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Focus op vrouwen in de innovatieve farmasector Nieuwsbrief november 2015 

“De innovatieve farmaceutische industrie is een sector waarin traditioneel heel wat 
vrouwen actief zijn: bij het personeel van onze boardleden ligt dat percentage op 57%. 
Als we kijken naar directieposities, vertegenwoordigen de vrouwen bijna 40%. In R&D 
bekleden vrouwen niet minder dan 60% van de posities. 

In het kader van de nationale vrouwendag, laten we graag 6 leidinggevende vrouwen 
uit de farma aan het woord. 

Veel leesplezier!". 

Catherine Rutten 
CEO van pharma.be 

INTERVIEW - SONJA WILLEMS, JANSSEN BENELUX & VOORZITTER PHARMA.BE 

“Gezondheid is ons meest waardevolle bezit. Ik wil mij daarvoor dag en nacht inzetten, 
zelfs voor de kleinste verbetering in het leven van mensen.” 

Lees het volledige interview 

 

 
 

INTERVIEW - PATRICIA MASSETTI, MSD BELUX & ONDERVOORZITTER PHARMA.BE 

 “Vrouwen hebben vaak de sterke kwaliteit om een collaboratieve sfeer te creëren op 
het werk en verschillende perspectieven te integreren.” 

Lees het volledige interview 

 

 
 
INTERVIEW - CHRISTIANE WIJSEN, BOEHRINGER INGELHEIM BELUX 

“Als moeder besef ik heel goed hoe belangrijk de balans tussen werk en privé is.” 

Lees het volledige interview 

 

 

 

 

INTERVIEW - ISABELLE DE WALSCHE, GEDEON RICHTER BENELUX 

 “De voortdurende zoektocht naar wetenschappelijke vooruitgang levert veel 
voldoening.” 

Lees het volledige interview 

https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/sw_nl.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/sw_nl.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/pm_nl.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/cw_nl.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/idw_nl.pdf
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INTERVIEW - CATHY WEYNANTS, NOVO NORDISK BELUX 

“Ik streef ontzettend naar diversiteit. 6 op de 10 werknemers in het Belux filiaal van 
Novo Nordisk zijn vrouwen.” 

Lees het volledige interview 

 

 

INTERVIEW - MARIE-ANDRÉE GAMACHE, MERCK BIOPHARMA BELUX 

 “Een professionele en persoonlijke carrière combineren is mogelijk voor elke vrouw, 
maar niemand kan dit alleen. Het is belangrijk zich goed te omringen en om hulp 
durven te vragen.” 

Lees het volledige interview 

https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/cweynants_nl.pdf
https://pharma.be/sites/default/files/2021-11/mag_nl.pdf

