
Ruim anderhalf jaar geleden sloeg MSD Human Health Nederland (MHH NL) 
een compleet nieuwe weg in. Met een aangepaste organisatie én een aange
paste werkwYze startte het team begin 2020 aan haar 'Transformatie'. De 
reden? De noodzaak om in een sterk veranderende omgeving te blYven in
spelen op ontwikkelingen en trends in de buitenwereld. "Alleen zo blYven we 
relevant voor onze klanten en patiënten", aldus Managing Director Ben Lucas. 

MSD Human 
Health Nederland: 
veranderen om 
relevant te blYven 
Op het Nederlandse hoofdkantoor van MSO 
Human Health zetten bjJna 150 collega's van 

MHH NLzich dageljJks in om te zorgen dat de 
juiste MSD-geneesmiddelen en -vaccins op 

het juiste moment beschikbaar z\jn voor de 
juiste patiënten. Daarvoor staan zY in nauw 
contact met onder andere zorgprofessionals, 
beleidsmakers, patiëntenorganisaties en 
zorg instituten. Ben Lucas: "En zo kan ik 

nog even doorgaan, want we hebben met 
steeds meer partjJen te maken, en praten 
mee over steeds meer onderwerpen. De 
wereld om ons heen verandert razendsnel, 
en w\J veranderen mee om zo een relevante 
gesprekspartner te blijven. Alleen dan kun je 
waarde blYven toevoegen voor je klanten en 
de patiënten voor wie wy elke dag ons werk 
doen." 

"We bewegen richting een organisatie die 
meer dan ooit is gericht op onze klant, en 
waarin digitale tools steeds belangryker wor
den. Een organisatie ook waarin we besluiten 
nemen op basis van data. Dat doen we door 
slimmer en efficiënter te werken - volgens 
de principes van 'Agile'. Je kunt je voorstellen 
dat zo'n verandering het nodige vraagt van 
een organisatie en de mensen die er werken. 
Deze transformatie startte begin 2020, vlak 
voordat de coronapandemie uitbrak. Als ver
volgens iedereen alleen nog thuis kan werken, 
dan geeft dat een extra uitdaging." 
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T!Jdens een serie zomerwandelingen verspreid 
door het hele land, praatte Ben Lucas (vierde 

van links) bij met collega's. 

De balans 18 maanden later 
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. "We 
hebben enorm veel geëxperimenteerd en 
geleerd. We hebben onze collega's de ruimte 
gegeven om te leren in de nieuwe structuur. 
We hebben mensen aangenomen met kennis 
die we voorheen niet in huis hadden. Dan kun 
je denken aan data-specialisten, of mensen 

die alles weten over customer experience. Ook 
digital marketing is niet meer weg te denken. 
Maar ook hebben we MHH Nlzo ingericht dat 
rond elke business unit (Oncologie, Vaccins en 
General Medicine/Hospital) een team staat 
van collega's van Market Access, Policy, Com
munications, Patient Engagement en Medical 
Affairs. Aan hen de taak om te zorgen dat de 
omstandigheden waarin de business haar 
werk doet zo optimaal mogelYk zyn." 

Hoe ziet succes er anno 2021 
uit voor MHH NL? 
"We willen relevant zYn voor onze klanten, 
en zorgen dat onze contacten met de klanten 
precies passen by wat zo'n klant van ons 
verwacht. Daarom is het zo belangrYk om te 
sturen op data en te zoeken naar de ultieme 
manier om de klant te benaderen - zowel face 

to face als digitaal. 

Het uitgangspunt is om op een aantrekkelij
ke, relevante en persoonlijke manier contact 
te maken, waarbij het belang van de patiënt 
altYd centraal staat. Maar uiteindelYk bepaalt 
de klant wat waardevol is. Onze teams testen 
dit met hulp van de customer experience
collega's steeds opnieuw." 

"Het is mooi om te zien dat onze nieuwe 
manier van werken echt bijdraagt aan 
de MSD-missie om levens te redden en 
te verbeteren. We voegen steeds meer 
waarde toe voor de klant, en daarmee 
ook voor MSD." 

Maar gooide corona dan geen 
roet in het eten? 
"NatuurlYk wel in de zin dat we elkaar zo 
lang niet in levende IYve hebben kunnen 
zien. Aan de andere kant: door onze 
Agile-werkwijze werken we meer samen 
en konden we juist veel sneller bijsturen 
als de situatie daar om vroeg. En we 
hebben ook geprofiteerd van onze sterk 
vergrote focus op 'Digital & Data', als 
onderdeel van de Transformatie. Binnen 

Na de succesvolle voltooiing van 
de Organon-spin richten we in een 
serie Beter-artikelen de blik op het 
'nieuwe' MSD in Nederland. Eerder 
las je over de Animal Health-tak in 
ons land en het nieuwe MSD in Oss. 
Dit keer laten we je hernieuwd ken
nismaken met MHH Nederland. In 
november sluiten we deze serie af 
met een artikel over MMO Haarlem. 

no-time waren we klaar om online met 
elkaar en met externe stakeholders 'aan 
tafel' te gaan, alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld was. Maar dat is het 
natuurlijk niet en dus kan ook ik niet 
wachten om al mijn collega's en externe 
partners weer vaker in het echt te zien." 

Vandaar ook je serie zomer
wandelingen met collega's ... 
"Absoluut! Het was heel fijn om in de 
buitenlucht met elkaar by te praten en 
om te horen hoe het met iedereen ging, 
ook in relatie tot onze nieuwe manier 
van werken en hoe iedereen haar of zijn 
plek in het transformerende MHH NL 
vindt. Al die talentvolle collega's, onze 
veelbelovende prestaties van de afgelo
pen maanden, onze pYplijn, de focus op 
diversiteit & inclusie, en onze inmiddels 
prachtig verbouwde 'Campus Haarlem': 
al die dingen geven me het volste ver
trouwen dat we met MHH NL en de rest 
van het nieuwe MSD de komende tijd 
voor succes kunnen gaan!" 

Pensioenvraag? 

Het P-team geeft 
antwoord! 
"Sinds vorig jaar weten we dat er een nieuw 

pensioenstelsel komt. Haar daarna is het vanuit 

HSD stil gebleven. Is er al meer bekend?" 

Dat nieuwe pensioenstelsel gaat er inderdaad komen, 

maar in mei werd bekend dat alles één jaar opschuift: 

alle regels zijn vanaf 2023 klaar en vervolgens hebben 

pensioenfondsen tot uiterlijk 2027 de tijd om de invoering 

te doen. Intussen zijn ons bedrijf en ons pensioenfondsbe

stuur achter de schermen al volop bezig om de onvermij

delijke en belang,Yke veranderingen voor te bereiden. 

Uitgangspunt daarbij is dat het bestuur van 'PF MSD', 

zoals altijd, er alles aan doet om het beste voor haar deel

nemers te bereiken, binnen de mogelijkheden die de wet 

biedt. De komende tijd zal er regelmatig gecommuniceerd 

worden over de voortgang. 

Waarom willen we ook alweer een nieuw pensioenstelsel? 

Het huidige stelsel stamt uit de jaren vijftig en is verou

derd, omdat er de afgelopen decennia veel is veranderd in 

onze samenleving. Mensen worden bijvoorbeeld steeds 

ouder en veranderen ook vaker van werkgever en/of 

contractvorm. 

Ook zijn in het huidige stelsel de toegezegde pensioenen 

(te) gevoelig voor de rente op de financiële markten. Dat 

de rente al heel lang heel laag is, begint steeds meer te 

knellen. Veel (opgebouwde) pensioenen zijn sinds 2009 

niet of nauwelijks verhoogd, of zelfs gekort. En dat terwijl 

de economie na 2008 een langdurige opleving heeft 

gekend ... 

Kern van het nieuwe pensioenakkoord wordt 'persoonlijk' 

pensioensparen. Er kunnen meer persoonlijke keuzes 

worden gemaakt. De premie die wordt belegd voor een 

pensioenkapitaal plus de beleggingsopbrengst leidt tot 

een pensioenkapitaal waarmee vervolgens (levenslang) 

pensioen kan worden bekostigd. 

Het nieuwe systeem wordt straks eerlijker, persoonlij

ker en transparanter, met meer ruimte voor maatwerk. 

Daarmee sluit het beter aan op de individualisering in de 

samenleving en de dynamiek op de arbeidsmarkt. Meer 

weten? Lees dan verder op www.pf-msd.nl. 

Het 'P-team' bestaat uit HSO-pensioenexperts. Dok een 

vraag? Mail communications@merclc.com. 
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