
Wees zuinig op warmte Weet wat je verbruikt

Pensioenvraag? 

Het P-team 
geeft antwoord! 
“In het digitale magazine Beter Pensioen las ik dit voorjaar 
over hoe het Pensioenfonds MSD (PF MSD) steeds meer 
duurzaam wil beleggen. Interessante interviews met Mark 

Environment
Governance

Scan de QR-code en lees de Beter Pensioen met de interviews 
met Mark en Paul. Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts 

het P-team, stel ’m dan via 
communications@merck.com.

Zuinig de winter in: tips van Green by Choice

besparen, alleen al thuis. In re-
actie op de oproep in Beter Kort 
wezen meerdere collega’s echter 

helpen besparen. Benieuwd hoe 

kantoor én productieomgeving? 
-

graphics op Sync.

Verduurzamen doen we voor planeet en klimaat, maar zuiniger omgaan met energie bespaart 

tips welkom om te besparen. Zeker ook op onze energierekening thuis. We vroegen de Green by 
Choice-teams op onze MSD-locaties om advies: hoe kunnen we ons thuisverbruik terugschroeven?

Zet de verwarming lager

Korter douchen, kouder wassen

Pak de fiets voor 
een korte rit

Zorg dat je CV-ketel 
optimaal presteert

Jaag op sluipverbruik

Maak gebruik van andere 
warmtebronnen

Help MSD besparen
2-neutraal in 2050? 

Gebruik je eigen beker, 

of gebruik een kartonnen 

bekertje meerdere keren.

  Besparing: 4 à 5 kg afval 

per persoon 

Zet radiatoren in de 

zomer op stand 1 (uit).

  Besparing: 25 m3 gas 

per kantoorruimte

Schakel het licht uit als 

je het kantoor verlaat.

  Besparing: 600-900 kWh 

per kantoor

Zet de verwarming een 

graadje lager, of airco 

een graadje hoger.

  Besparing: resp. 10-15 m3

gas of 10-15 kWh per 

kantoorruimte

Ga je naar huis? Zet de 

verwarming en airco uit.

100 m3 gas of 50 kWh per 

kantoorruimte Zet je beeldscherm uit als je naar huis gaat.

  Besparing: 18 kWh per scherm

Print minder, doe meer digitaal. 

Wel printen? Ook dan kun je besparen!

‘zuinig’ lettertype als Calibri of Times New Roman 

ker, 
onnen 
keren.
afval 

diatoren in dZet radiatoren in dZet radiatoren in dZet radiatorator eee 

zomer op stand 1 (uzomer op stand 1 (zome p it).)

  Besparing: 25 mBesparing: 25 33 gas gas 

per kantoorruimteeper kantoo

uit als 
laat.

900 kWh 

Zet de verwarming een 

graadje lager, of airco 

een graadje hoger.

 Besparing: resp. 10-15 m3

gas of 10-15 kWh per 

kantoorruimte

Zetet je beeldscherm uit als je naar huis gaat.

 BBesparing: 18 kWh per scherm

r, doe mmeerer dir digggittaaaall. 

? Ook ddan kkkunkunn jee bbeeesppaarenn!e

ettertypppepe alss CCaCalilibbbrri oof Tf TTimimmees NNeww Roofri o m oman 

Help MSD besparen in 
de productie-omgeving

Laat verlichting in 
technische ruimtes of 

  Besparing per gemiddelde 
ruimte (100 m2): ongeveer 
500 kWh/jaar aan 
elektriciteit.

  Besparing: als een deur 1 uur 
per dag open staat, kost dit 
op jaarbasis 1.900 kWh aan 
elektriciteit en 300 m3 gas.

  meer dan 
35.000 kWh per jaar 

  Besparing: 250 m3 aan gas 
per jaar voor een stoomleiding van 1 meter, 60 m3 per jaar 
voor een CV-afsluiter. En hoe 
groter de diameter, hoe groter de besparing.

zorg al voor 10% extra 

  Besparing: al snel 500 kWh 
aan elektriciteit per vriezer.
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  Besparing: 8.000 kWh 
aan elektriciteit.

Besparen op het werk


