
Pensioenvraag?
Het P-team geeft antwoord!

Eerder met pensioen gaan, of in deeltijd met 
pensioen, kan inderdaad onder bepaalde 
voorwaarden. Maar eerder stoppen betekent 
ook dat je inkomen lager wordt. Daarom is het 
voor ieder individu heel belangrijk om goed te 
onderzoeken of het vóór 67 jaar al aanspreken 
van je opgebouwde pensioen, haalbaar is!

                             Hoe kom je erachter wat  
wijsheid is? Dit zijn onze tips:

•  Bespreek eerst met je manager of en zo ja, 
wanneer je eerder met pensioen kunt gaan.

•  Bezoek de website mijnpensioenoverzicht.nl. 
Daar zie je in één oogopslag hoeveel AOW je 
van de overheid krijgt en hoeveel pensioen je 
in totaal hebt opgebouwd, bij MSD én elders.

•  Ga naar www.mijnpensioencijfers.nl/msd. 
Gebruik hier de Pensioenplanner om uit te 
rekenen hoe een keuze voor eerder/in deel-
tijd met pensioen financieel voor jou uitpakt.

•  Controleer wanneer jouw AOW ingaat: hoe-
veel tijd moet je nog ‘overbruggen’?

•  Bereken op pf-msd.nl zelf de hoogte van 
je pensioen. Hoe dat moet, wordt helder 
uitgelegd.

•  Ga naar nibud.nl (Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting). Daar bereken je hoeveel 
je eigenlijk nodig hebt. Gebruik de Pensioen-
schijf-van-vijf, een rekentool die inzicht 

geeft in al je inkomsten en uitgaven nadat je 
(eerder) met pensioen bent gegaan.

•  Schakel zelf een onafhankelijke financieel en/
of fiscaal adviseur in. Je kunt hiervoor ook 
jouw persoonlijke LIVE IT-budget inzetten. 
Zie het Handboek Personeelsregelingen, 
artikel 3. 

Is de uitkomst van dit alles dat je inderdaad 
eerder of in deeltijd met pensioen wilt, geef 
dit dan minimaal 6 maanden voordat je met 
vervroegd pensioen wilt gaan, door aan de 
administratie van het Pensioenfonds 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.

Harry Vuijk  

IT Compliance &  

Risk Management / Tanzania

Impact op 
NGO
“Tanzania is een 
land met enorm 
potentieel. Er 
is een variëteit 
aan delfstof-
fen, enorme 
bevolkingsgroei, 
redelijke econo-
mische stabili-
teit, een grote 

behoefte aan onderwijs en veel vraag naar 
medische zorg en medicatie. Wij onderzoch-
ten er de mogelijkheden voor de bouw van 
een productie-unit voor de meest essentiële 
betaalbare medicijnen, waar vaak een tekort 
aan is in Tanzania. Dat leidde tot een busi-
ness plan dat NGO Purdue University gaat 
gebruiken om de benodigde startupfondsen 
bij elkaar te krijgen. Deze locatie kan door 
Purdue University ook gebruikt worden als 
‘on the job’ opleidingsplek voor farmacie-
studenten.” 

Impact op eigen ontwikkeling
“Onze reis benadrukte voor mij en mijn 
mede-Fellows nogmaals hoeveel verschil-
lende medemensen er op deze wereld zijn en 
wat voor verschil het maakt als medicijnen 
verstrekt kunnen worden aan degenen die 
ze het hardst nodig hebben. Elke poging 
daaraan bij te dragen is meer dan de moeite 
waard. Dit Fellowship maakte grote indruk 
op me, gaf me nieuwe inzichten en leerde me 
veel over dit bijzonder boeiende deel van de 
wereld.”

Impact op MSD
“Het Fellowship Programma is een unieke 
mogelijkheid voor MSD om daadwerkelijk 
invulling te geven aan Corporate Social 
Responsibility. Ik mocht daaraan bijdragen 
door het werk in Tanzania. Tegelijk  
ontstonden kansen voor andere MSD’ers. 
Omdat ik bijna vier maanden uit mijn  
reguliere job was, ben ik vervangen door  
een collega die graag een ‘development op-
portunity’ wilde. Dat ging heel goed en zo 
zijn ook binnen MSD weer (onverwachte) 
kansen benut.”

Mariëlle Vorstenbosch  

Clinical Research Manager,  

Human Health / Rwanda

Impact op 
NGO
“In Rwanda 
sterven mo-
menteel meer 
mensen aan 
kanker dan aan 
malaria, en het 
aantal mensen 
met kanker 
stijgt elk jaar. 
Reden genoeg 

voor de minister van Volksgezondheid in 
Rwanda om prioriteit te geven aan toegang 
tot behandeling en betaalbare zorg. Wij 
werkten mee aan het National Cancer Con-
trol Plan en een systeem voor digitalisering 
van de kankerregistratie. Deze uitkomsten 
leidden voor NGO Bioventures for Global 
Health (BVGH) tot een verbeterde standaar-
disatie van de kankerbestrijding, zorg en 
behandeling in Rwanda.” 

Impact op eigen ontwikkeling
“Elke stap is er één en elke stap brengt je 
dichterbij een mogelijke oplossing of verbe-
tering. Om hieraan te kunnen bijdragen in 
een land waar heel veel niet is, is een meer 
dan bijzondere ervaring. Roeien met de rie-
men die je hebt, gebruik maken van de mo-
gelijkheden die er zijn en van je flexibiliteit 
om zo tot (vaak onverwachte) oplossingen te 
komen, zullen me zeker bijblijven.”

Impact op MSD
“De manier waarop MSD invulling geeft aan 
Corporate Responsibility, en dit voor en door 
eigen werknemers mogelijk te maken, zorgt 
voor groei in al zijn facetten. Het Fellowship 
Programma is voor iedereen die wil leren en 
ervaren. Er zijn uitdagingen, er wordt gela-
chen, er zullen lastige(re) momenten zijn. 
Maar het meest belangrijk zijn die momen-
ten die je nooit meer vergeet.”

Ramon van de Kerkhof  

Operational Manager,  

Animal Health / Senegal

Impact op 
NGO
“Stel: elke keer 
als je naar de 
apotheek loopt 
voor je cruciale 
medicijnen, is 
het nog maar 
de vraag of die 
er überhaupt 
zijn. In West-
Afrika is dit een 

dagelijks issue. Onze NGO Africa Resource 
Center brengt de private sector en overheids-
instellingen bij elkaar om kennis en ervaring 
te delen. Het doel is om de bevolking beter 

van medicijnen te voorzien door de supply-
chain te verbeteren. Wij als Fellows droegen 
bij aan het quality managementsysteem, 
logistieke proces en standaardisatie.” 

Impact op eigen ontwikkeling
“Die is enorm. Ik heb heel veel geleerd van 
de samenwerking met MSD-collega’s uit 
andere landen, met hun eigen structuur en 
perspectief. Ik was actief in een voor mij 
nieuwe cultuur, met als extraatje de Franse 
taal. Ik stond voor uitdagingen die ik in mijn 
dagelijks werk niet tegenkom. Ik vond het 

mooi om te ervaren hoe mijn sterke punten 
(mijn energie en positiviteit) in deze situatie 
tot uiting komen.” 

Impact op MSD
“Door mijn deelname aan het Fellowship 
is mijn netwerk uitgebreid met 31 collega’s 
vanuit de hele wereld. Ieder met z’n eigen  
expertise, die ik kan inzetten in Boxmeer. 
Het Fellowship heeft mij geholpen in het 
opzetten van doelen voor 2020, in lijn met 
de vijf nieuwe manieren van werken: from 
silos to networks, from withholding to  

sharing, from controlling to empowering, 
from knowing to learning, from planning  
to experimentation.”

Aan het MSD Fellowship for Global Health 
2019 deden 33 MSD’ers uit 16 landen 
mee. Hun ervaringen teruglezen? Check 
fellowship.merck.com. Harry, Mariëlle en 
Ramon houden begin 2020 lunchlezingen 
op alle MSD-locaties in Nederland. Houd 
de Beter Kort in de gaten voor de exacte 
data.

Elke stap is de moeite waard

Een reis om nooit te  vergeten

De drie Nederlandse Fellows van dit jaar zijn terug in eigen land! Drie maanden lang verbleven Harry 
Vuijk, Mariëlle Vorstenbosch en Ramon van de Kerkhof voor het vrijwilligersprogramma MSD Fellowship 
for Global Health in Afrika, waar zij zich inzetten voor de gezondheidszorgdoelen van verschillende 
NGO’s. De drie kijken terug op hun reis en welke impact die heeft op henzelf, de NGO’s én MSD.

“In de P-team-column van oktober las ik 
dat je eerder met pensioen kan gaan of 
deeltijd pensioen kan opnemen. Hoe weet 
ik of dat voor mij haalbaar is?”
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