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Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“Het lijkt erop dat ik steeds langer moet doorwerken.  
Kan ik al eerder gebruik gaan maken van mijn  
opgebouwde pensioenrechten?”

Ja, dat kan. Als deelnemer in het Pensioenfonds MSD zijn er 
verschillende manieren om je pensioen ‘op maat’ aan te passen 
tegen de tijd dat je bijna met pensioen gaat. We onderscheiden 
vijf opties.

1.  Eerder met pensioen. Dit kan in theorie al vanaf je 55ste. 
Maar wil je meer dan 5 jaar vóór je AOW-leeftijd met pensioen, 
dan eist de Belastingdienst dat je dienstverband wordt beëin-
digd. Ga je eerder met pensioen, hou er dan rekening mee dat 
je inkomen lager wordt, ook omdat je dan hoogstwaarschijnlijk 
nog geen AOW krijgt. Ook bouw je in dit geval minder pen-
sioen op. En je doet – in theorie – langer met je opgebouwde 
pensioenspaarpot. Je krijgt dus weliswaar eerder pensioengeld 
uitgekeerd, maar per maand is dat minder dan je zou krijgen 
als je pas op je pensioenleeftijd met pensioen zou gaan.

2.  In deeltijd met pensioen. Je blijft dan voor een deel werken 
en voor het andere deel ontvang je pensioen. Dit kan ook vanaf 
je 55ste. Wil je meer dan 5 jaar vóór je AOW-leeftijd in deeltijd 
met pensioen? Dan stelt de Belastingdienst de voorwaarde 
dat je dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat je in 
deeltijd met pensioen gaat.

3.  Eerst minder pensioen ontvangen en later meer. Heb je bij-
voorbeeld een partner die nog werkt? Dan kan je ervoor kiezen 
om gedurende een termijn (in hele jaren) van minimaal 1 jaar 
en maximaal 10 jaar in het begin minder ouderdomspensioen 
te ontvangen. Na afloop van de afgesproken termijn ontvang 
je dan meer pensioen. De hoogte van je pensioen kun je zelf 
bepalen, maar het lage pensioen mag niet lager zijn dan 75% 
van het hoge pensioen.

4.  Eerst meer pensioen. Andersom kan ook. Wil je de eerste 
jaren van je pensioen meer te besteden hebben? Kies dan in 
het in het begin voor een hoger ouderdomspensioen. Qua 
termijn en hoogte gelden dezelfde regels als bij ‘eerst minder’, 
het lage pensioen mag dus niet lager zijn dan 75% van het hoge 
pensioen.

5.  Meer pensioen totdat je AOW krijgt. Eerder met pensioen? 
Dan kan je ervoor kiezen om het MSD-pensioen tijdelijk te 
verhogen totdat je ook AOW ontvangt. Zo voorkom je dat je 
tijdelijk minder inkomen hebt. Als je hiervoor kiest, betekent 
dat wel dat je minder MSD-pensioen ontvangt als je AOW is 
ingegaan.

Lees meer op www.pf-msd.nl, onder ‘Deelnemer’> 
’Bijna met pensioen’. 

Het ‘P-team’ bestaat uit  
pensioenexperts die werken 
voor MSD Nederland.  
Heb jij ook een vraag voor 
het P-team, stel ’m dan 
via communications@
merck.com.

erry werkt al jaren bij het IPT 
Implanon in Oss. Hij is als operator 
verantwoordelijk voor het deel van 

de productielijn waarin de vezel getrokken 
wordt waar Implanon-staafjes van worden 
geknipt. Ook leidt hij nieuwe collega’s op. 
Een operator moet de installatie van binnen 
en buiten kennen: niet alleen om storingen 
te herkennen, maar ook omdat de installatie 
na elke productierun helemaal schoonge-
maakt en geïnspecteerd moet worden.

Het probleem is alleen dat er maar weinig 
momenten zijn waarop je in de installatie 
kunt kijken. Ferry: “Tijdens de productie 
van een batch draait de machine 6 dagen en 
nachten achter elkaar door. Daarna gaat ’ie 
open, om schoongemaakt te worden voor de 
volgende run. Maar door wisselende ploegen- 
diensten kun je dat moment ook zomaar 
missen.” Mede daardoor kan het wel ander-
half jaar duren voor een nieuwe operator de 
installatie écht helemaal heeft leren kennen.

Digitale kopie
Kan dat niet anders? Ferry was via een 
Green Belt al even bezig om dit probleem  
te onderzoeken, toen hij op een mogelijke  
oplossing stuitte. “Ik maak als hobby  
technische 3D-tekeningen, bijvoorbeeld van 
auto’s. Op een gegeven moment kwam ik 
een ‘digitale kopie’ tegen van een frisdrank-

automaat. Daarmee kon je de machine op je 
beeldscherm tot in detail ontmantelen en elk 
onderdeel vanuit elke hoek bekijken.”

“Zoiets hebben we voor onze machine ook 
nodig”, wist hij meteen. Hij besprak het idee 
met IPT Lead Rob Nelissen, en die was  
gelijk enthousiast. Ferry mocht tijd aan zijn 
project besteden, kreeg ondersteuning van 
gespecialiseerde collega’s en ging aan de slag. 
“Bij elke gelegenheid dat de machine open 
ging, ben ik foto’s gaan maken die ik  
in digitale tekeningen heb vertaald.”

Virtueel (de)monteren en  
3D-geprinte onderdelen
Die tekeningen weer omzetten naar een  
interactieve leermodule was de volgende 
klus, waarvoor Ferry een collega met tijd  
én programmeerervaring bijschakelde,  
Bôn Thimmuang. Vanachter zijn laptop 
illustreert hij het resultaat: een hyperrealis-
tisch digitaal model van de machine, waar 
je virtueel omheen kunt lopen, op kunt in-
zoomen en élk onderdeel aan de binnenkant 
tevoorschijn kunt halen. Hij selecteert een 
pomp die je in de leermodule volledig kunt 
demonteren en weer in elkaar kunt zetten.

Op zich al een enorme hulp voor nieuwe 
operators. En het kon nóg mooier. “Een 
Amerikaanse collega die hier een jaar werkte, 

Matthew Favazzo, 
kwam op het idee om 
vanuit het digitale 
model 3D-kopieën van 
onderdelen te printen. 
MSD blijkt in Ierland een 
site met expertise op dat vlak te 
hebben, en daar hebben we gelijk 
contact mee opgenomen. Want zo’n 
kopie maakt de leer ervaring nóg 
wat echter.”

“Het triggert”
Inmiddels is Ferry’s initiatief ook 
over de grens opgemerkt. Hij 
sleepte er samen met Matthew een 
MMD Manufacturing the Future 
Award mee in de wacht. En col-
lega’s uit het buitenland hebben 
al belangstelling getoond. Ferry 
zelf denkt ondertussen ook al weer 
verder vooruit. “Ik ben me bijvoor-
beeld al in augmented reality aan 
het verdiepen.”

Maar eerst is het zaak alles uit het 
huidige model te halen wat erin zit, 
beseft hij. Uiteindelijk is het alle-
maal begonnen met de vraag hoe je 
de training van operators structu-
reel naar een hoger plan kunt tillen. 
Is dat gelukt? Collega’s reageren in 

elk geval enthousiast, merkt Ferry: 
“Vergeleken met de mappen vol do-
cumentatie waar we tot nu toe mee 
werkten, spreekt dit veel meer tot 
de verbeelding. Het triggert men-
sen. Ze kunnen zo vaak als ze willen 
elk onderdeel bekijken, gaan sneller 
snappen hoe het proces werkt en 
wat de functie van elk onderdeel is. 
Iets simpels als welke kant iets op 
draait, of waar de schroeven zitten – 
het blijft veel sneller hangen.”

En de trainingsduur? “In plaats 
van anderhalf jaar kunnen we 
nieuwe collega’s nu in een half jaar 
helemaal opleiden. En dat is mooi, 
want Implanon is een groeiproduct 
dus er zullen de komende jaren nog 
de nodige nieuwe operators aan de 
slag moeten!”

Versneld leren 
met een virtuele 
productielijn
Nieuwe operators opleiden kost tijd. Zeker als de 
productielijn die ze moeten leren doorgronden 
bijna altijd hermetisch gesloten is. Operator  
Ferry Ohoira had een slimme ingeving en  
maakte die nog waar ook: een digitale simulatie, 
waarmee je overal en altijd elk onderdeel tot in 
detail kunt bestuderen. Goed voor een Green Belt 
én een pluim van de internationale MMD-top.
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Fortify our Future
Ferry’s verhaal is het tweede in  
een reeks over ‘Fortify our Future’. 
Met dit meerjarige programma  
richten we ons op vijf mindset &  
behavioural shifts die nodig zijn  
om onze toekomst te versterken:
 
•  From silos to networks
•  From controlling to empowering
•  From planning to experimentation
•  From withholding to sharing
•  From knowing to learning

Welke shift(s) herken jij in het 
verhaal van Ferry? En ken of ben jij 
iemand die op het werk een goed, 
actueel voorbeeld ziet van een 
mindset & behavioural shift en wil je 
dat voorbeeld delen? Mail dan naar 
communications@merck.com.

Meer weten? Lees dan verder op 
Sync, zoekterm: ‘Fortify’

Ferry Ohoira (l): “Deze  
visualisatie triggert mensen.”

1514

F


