteit
door COVID-19 en om de meer dan welkome

nieuwkomers zich snel te laten thuisvoelen.
Toch, of eigenlijk juist, maakten we dit jaar
ook allemaal weer stappen op onze route naar
impact. In deze publicatie geven we vanuit het
perspectief van werkgeverschap en de loopbaan
van medewerkers binnen AbbVie een overzicht van
de verschillende stappen op deze route. En laten
we per stap een greep uit alle activiteiten de revue
passeren. Ook vroegen we een aantal collega’s: hoe
ervaar jij dit? Dit geeft ons een goed inzicht in waar
we staan en waar we in 2021 weer verder kunnen
groeien.
In 2021 zullen we net als altijd de resultaten van
de Great Place to Work Survey en de Culture Audit
bespreken op zowel team- als organisatieniveau.
In gesprek met elkaar bepalen we onze speerpunten om te blijven groeien. Samen maken en
houden we AbbVie een Great Place to Work!
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The AbbVie Way
The AbbVie Way

A B
AbbVie

Our Business

C

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

Our Culture

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.

Our remarkable impact
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Onze cultuur
In onze ambitie en alles wat we doen, vormen onze
kernwaarden ons fundament. Ze weerspiegelen
onze overtuigingen en komen voort uit de vele
gesprekken die ons Senior Executive Leadership
voerde met collega’s wereldwijd. Onze kernwaarden
zijn van ons allemaal.
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.
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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.

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.

Performance:

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

FIVE ELEMENTS
OF OUR TALENT
PHILOSOPHY

Behaviours:

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

Differentiation en Behaviours
We vertellen je als medewerker eerlijk waar je staat, hoe je je kunt ontwikkelen en waar je naartoe kunt
groeien. We stimuleren je om het beste uit jezelf te halen. Hierbij zit je zelf aan het stuur. Tegelijkertijd vragen
we ook van managers om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van hun medewerkers en
team. Omdat we veel van onze mensen vragen, belonen we iedereen ook goed. 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 uniforme AbbVie-manier.
The Ways We Work

CLEAR AND
COURAGEOUS

ALL FOR
ONE ABBVIE

DECIDE
SMART
AND SURE

MAKE
POSSIBILITIES
REAL

AGILE AND
ACCOUNTABLE

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.

Onze Ways We Work vormen een kompas voor ons
gedrag. 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 AbbVie en onze patiënten
en we zetten mogelijkheden om in realiteit. En 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 creëren. Met ‘goed genoeg’ zijn
we niet tevreden.

Patiënten zijn immers afhankelijk van 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. En dus in alle stappen op onze route
naar impact.
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Werven
Om impact te kunnen maken op het leven van
vele mannen, vrouwen en kinderen is stap één
natuurlijk om ervoor te zorgen dat we de juiste
mensen in huis hebben en de juiste mensen
ook op de juiste plek zitten. Daarom kijken
we tijdens de werving niet alleen of iemand
inhoudelijk bij de functie en onze organisatie
past, maar ook of iemand binnen onze cultuur
past. En natuurlijk zijn we transparant in wie
we zijn, waar we voor staan, wat je van ons
kunt verwachten en wat wij in een kandidaat
zoeken. Alleen zo kunnen we echt de juiste
match maken. Hierbij is het voor ons belangrijk
om een diverse en inclusieve organisatie te
zijn en iedereen gelijk te behandelen.

Werven en verwelkomen

Welcome on board!
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Bij de ene vacature zien we kansen om de juiste
persoon voor die plek in huis te werven.
We zetten de vacature dan eerst intern uit.
En als een manager denkt dat de functie past bij
een volgende carrièrestap voor iemand in zijn team
(zie Ontwikkelen), dan stelt hij die persoon ook
actief voor om op de vacature te reageren.
Bij een andere vacature denken we misschien
juist dat ‘nieuw bloed’ beter past. Iemand van
buiten onze organisatie, die nieuwe inzichten en
een frisse wind brengt. Dan werven we extern.
Om echt goed te kunnen beoordelen of een
kandidaat op alle fronten de best mogelijke match
is, bieden we collega’s die in de verschillende
interviewrondes de gesprekken voeren diverse
tools. Deze zijn gebaseerd op onze kernwaarden,
Talent Philosophy en The Ways We Work.
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David Sypult, Sr. Finance Analyst:
“Bij mijn komst naar Zwolle kreeg ik meteen
de kans om met de meeste leidinggevenden te
praten. Wat is hun achtergrond? Wat doen de
verschillende teams? Wat doen we als Finance?
Dat voelde als een zeer warm welkom en gaf me
een beter beeld van onze business.”

Jij bent onze beste ambassadeur
Bij externe werving spelen onze collega’s, als
ambassadeur van onze organisatie, een belangrijke
rol. Jij als medewerker kent onze organisatie immers
als geen ander, je kunt goed inschatten of iemand
bij onze organisatie past en je kunt een mogelijke
nieuwe collega het beste inzicht geven in wie we
zijn en waar we voor staan. We ondersteunen onze
mensen dan ook graag in hun ambassadeurschap
en natuurlijk belonen we collega’s via wie we een
nieuwe collega mogen verwelkomen.

Gelijkheid, diversiteit en inclusie
Zoals zichtbaar in onze kernwaarde ‘We zijn een
divers en inclusief bedrijf’, hechten we veel waarde
aan gelijkheid, diversiteit en inclusie. In 2020
focusten we hierop extra en maakten we weer een
aantal mooie stappen. Zo gebruiken we nu een tool
waarmee we vacatureteksten specifiek aantrekkelijk
kunnen maken voor vrouwen of mannen. Hiermee
kunnen we gericht sturen op een divers team.
En met onze recruitment partners voor externe
werving hebben we de afspraak dat de kandidaten
die ze aanleveren divers zijn. Bijvoorbeeld qua
culturele achtergrond en geslacht. Wist je dat we
hierdoor in 2020 onder andere voor het eerst een
vrouwelijke IT-manager konden verwelkomen?
En ook leuk: door de integratie van Allergan is het
aantal collega’s met een andere nationaliteit dan de
Nederlandse in één klap enorm gestegen.
Hoe we er op het gebied van gelijkheid, diversiteit
en inclusie voorstaan, hoe onze mensen dit ervaren,
en waar we kunnen groeien, meten we in onze
Surveys (zie Luisteren) en toetsen we continu in
gesprek met elkaar.

Richard Roza, Regional Account Manager:
“In de eerste week bij AbbVie kregen we allemaal
een bloemetje thuis als teken van welkom. Zo’n
klein gebaar doet goed. Daarnaast is er veel
aandacht voor de manier van werken binnen
AbbVie, ook door het volgen van trainingen.
Het is fijn daarbij een beter gevoel te krijgen.
Nu is het aan ons om daarop voort te bouwen.”
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Om elke nieuwe medewerker dezelfde ervaring
te bieden, verwelkomen we iedereen op dezelfde
manier. Normaal gesproken vinden alle activiteiten
op kantoor plaats, maar COVID-19 daagde ons in
2020 uit om het anders aan te pakken. We maakten
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snel de switch naar een virtueel programma
met veel interactie. In de meeste gevallen vond
het welkom door de manager wel fysiek plaats,
bijvoorbeeld tijdens een wandeling buiten.
De eerste kennismaking met teamgenoten vond
in 2020 vaak via een online teammeeting en
1-op-1 videocalls plaats.
Voor alle nieuwe Allergan-collega’s die we
mochten verwelkomen, was er in 2020 een
speciaal welkomstprogramma om iedereen zich
snel thuis te laten voelen. Zo stuurden onze leiders
bijvoorbeeld een handgeschreven kaart, was er
een virtuele welkomstbijeenkomst, hielden we
een online sessie over onze cultuur en ontving
iedereen ook bloemen thuis.

Persoonlijke buddy
Naast alle ‘formele’ ondersteuning en informatie
die we nieuwe collega’s bieden om zich snel thuis
te laten voelen binnen AbbVie, vinden we het ook
belangrijk dat iemand informeel bij een collega
terechtkan. Daarom krijgt elke nieuwe medewerker
een buddy. Iemand aan wie je makkelijk vragen
kunt stellen. Bijvoorbeeld over zaken die je niet zo
snel voorlegt aan je manager. Ook al onze nieuwe
collega’s van Allergan kregen in 2020 een buddy,
een ‘integration partner’.

Vernon Ching Yong, Key Account Manager:
“Begin dit jaar was ik de buddy voor een
nieuwe teamcollega. Dat hielp zeker, omdat
ik meteen kon uitleggen hoe we werken en
waarop iemand moet letten in het dagelijkse
werk. En voor mij was het een leuke manier
om mijn kennis en ervaring te delen en
mezelf te ontwikkelen in coaching.”
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Verwelkomen
We vinden het belangrijk dat nieuwe collega’s
zich welkom voelen bij AbbVie en dat we hen
goed begeleiden in hun eerste stappen binnen
hun nieuwe functie. We geloven dat een warm
en goed welkom een groot deel van het succes
bepaalt op onze weg naar impact. We doen er dan
ook alles aan om nieuwe collega’s zich snel thuis
en verbonden te laten voelen. En we zorgen er
natuurlijk voor dat ze alle informatie hebben om
goed van start te kunnen gaan.
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2
Samen zetten we ons elke dag in om bij te
dragen aan het verbeteren van zorg voor
patiënten en een impact te maken op hun
leven en dat van hun naasten, hun artsen
en de gemeenschappen waarin ze leven.
Ons werk is dus veel meer dan een baan.
Het is onze passie. Om die impact te
kunnen maken, inspireren we elkaar
binnen AbbVie continu.

Inspireren

Hoe maken we
nog meer impact?
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Patient Journey
Via een Patient Journey brengen we letterlijk
in kaart welke stappen een patiënt zet in een
ziekteproces - van vage klachten en huisartsbezoek
tot diagnose en behandeling - en hoe ze die ervaren.
Jij levert hierop vanuit je eigen ervaringen en die
van mensen in je omgeving input. En we toetsen de
Patient Journey bij patiëntenverenigingen en artsen.
COVID-19 bracht in 2020 nieuwe uitdagingen in
de levens van vele mensen en in de toegang van
zorg. Daarom keken diverse teams onder andere
opnieuw naar de Patient Journey en beoordeelden
ze nogmaals hoe we van toegevoegde waarde
kunnen zijn. Ook keken we bijvoorbeeld naar op
welke momenten patiënten gebruik kunnen maken
van zorg op afstand, waardoor ze minder vaak naar
het ziekenhuis hoeven te komen.
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Patient Experience Week
Om medewerkers écht te laten ervaren wat
een patiënt meemaakt, organiseerden we in
2020 een virtuele Patient Experience Week.
Tijdens deze week leerden we meer over
verschillende aandoeningen, welke betekenis
onze geneesmiddelen hebben in de levens van
patiënten en konden we horen hoe patiënten
de impact van ons werk ervaren. Ook nam een
patiënt met migraine ons mee in zijn leven en
konden medewerkers vragen aan hem stellen.
Op momenten als deze voelen we wat we doen
en waarom we het doen. We leren daarnaast wat
we nog kunnen verbeteren om impact te maken
op het leven van patiënten en hun naasten.

Richard Roza,
Regional Account Manager:
“In de oogheelkunde moeten patiënten
bij een bepaalde aandoening heel
vaak naar een ziekenhuis om zich
te laten injecteren. Dat heeft grote
impact, helemaal tijdens COVID-19.
Dankzij ons geneesmiddel hoeven ze
deze behandeling veel minder vaak te
ondergaan, dus dat is een zorg minder.”

David Sypult, Sr. Finance Analyst:
“AbbVie is betrokken bij patiënten en
medewerkers. We proberen medicijnen en
oplossingen te vinden voor de meest complexe
ziekten. Dat is zeer inspirerend. Daarnaast krijg je
als medewerker alle kansen om te leren, groeien
en ontwikkelen. Ik kwam vanuit het hoofdkantoor
in Chicago naar Nederland en krijg hier de ruimte
om nieuwe uitdagingen aan te gaan.”
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Om te weten hoe we positief kunnen bijdragen
aan het leven van patiënten en hun naasten, is het
belangrijk om te snappen wat er bij hen leeft en
waaraan ze behoefte hebben. Daarom verdiepen
we ons op verschillende manieren in het leven van
patiënten, de uitdagingen die ze ervaren en wat het
in de dagelijkse praktijk betekent om een bepaalde
aandoening te hebben. Zo houden we elkaar scherp
en inspireren we elkaar.

Natascha Roukema, Patient Relations Manager:
“Dankzij mijn werk kan ik eraan bijdragen dat
de kwaliteit van leven voor mensen erop vooruit
gaat. Wij maken echt het verschil, en dat maakt
het mooi. Met de Parkinson Vereniging en
ParkinsonNet organiseerden wij bijvoorbeeld
rondetafelgesprekken over hoe je het thema
‘werk’ op de kaart zet, zowel vanuit patiënten
als zorgverleners bekeken. Zo kan ik nog vijf
voorbeelden noemen.”

Stefan Looijenga,
Brand Manager:
“Onze medicijnen
maken een verschil.
Dat maakt dat
wij er alles aan
doen om ze altijd
tijdig beschikbaar
te hebben voor
patiënten. Ik vind het
mooi dat mede voor
elkaar te krijgen.”
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3
Om impact te kunnen maken, is het natuurlijk
belangrijk dat je als medewerker goed
geïnformeerd bent. En we geloven dat
inzichten en oplossingen overal vandaan
kunnen komen en uiteindelijk relevant zijn voor
ons allemaal. We delen informatie dan ook
vrij en continu. Hierbij zijn we open en eerlijk
naar elkaar toe. Dit vormt de kern van ons
werk en hoe we met elkaar en met anderen
samenwerken. Ook al is het soms lastig, we
zeggen wat er moet worden gezegd.

Spreken

We keep you
informed
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In 2020 was informeren extra belangrijk. Met de
komst van COVID-19 brak voor ons allemaal een
onzekere en moeilijke tijd aan. Tegelijkertijd konden
we in deze uitdagende periode het mooie nieuws
brengen dat Allergan onderdeel werd van AbbVie:
een nieuw hoofdstuk voor onze organisatie.
Met zoveel nieuws en verandering besteedden
we in 2020 extra aandacht aan onze communicatie.
Zo ontving je als medewerker een persoonlijke
e-mail van onze leiders om je een hart onder
de riem te steken en extra nieuwsbrieven met
praktische tips. En tijdens de online bijeenkomsten
gingen we het gesprek met elkaar aan over vragen,
uitdagingen en onzekerheden. Zo hielden we goed
de verbinding met elkaar.
22

In gesprek met het management
Onze MT’s vinden het belangrijk om toegankelijk
en open te zijn. Daarom creëren we, naast
de Coffee Corners en Soapbox-sessies, ook
andere momenten waarop je als medewerker
met het MT in gesprek kunt gaan. In 2020
vonden er bijvoorbeeld een aantal virtuele
InField Coffeesessies plaats met het MT en
buitendienstmedewerkers van de locatie
Hoofddorp. En in Zwolle lunch je als medewerker
één keer per jaar met een groepje collega’s met
twee MT-leden. In beide gevallen bepalen de
medewerkers wat er op de agenda staat.

Meike Kerstens, General Manager:
“Ik zie AbbVie als een cruiseschip en Allergan als een
speedboot. In een kleine organisatie is het makkelijker
om zaken sneller te regelen. Maar als ik dan kijk hoe
het AbbVie leadership team ons heeft betrokken vanaf
dag 1, dan gebeurde dat open, duidelijk en op een
no-nonsense manier. Dat past perfect bij Allergan
en ik voelde me meteen thuis. “

Simone Frankema, Area Head Commercial Quality:
“In de loop der jaren is AbbVie meer en meer open
geworden. Ook al kun je niet op elk moment helder
zijn, we zijn wel altijd duidelijk over waarom dat zo
is. Iets kan té persoonlijk zijn, gevoelig liggen of we
weten nog niet welke kant een ontwikkeling opgaat.
Het heeft geen zin onduidelijkheid te creëren, dus
daarover communiceren we heel open. De integratie
van Allergan was daarvan een mooi voorbeeld.”
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Of het nu gaat om onze strategie, business en
prestaties of om je persoonlijke ontwikkeling:
we zorgen ervoor dat je als medewerker goed
geïnformeerd bent. Binnen AbbVie kun je natuurlijk
altijd het gesprek aangaan met je manager of
collega’s en vragen stellen als je ergens meer
over wilt weten. Voor collectieve, teamgerichte en
individuele informatie-overdracht organiseren we
ook structureel allerlei momenten en zijn er diverse
platforms. Zowel lokaal als internationaal.
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De impact die we maken op het leven van
mensen bestaat natuurlijk uit de som der
delen. Als medewerker draag je op je eigen
manier bij aan het gezamenlijke succes.
Daadwerkelijk naar elkaar luisteren, is dan
ook een belangrijke stap. We creëren actief
een werkomgeving waarin we allemaal de
kans krijgen om onze stem te laten horen.
Om vragen te stellen, inzichten te delen en
feedback te geven. Juist door gebruik te
maken van de diversiteit aan perspectieven in
onze organisatie, behalen we gezamenlijk het
beste resultaat voor patiënten en hun naasten
én voor elkaar als collega’s.

Luisteren

Wat vind jij?
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Luisteren - vragen en feedback

Luisteren - suggesties en invloed

Om samen te kunnen groeien en impact te kunnen maken, is het voor
ons essentieel om een goede verbinding te houden met iedereen in
onze organisatie, te weten wat er speelt en verbetersuggesties op te
halen. We vragen actief en regelmatig feedback op elk niveau.

Als inclusieve organisatie zijn we nadrukkelijk op zoek naar
wat er leeft bij ál onze medewerkers. We omarmen alle
meningen en perspectieven. Ze voeden ons en maken ons
een nog ‘rijkere’ organisatie.

Great Place to Work- en AbbVie
Culture Surveys
Belangrijke instrumenten om ieders
feedback te horen zijn de Great
Place to Work Survey en onze AbbVie
Employee Survey. De uitkomsten
hiervan bespreken we in alle teams
en ze vormen een belangrijke bron
voor ons beleid. Deze sessies worden
onder andere gefaciliteerd door onze
Culture Teams. Elk team bepaalt wat
behouden zou moeten worden, waaraan
het wil werken en geeft gezamenlijk
verbetersuggesties aan het MT. Op basis
hiervan stellen we op beide locaties een
collectief actieplan op. De acties en de
voortgang delen we met alle collega’s.

Culture Team en Culture Ambassador
Op beide locaties is een Culture Team en een
Culture Ambassador actief. Zij spelen een
belangrijke rol in het uitdragen van onze cultuur
en The Ways We Work in onze organisatie én in
het signaleren van uitdagingen op dit gebied.
In 2020 werkten de cross-functionele Culture
Teams voornamelijk aan het opstellen van een
visie en een plan voor Equality, Diversity & Inclusion
binnen AbbVie. Via diverse sessies haalden zij
hiervoor in de organisatie input op.
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Meike Kerstens, General Manager:
“Het is belangrijk dat er Culture Ambassadors
en Culture Teams zijn. In ons team startten we
onlangs met de introductie van The Ways We
Work en de AbbVie-cultuur. We stelden een
Culture Ambassador aan, die ons helpt de cultuur
te omarmen. Het moet geen velletje papier blijven
met wat waarden erop. Een Culture Ambassador
kan ons daarin faciliteren.”

Margot Kinds, Medical
Advisor/Voorzitter OR:
“Abbvie kent geen
hiërarchie. In elk overleg
is er ruimte voor iedereen
om je mening te geven of
vragen te stellen, ongeacht
je rol. Daar wordt echt naar
geluisterd, en dat
is waardevol.”

In de zomer van 2020
schokte de dood van de zwarte Amerikaan George
Floyd door politiegeweld de wereld. Vanuit onze
kernwaarde ‘We zijn een divers en inclusief bedrijf’
gaf onze CEO alle medewerkers op 19 juni een
extra vrije dag, met de vraag om te reflecteren op
deze gebeurtenis en de internationale Black Lives
Matter-beweging. Onze Culture Teams speelden
een grote rol bij het creëren van bewustzijn rond
dit onderwerp en het ophalen van input van
medewerkers naar aanleiding van hun reflecties
en de gesprekken die hierover ontstonden.
Daarbij stonden vragen centraal als: Hoe zijn
we echt een inclusieve organisatie waar iedereen
zich welkom en veilig voelt? En wat kunnen we
doen om op dit punt te verbeteren?
27
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Leadership Forum
Het Leadership Forum fungeert als klankbord
voor het beleid van AbbVie en is een denktank
voor verbeterinitiatieven. Het is een belangrijk
orgaan voor het MT om informatie op te halen in
de organisatie en te luisteren naar feedback en
suggesties. Ook bevordert het Leadership Forum
de cross-functionele samenwerking. Voorheen
kwamen in Zwolle en Hoofddorp kleinere groepen
direct reports en managers samen. Nu zijn dat
alle direct reports van het MT en alle functionele
afgevaardigden. Hiermee maakten we in 2020 dus
een belangrijke stap op het gebied van luisteren;
er wordt nu een bredere groep binnen AbbVie
gehoord.

We gaan ervan uit dat iedereen in een goede sfeer met collega’s
samenwerkt, respectvol met elkaar omgaat, open naar elkaar is,
verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en het gesprek aangaat
als er een conflict dreigt of is. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet
op een goede en/of prettige manier? Dan ondersteunen we natuurlijk.
Signaleer je als medewerker een compliance- of transparantieincident? Dan kun je dit melden via je manager, HR, de afdeling Legal
of de compliance manager. Ook kun je 24 uur per dag, zeven dagen
per week een anonieme melding doen via een gratis telefoonnummer
of e-mailadres (internationaal). Vanzelfsprekend onderzoeken we alle
meldingen en nemen we de melder altijd in bescherming.

v

Margot Kinds, Medical Advisor/Voorzitter OR:
“Als OR-voorzitter kom je wel eens op een hellend
vlak. ‘Conflicten’ is een groot woord, maar het is
soms uitdagend. We praten regelmatig over grote
organisatieveranderingen, zoals pensioenen.
Als er dan stevige discussies zijn, dan is het lastig
je dat niet persoonlijk aan te trekken. Toch blijft
er altijd ruimte voor een constructief gesprek.
Recentelijk zaten we nog behoorlijk klem.
Dan is het des te knapper dat we op zo’n moment
samen kijken hoe we eruit kunnen komen.”

Luisteren - vragen en feedback

Robbert Friedl, Product Specialist:
“Ik vond het indrukwekkend dat we op 18
juni te horen kregen dat we de dag erna
vrij waren om te reflecteren op Black
Lives Matter en inclusiviteit. Ik had dat
nog nooit meegemaakt. Vrienden van me
zeiden ook: ‘Wow, je mag echt megatrots
zijn dat je in zo’n organisatie werkt’.”

v

Employee Resource Groups
Ook onze Employee Resource Groups spelen
een belangrijke rol in het verder versterken van
gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen AbbVie.
Zo zijn collega’s jonger dan 35 jaar in Hoofddorp
verenigd in Young AbbVie, verbinden LGBTQcollega’s zich in AbbVie Pride en vinden vrouwelijke
leiders van AbbVie elkaar sinds 2020 in Women
Leaders in Action. Al deze groepen zorgen ervoor
dat we naar elkaar luisteren, van elkaar leren en
verder begrip ontwikkelen voor elkaar.

Simone Frankema, Area Head Commercial Quality:
“Met diversiteit komt ook diversiteit in gedachtes
en inzichten. Ondanks de soms tegenovergestelde
perspectieven lukt het altijd om met elkaar een
gulden middenweg te vinden. Om te werken aan ons
gezamenlijke doel.”
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Bedanken

Thank you!
Alle stappen die je als medewerker op je pad binnen
AbbVie maakt, dragen bij aan het grote geheel: de
impact die we gezamenlijk maken. We stimuleren
zowel managers als medewerkers om hier regelmatig
aandacht aan te besteden. Dus dat we elkaar laten
weten dat we zien, erkennen en waarderen wat iemand
doet. En bij extra inzet en buitengewone resultaten
tonen we dit graag nog eens extra. Hierbij kijken we niet
alleen naar wat je doet, maar ook naar hoe je dingen
doet. Dus hoe je onze Ways We Work-filosofie in de
praktijk brengt.
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Onze waardering tonen we op allerlei manieren.
Op collectief (team) én op individueel niveau.
Bijvoorbeeld door elkaar een compliment te
geven tijdens een overleg. En natuurlijk zijn er
onze diverse nationale en internationale awards.
Hiermee laten we elkaar zien dat we waarderen wat
mensen doen én stimuleren we elkaar om continu
te verbeteren, te innoveren en extra stappen te
zetten in onze ambitie ‘Making a Remarkable
Impact on People’s Lives’.
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AbbVie Excellence Awards
De AbbVie Excellence Awards zijn een manier om
op lokaal niveau collega’s te erkennen en bedanken.
Het leuke hiervan is dat niet alleen managers hun
medewerkers kunnen nomineren voor een award,
maar dat alle collega’s elkaar kunnen bedanken
en erkennen voor hun inzet of speciale bijdrage.
Hierbij wordt dan altijd vermeld in welke Way(s)
We Work de persoon of het team uitblonk.
De waardering kan bijvoorbeeld een applausje
zijn of een geldbedrag. Bedragen tot 190 euro
kunnen vrijelijk worden uitgereikt. Boven dit
bedrag geeft een manager toestemming.

v

Door COVID-19 en de integratie van Allergan, was
2020 voor ons allemaal een intensief jaar. Dit vroeg
extra inzet en aanpassingsvermogen van iedereen.
In 2020 besteedden we dan ook extra aandacht
aan het bedanken van onze medewerkers.
Bijvoorbeeld door leuke attenties thuis te laten
bezorgen. Daarnaast gaf onze CEO iedereen een
extra vrije dag als waardering voor ieders inzet en
betrokkenheid. Collega’s die zich in bijzondere mate
inzetten, zijn extra in het zonnetje gezet en beloond.
Bijvoorbeeld met de Greatness in Action Award,
Allstars Award of Presidents Award.

René ten Boom, FP&A Manager:
“Ik merk dat het management veel
complimenten uitdeelt. En sluipt er een keer
een foutje in je werk, dan word je daar niet
meteen op afgerekend. Zet je een stapje extra,
dan ziet de organisatie dat ook.
We proberen elkaar beter te maken.
Het is geen ellebogenwerk, maar als team
verder groeien. Dat werkt motiverend.”

Wouter Hekkert, Sr. Finance Analyst:
“Als het gaat om waardering, dan springt AbbVie
er positief bovenuit. Dat zit vooral in de aandacht
voor jou als persoon. Als je je werk goed doet en
betrokken bent bij het bedrijf, dan krijg je daar
oprechte waardering voor. Of je nu een centrale
rol vervult binnen de organisatie of juist op de
achtergrond opereert, dat maakt niet uit. Iedereen
draagt zijn steentje bij en dat wordt gezien.”

Marieke Sellies, Customer Logistics Manager:
“Ik was nauw betrokken bij spoedzendingen van een
aantal COVID-gerelateerde producten naar Spaanse
ziekenhuizen. De financial director van het AbbVie-filiaal
in Spanje stuurde daarna een e-mail met een bedankje
aan iedereen en een update van de actuele situatie in de
ziekenhuizen. Dat was zó persoonlijk en mooi, dat raakte
me. Dit is precies waarom ik hier werk. Wij kunnen samen
het verschil maken waardoor iemand zich beter voelt.
Daar kan geen enkele Excellence Award tegenop.”
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Binnen AbbVie leggen we de lat voor onszelf hoog.
We dagen onszelf en elkaar continu uit om te
verbeteren en te innoveren, om zo de samenleving
nog beter te kunnen dienen. En om nog meer impact
te kunnen maken op de levens van vele mensen.
Op onze route naar impact staat voor ieder van ons
ontwikkeling daarom centraal. Het gaat daarbij niet
alleen om de ontwikkeling van professionele kennis en
vaardigheden, maar ook om persoonlijke ontwikkeling.
Wat hierin belangrijk is, bepaal je zelf. AbbVie biedt
alle ondersteuning en gereedschappen die je als
medewerker nodig hebt.

Ontwikkelen

Welke stappen
wil je maken?
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Wereldwijd hanteren we binnen AbbVie het
ontwikkelingsprincipe ‘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 je als medewerker wat jij persoonlijk nodig hebt
om je te ontwikkelen. Je zit 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.
Bij alles wat we doen op het gebied van
ontwikkeling vormen onze Talent Philosophy
en The Ways We Work vanzelfsprekend de basis.
Want niet alleen wat je als medewerker doet is
belangrijk, maar ook hoe je dat doet. Zo weet je
precies wat er nodig is om stappen te maken op
weg naar impact.
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Teambuilding en -ontwikkeling
Impact voor patiënten, hun naasten en de
gemeenschap maak je samen. Daarom besteden
we binnen AbbVie veel aandacht aan teambuilding
en -ontwikkeling. Krijgt een team bijvoorbeeld
een nieuwe manager? Dan leren het team en
de manager elkaar via een teamsessie kennen
en wordt gezamenlijk een goede basis voor
samenwerking gelegd (New Leader Assimilation).
Via de werkwijze AbbVie Team Alignment bepaalt
een team met elkaar de ontwikkelmogelijkheden
van het team. En het ontwikkeltraject Extreme
Ownership besteedt aandacht aan het versterken
van vertrouwen, ieders betrokkenheid en
eigenaarschap in teamverband.

Annelies van Dongen, Business Unit Manager:
“Bij AbbVie krijg je elke drie jaar een persoonlijk
ontwikkelbudget van duizend euro. In mijn vorige
functie wilde ik graag een cursus improvisatie
volgen, om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen
in die rol. Als deze ontwikkeling bijdraagt voor
jezelf en voor jouw rol binnen de organisatie,
dan krijg je die kans. Ik vind dat een mooi
gebaar richting medewerkers.”

Leiderschapsontwikkeling
Ook zijn er vele vormen van
leiderschapsontwikkeling binnen AbbVie. Zowel
om de stap naar leiderschap te maken als om je
als leider verder te ontwikkelen. Zo hebben we een
eigen AbbVie-leiderschapstraining ‘Leadership
Essentials’ voor toekomstige leiders. Deze training
bestaat uit vijf modules. We leren deelnemers
hierin hoe AbbVie leiderschap ziet en vormgeeft
én hoe ze effectieve leiders kunnen zijn. Er komen
onder andere thema’s aan bod als performance
management, coaching, (cross-functioneel)
aansturen van teams en teambuilding. Deze training
rollen we binnen heel AbbVie uit via het ‘train-thetrainer’-principe.

Miriam Porqueras, Planner:
“Sommige collega’s denken dat de
mogelijkheden komen aanwaaien, maar
je moet zelf actie ondernemen. Het is
tweerichtingsverkeer: pak je je kansen, dan
krijg je alle ruimte jezelf te ontwikkelen en
biedt het management alle hulp.”
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AbbVie Learning Campus &
Learn.Develop.Perform
Vanwege COVID-19 gaven we in 2020 extra
aandacht aan alle online ontwikkelmogelijkheden.
Zo is er de AbbVie Learning Campus, een digitale
leeromgeving die bestaat uit communities op lokaal
en globaal niveau. Hier vind je als medewerker
materiaal over bijvoorbeeld Business Systemen,
The Ways We Work en Business Skills. De Learn.
Develop.Perform-website staat vol met webinars,
online trainingen, podcasts en artikelen met een
breed scala aan onderwerpen, zoals feedback
geven en ontvangen en performance management.
Iedereen kan er op elk gewenst moment iets
bekijken, lezen of beluisteren om zichzelf te
inspireren en te ontwikkelen.
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Persoonlijk budget
Elke drie jaar krijg je als medewerker 1.000 euro
persoonlijk budget. Dit geldbedrag kun je inzetten
voor een ontwikkelbehoefte die losstaat van
inzetbaarheid binnen AbbVie. Bijvoorbeeld voor
een opleiding tot yogadocent of het leren van de
taal van je favoriete vakantieland.
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Zorgen

Lekker in je vel!
Het is een onderdeel van onze ambitie om
mensen te helpen fit te zijn voor werk en
privéleven. Dit geldt natuurlijk ook voor
onszelf. Want om succesvol te kunnen zijn en
impact te kunnen maken voor anderen, is het
essentieel dat we zelf goed in ons vel zitten
en fit zijn. Binnen AbbVie besteden we dan
ook veel aandacht aan vitaliteit. We faciliteren
je als medewerker op allerlei manieren en
met uiteenlopende middelen om de balans te
behouden of vinden. En om gezond en fit te
zijn en blijven.
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Zorgen - Balans vinden
We dagen alle collega’s uit en faciliteren via de vier
pijlers: een evenwichtig leven, een actief lichaam,
een gezonde geest en persoonlijke voldoening.
Wat dit voor jou betekent, is natuurlijk heel
persoonlijk. We bieden veel mogelijkheden,
maar je bepaalt zelf wat je nodig hebt en doet.
In 2020 boden we hiervoor natuurlijk ook veel
online mogelijkheden. Zo konden we online
yogales volgen en ‘schaduwboksen’ en was er
wekelijks de mogelijkheid om met het team
virtueel oefeningen te doen.

Preventie en ondersteuning
Ook zorgen we ervoor dat iedereen een gezonde
en veilige werkplek heeft. Omdat we in 2020 door
COVID-19 veel vanuit huis werkten, verschoof onze
focus hiervoor van de werkplek op kantoor naar de
werkplek thuis. We boden zowel fysieke middelen
als een beeldscherm, bureaustoel of printer, als
advies hoe je je werkplek thuis ergonomisch kon
inrichten.

Onze vitaliteitsprogramma’s en speciale
ARBO-trainingen zijn erop gericht op balans voor
medewerkers en hen te helpen lekker in hun vel
te zitten en het beste uit zichzelf te halen.
Daarnaast kunnen alle collega’s preventief een
afspraak maken met onze bedrijfsarts en eens in
de vier jaar meedoen aan een preventief medisch
onderzoek. Geheel vrijwillig natuurlijk. Ook kunnen
we allemaal gebruikmaken van onze collectieve
ziektekostenverzekering.
Over het algemeen zien we gelukkig dat onze
medewerkers fit en vitaal zijn. Als het gaat
om verzuim zitten we ver onder het landelijk
gemiddelde. Hier zijn we blij mee en trots op.
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Marieke Sellies, Customer Logistics Manager:
“AbbVie doet veel aan welzijn. Van gratis fruit
tot een goede kantine. Vanaf de zomerperiode
kwam er vanwege COVID-19 ook meer focus op
ontspanning. Zo kregen we e-mails van HR en
MT met het verzoek om voldoende te bewegen
en deel te nemen aan vitaliteitsprogramma’s.
Maar ook: doe een buddylunch met een collega,
zodat je niet alleen over werk praat. Of plan een
koffiemoment met nieuwe mensen. Zelf wandel
ik elke avond minimaal een halfuur. Dat heb je
gewoon nodig.”
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Zorgen - Ondersteunen
Persoonlijke coaching
Elk jaar maken we mooie momenten mee,
zoals geboortes en huwelijken. Helaas zijn er
ook moeilijke en verdrietige gebeurtenissen.
Collega’s die behoefte hebben aan ondersteuning,
kunnen gebruikmaken van een personal coach
van Resilians. Iedereen kan Resilians gewoon
zelf benaderen zonder tussenkomst van de
manager. Ook een eventuele partner of kind(eren)
kunnen hiervan gebruikmaken. Resilians werkt
natuurlijk strikt vertrouwelijk en rapporteert alleen
anonieme, statistische informatie aan AbbVie over
het gebruik van de diensten.
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Wouter Hekkert, Sr. Finance Analyst:
“Dankzij AbbVie ging ik op yogales. Dat had ik
anders echt nooit gedaan. Onze organisatie
heeft een breed vitaliteitsprogramma met onder
andere lunchwandelingen, stoelmassages,
bokstrainingen en een hele rits aan
laagdrempelige activiteiten. Dat spreekt me aan
en maakte dat ik dus yoga ging doen. Puur uit
nieuwsgierigheid. Ik ben er overigens wel achter
gekomen dat ik heel stijf ben en waarschijnlijk
ook heel stijf zal blijven, vrees ik.”

René ten Boom, FP&A Manager:
“Aan het begin van COVID-19 werd er meteen een
Excel-sheet rondgestuurd waarop iedereen kon
aangeven wanneer je iets minder beschikbaar
of bereikbaar was, bijvoorbeeld omdat je de
kinderen thuis had. Dankzij dat begrip creëer je
een werkomgeving waarin medewerkers nóg meer
eigen verantwoordelijkheid nemen en er geen
afschuifcultuur ontstaat.”
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Vieren

Party time!
Bij AbbVie werken we hard, dus
er is ook tijd voor ontspanning
en ontlading. Het vieren van onze
successen en plezier hebben met
elkaar, zijn belangrijke onderdelen
van onze cultuur. Hierdoor doen we
energie op en blijven we gemotiveerd
op onze route naar impact.
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Jaarlijks vieren we samen een aantal vaste en
nieuwe evenementen. Sommige daarvan groeien uit
tot een traditie, zoals Sinterklaas en Kerst. Zowel in
Zwolle als in Hoofddorp is er een feestcommissie,
die onder andere een After-Summerfeest, een
Kerstborrel en het Sinterklaasfeest voor onze
AbbVie-kinderen organiseert. Dit jaar gebeurde dat
natuurlijk online. Daarnaast zijn awarduitreikingen,
een geslaagde audit of een lancering van een
nieuw geneesmiddel aanleidingen voor een feestje.
In 2020 vierden we dat meestal tijdens een virtuele
Soapbox of Coffee Corner of via persoonlijke
e-mails. Ook organiseren de meeste teams eigen
evenementen. En ben je jarig, dan staat je team
daar zeker bij stil.
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Aangezien we in 2020 bijna niet fysiek bij elkaar
konden komen, besteedden we extra veel aandacht
aan virtueel vieren en plezier hebben met elkaar,
zoals tijdens virtuele teamlunches en borrels.
Ook waren er pubquizzen en een gezichtenbingo,
waarin we konden raden wie welke collega was.
Ook ontving iedereen regelmatig attenties thuis.
Zo bleven we toch met elkaar verbonden.

Annelies van Dongen, Business Unit Manager:
“Eind dit jaar hebben wij een virtueel kerstfeest. Deze informele
contacten zijn enorm belangrijk, want anders zie je mensen alleen
in formele meetings. Zeker nu, tijdens COVID-19, is het goed online
chatsessies te organiseren, zodat je teamcollega’s ook op een
andere manier leert kennen.”

Miriam Porqueras, Planner:
“Ik ben lid van de feestcommissie. In plaats van
samen te feesten, organiseerden we dit jaar onder
meer een maandelijkse vrijdagmiddagborrel.
Ook hielden we een online gezichtenbingo.
De prijzen kreeg je thuisgestuurd, dus ik
heb nu voortaan een kleine kruimeldief.
Voor de kinderen van alle medewerkers regelden
we Sinterklaascadeaus die we thuis lieten
bezorgen en we maakten Sinterklaasvideo’s.”
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9
We vragen veel van onze
medewerker en stimuleren elkaar
om steeds weer de lat hoger te
leggen en stappen te zetten qua
ontwikkeling. We realiseren ons
natuurlijk dat we hier ook wat
tegenover mogen stellen.
Daarom investeren we veel
in aantrekkelijke en zinvolle
arbeidsvoorwaarden die voor jou
als medewerker het verschil maken.
Ook is teruggeven een belangrijke
stap op onze route naar impact.

Delen

We give back
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Delen - Belonen
Onze geïntegreerde filosofie op het gebied van
Compensatie, Benefits en Vitaliteit is onze Total Rewards.
Deze sluit natuurlijk aan op onze cultuur. Daarnaast zorgen
we ervoor dat al onze Compensation & Benefitsprogramma’s
aantrekkelijk en concurrerend zijn. Beloning koppelen we
niet alleen aan resultaten, maar ook aan gedrag. Hoe je iets
bereikt, vinden we net zo belangrijk als wat je bereikt.
Omdat we een inclusieve organisatie zijn en we gelijkheid
belangrijk vinden, betekent dit dat iedereen meedeelt in
de bonus, iedereen een keuzebudget krijgt en iedereen
kan meedoen aan ons Stock Purchase Plan. Ook hiervoor
geldt weer: je kiest als medewerker zelf op basis van jouw
specifieke behoeften en wensen voor extra beloning.
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Derrick Kazemier, Planner:
“AbbVie heeft een vitaliteitsprogramma waarin
ze onder meer yogasessies, stoelmassages en
sportactiviteiten als kickboksen organiseert.
Dit jaar gebeurde dat vooral online.
Het is een leuke manier om te ontspannen
naast je dagelijkse werk en aandacht te
besteden aan je mentale gezondheid.”

Individueel Keuze Budget
Iedere medewerker heeft een Individueel Keuze
Budget ter hoogte van 21,9 procent van het bruto
maandsalaris. Eens per jaar kun je aangeven hoe je
dit budget wilt inzetten. Bijvoorbeeld om een extra
maand te laten uitkeren. Om extra verlof in te kopen,
tot een maximum van twintig dagen per jaar.
Of om te besteden ter aanvulling van pensioen
of aan niet-vergoede scholingskosten. Je kunt er
ook voor kiezen om niets specifieks te doen met
je budget. Dan betalen we het aan het eind van
het jaar uit.

Employee Stock Purchase Plan
Als je langer dan een jaar bij ons in dienst bent,
kun je meedoen met het AbbVie Employee Stock
Purchase Plan. Hiermee kun je eenvoudig, via
looninhouding, AbbVie-aandelen kopen met
een korting van 15 procent.
Andere arbeidsvoorwaarden
Verder krijgt iedereen een financiële bijdrage
bij persoonlijke momenten (onder andere bij
verjaardagen), een budget van 250 euro voor
financieel advies, een sportvergoeding en een
persoonlijk ontwikkelbudget (zie Ontwikkelen),
ongeacht hoeveel procent je werkt en ongeacht
je functie.

Annelies van Dongen, Business Unit Manager:
“Tijdens AbbVie Gives Back deden we vrijwilligerswerk in een Haags
verzorgingshuis. Op gepaste afstand bakten we met vier collega’s
zo’n driehonderd pannenkoeken. We waren heel blij dat we dit
konden doen voor oudere mensen die hun familie tijdens COVID-19
toch al zo lang moeten missen. Toen ik de lach op hun gezichten
zag en op die van de zorgverleners, was ik blij dat wij dit voor hen
hebben kunnen doen.”
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Delen - Bijdragen
‘De gemeenschap dienen’ is één van onze
kernwaarden. En ‘Making a Remarkable Impact
on People’s Lives’ is onze missie. Zowel met onze
geneesmiddelen, maar ook op allerlei andere
manieren. Bijdragen aan het leven van mensen en
de maatschappij zit in ons DNA. Dit is voor ons de
reden om bij AbbVie te werken en maakt ons ook
trots. Om een verschil te maken in het leven van
mensen, werken we samen met onze partners in
de zorg. En, door het jaar heen dragen we continu
bij aan goede doelen via zowel internationale
en nationale programma’s als via individuele
initiatieven. Dat doen we zowel met tijd als
met geld.
Om een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren aan de kwaliteit van leven van mensen,
zowel qua werk als privé, werken we samen
met bijvoorbeeld met ziekenhuizen en
patiëntenorganisaties. Om hindernissen
weg te nemen voor patiënten met een
(chronische) aandoening om deel te nemen
aan de maatschappij, ondersteunen we
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bijvoorbeeld de inzet van een klinisch
arbeidsgeneeskundige in het Radboud UMC.
Hiermee wordt werkbehoud onderdeel van de
behandeling. Samen met patiëntenorganisaties
zetten we het belang van werkbehoud op de
politieke agenda.
Als het gaat om het steunen van goede doelen,
organiseren we vanuit AbbVie normaal gesproken
de Week of the Possibilities. Vanwege COVID-19
kon dit helaas dit jaar niet plaatsvinden. Dat gold
ook voor de HomeRide, die de collega’s in Zwolle
normaal gesproken organiseren ten behoeve
van het plaatselijke Ronald McDonaldhuis.
Veel medewerkers zetten zich op de één of
andere manier toch in. Bijvoorbeeld via een
telefonische hulplijn voor eenzame ouderen.
En, aan het eind van het jaar ontvingen veel
ouderen een door ons handgeschreven
kerstkaartje. Ook organiseerden we onder de
noemer AbbVie Gives Back in juni een ‘COVIDproof’-dag waarin we ons gezamenlijk inzetten
voor de maatschappij.

Fit for Work
AbbVie is founding partner van het Platform Fit
for Work, in samenwerking met onder andere ZZP
Nederland en de Nederlandse Patiëntenfederatie.
Dit platform maakt zich sterk voor werkbehoud bij
een chronische aandoening. Om te voorkomen
dat mensen uitvallen of hun werk verliezen door
hun chronische aandoening, biedt Fit for Work
onder andere praktische tools voor werkenden,
werkgevers en zorgverleners. Ook zet Fit for Work
in op politieke agendering van het belang van
werkbehoud bij chronische aandoeningen.

AbbVie Gives Back
23 juni organiseerden we AbbVie Gives Back.
Tijdens deze dag hebben we ons via diverse
goede doelen ingezet voor kwetsbare groepen
in de maatschappij. Deze dag bood onze nieuwe
Allergan-collega’s ook een mooie gelegenheid om
kennis te maken met onze ‘giving back’-cultuur.
Binnen het programma AbbVie Gives Back kun je
als medewerker ook geld doneren aan een doel
naar keuze. Bijvoorbeeld aan Ronald McDonald,
het Rode Kruis en het International Medical Corps.
AbbVie verdubbelt vervolgens de donatie.

Derrick Kazemier, Planner:
“We hebben 23 nationaliteiten in Zwolle. Voor zover
ik kan zien, behandelen we iedereen met hetzelfde
respect. We besteden ook veel aandacht aan gelijkheid,
diversiteit en inclusiviteit. Begin dit jaar organiseerden
we bijvoorbeeld enkele open dialoogsessies met
het MT over dit onderwerp. Een ander initiatief zijn
discussiegroepen als ‘Women Leaders in action’ die
praten over leiderschap van vrouwen. Het is goed dat
hiervoor voldoende ruimte is.”
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