
Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“Wat krijgen mijn nabestaanden van mijn  
pensioen als ik kom te overlijden?”

Het zogenoemde ‘partnerpensioen’ is bij het Pensi-
oenfonds MSD goed geregeld. Voor de hoogte van het 
partnerpensioen maakt het uit of je actief deelnemer, 
‘slaper’ of gepensioneerde bent als je overlijdt, maar  
in al die gevallen hebben je partner en eventueel je  
kinderen recht op een deel van het door jou opgebouw-
de MSD-pensioen.

Er wordt elk jaar 1,313% aan partnerpensioen  
opgebouwd over jouw pensioengrondslag in dat jaar.  
Bij overlijden tijdens deelnemerschap wordt het al  
opgebouwde partnerpensioen verhoogd met het 
partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd als je tot de 
pensioengerechtigde leeftijd zou hebben doorgewerkt. 
Bij overlijden na beëindiging van het deelnemerschap 
(dus bij einde dienstverband of bij het bereiken van  
de pensioenleeftijd) wordt alleen het opgebouwde  
partnerpensioen uitgekeerd, dus zonder verhoging.

Vanuit het Pensioenfonds MSD krijgen je kinderen 
‘wezenpensioen’. Dit is zo’n 10% van het door jou  
opgebouwde ouderdomspensioen, tot hun 18de en soms 
zelfs tot hun 27ste, bijvoorbeeld als een kind  
nog studeert of arbeidsongeschikt is.

‘Partner’ is de persoon met wie je getrouwd bent,  
een geregistreerd partnerschap hebt, of een notarieel 
samenlevingscontract. Die zit qua partnerpensioen 
altijd goed. Woon je ongehuwd samen dan moet je je 
partner wel eerst aanmelden bij Pensioenfonds MSD!

Tot slot: in de MSD-regeling kun je de waarde van op-
gebouwde (partner-) pensioenen ‘uitruilen’, zo kun  
je je pensioenregeling voor jou én je partner perfect  
op maat maken.

Op www.pf-msd.nl vind je meer informatie over het 
partner- en wezenpensioen (onder ‘overlijden’) en  
ook over het zogenoemde bijzonder partnerpensioen 
(onder ‘scheiden’). Bedragen vind je in je Uniform  
Pensioenoverzicht en via ‘Mijn Pensioencijfers’  
(https://www.mijnpensioencijfers.nl/msd).

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.

Vlak bij de luchthaven van Ankara ligt 
een van de jongste aanwinsten uit het 
productienetwerk van Animal Health. In 
2017 nam MSD de site over en sindsdien 
is er het nodige werk verzet om de site 
binnen Animal Health te integreren. 
Een van de aandachtspunten die dit jaar 
nog op het lijstje stonden, was om lokale 
collega’s te helpen volgens de hoge GMP- 
en EHS-eisen van MSD te werken.

Zoiets gaat makkelijker als je dezelfde 
taal als die collega’s spreekt. Via de 
MSD-netwerken komt de hulpvraag bij 
het SLT van PharmOps in Oss terecht 
en wordt Mehmet Yucel benaderd. Met 
jarenlange ervaring binnen productie 
en logistiek in Oss had hij de kennis in 
huis. De afgelopen acht jaar werkte hij al 
als Operational Coach, dus die ervaring 

had hij ook. “En ook al woon ik sinds 
mijn zestiende in Nederland, ik 

spreek goed Turks.” 

Even achter zijn oren krabben moest 
hij wel toen men hem vroeg voor enkele 
maanden op en neer te gaan reizen tus-
sen Nederland en Turkije. “Het is best 
intensief, en ik vond het ook wel lastig 
om mijn team bij Global Logistics in Oss 
tijdelijk achter te laten. Maar het was 
een mooie uitdaging.”

Inzicht in cultuur
Eenmaal in Ankara merkt Mehmet al 
gauw dat er aan de ene kant nog het een 
en ander te verbeteren valt – maar ook 
dat de collega’s bijzonder leergierig zijn. 
“Het is een jonge organisatie, met veel 
jonge collega’s. Leuke mensen die open 
staan voor nieuwe ideeën en bereid zijn 
om veel te leren.”

Bedrijf zonder grenzen
Dankzij zijn Turkse achtergrond heeft 
Mehmet niet alleen geen last van een 
taalbarrière, maar snapt hij in veel 
gevallen ook welke culturele facto-
ren een rol spelen. “Turkse mensen 
reageren vaak emotioneel. Als er iets 
misgaat, hebben ze vaak al snel begrip 
voor de persoon en omstandigheden. 
Op zich mooi, maar als je het over de 
kwaliteit van geneesmiddelen hebt, is 
dat niet altijd goed. Dan geldt: regels 
zijn regels. Ook als een leidinggevende 
een fout maakt moet je daar wat van 
zeggen, trouwens, wat in de Turkse 
cultuur ook niet de gewoonte is.”

Blik verbreden
Mehmet legt heel wat meters op 
de productievloer af om mensen te 
helpen een wat zakelijker bril op te 
zetten. Van hoe je elkaar ‘intikt’ op het 
gebied van safety tot het naleven van 
kledingprocedures en het introduceren 
van een wekelijkse GEMBA Walk. “We 
hebben het ook veel gehad over hoe je 
binnen MSD dient te reageren op in-
cidenten. In Nederland zijn we al heel 
ver met het uitvoeren van root cause 
analysis. Daarbij ga je verder dan het 
‘brandje blussen’. Je achterhaalt de 
oorzaak en lost zaken definitief op om 
herhaling uit te sluiten.”

Maar hij beperkt zijn blik niet tot de 
GMP- en EHS-thema’s in de produc-
tie, waarvoor hij in eerste instantie 
gekomen is. “Vergeleken met de sites 
die we in Nederland gewend zijn, is dit 
een kleinschalige locatie. Er werken 
160 medewerkers. Maar dat maakt het 
ook weer leuk. Allemaal processen die 
bij ons in aparte gebouwen plaats-
vinden, zitten daar onder één dak. 
Je ziet dus heel veel, ook van andere 
afdelingen. En als ik daar kan helpen, 
dan zal ik het niet laten. Zo heb ik ook 
meegeholpen om tierprocessen verder 
te professionaliseren.”

Dubbele gevoelens
Voor Mehmet zelf zijn het ook leer-
zame maanden. “Aan de ene kant heb 
ik mezelf verrast doordat ik merkte 
hoeveel kennis en contacten ik de af-
gelopen jaren op verschillende plekken 

heb opgedaan. Dat blijft het unieke 
aan een groot bedrijf als MSD. Maar je 
leert ook veel nieuws. Animal Health 
was een nieuwe wereld voor me, waar-
voor ik ook bij de collega’s in Boxmeer 
ben gaan kijken. Het is mooi om te 
zien trouwens hoeveel aan de Human 
Health- en Animal Health-kant in de 
kern op dezelfde manier gaat.”

En als kers op de taart leert hij ook 
zijn geboorteland weer van een heel 
nieuwe kant kennen. “We komen veel 
in Turkije, maar altijd voor vakantie 
of familiebezoek. Meedraaien in een 
bedrijf is weer een nieuwe ervaring. Ik 
ben onder de indruk geraakt van hoe 
mensen omgaan met problemen, hoe-
veel capaciteit, vakkennis en enthou-
siasme er is.” Je proeft dat Mehmet na 
zijn laatste drie weken in Ankara met 
dubbele gevoelens afscheid gaat nemen 
van zijn nieuwe MSD-collega’s. “Dat 
is het aparte aan een rol als coach: je 
helpt mensen op weg, maar uiteinde-
lijk moeten ze het zelf waarmaken en 
vasthouden. Ik ga met belangstelling 
volgen hoe ze dat gaan doen.”

Of je nu geneesmiddelen voor 
mensen of dieren maakt – veel van 

onze processen moeten aan de-
zelfde kwaliteits- en veiligheidsei-
sen voldoen. Dus toen een nieuwe 

productie locatie van MSD Animal 
Health in Turkije hulp nodig had 
bij het implementeren van die re-

gels, werd die vraag niet alleen 
binnen het AH-netwerk gesteld. 

Collega Mehmet Yucel uit Oss stak 
zijn hand op en pakte zijn koffers.

Het is mooi om te  
zien hoeveel aan de  
Human Health- en  
Animal Health-kant  
in de kern op dezelfde 
manier gaat.

Fortify our Future
Dit is het derde deel in een reeks 
praktijkverhalen naar aanleiding 
van ‘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 experimen- 

tation
• From withholding to sharing
• From knowing to learning

Welke shift(s) herken jij in  
Mehmets verhaal? 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’

1514


