
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord!
Er gebeurt zoveel in pensioenland... Ik vind het lastig  
om door het bos de bomen te blijven zien. Wat doet  
het Pensioenfonds MSD om de communicatie met  
deel nemers verder te verbeteren? 

In maart heeft het Pensioenfonds MSD kwalitatief  
onder zoek verricht door met ‘focusgroepen’ te spreken  
over manieren waarop het fonds communiceert met de  
achterban. Ter sprake kwamen uitingen op papier,  
bijvoorbeeld in Beter, BeterPensioen en brieven; digitale 
uitingen, bijvoorbeeld via de vernieuwde website; en  
mondelinge uitingen bij de jaarlijkse deelnemersvergade-
ring. In totaal gaven 26 MSD’ers uit Boxmeer, Oss en  
Haarlem, uit alle levensfases, hun gewaardeerde mening. 

In aanvulling op dit onderzoek wordt deze dagen bij de 
deelnemersvergaderingen – 23 juni in Oss en Boxmeer en 
30 juni in Haarlem – getoetst hoe de initiatieven van het 
Pensioenfonds MSD op het gebied van communicatie  
worden gewaardeerd door de deelnemers.

Uit de focusgroepen komt naar voren dat de communicatie 
van het fonds meestal als ‘begrijpelijk’ wordt ervaren, maar 
verbeteringen zijn zeker mogelijk. De meeste geïnterviewde 
collega’s zijn goed te spreken over de BeterPensioen, over 
deze column en over de website. Langere, technische  
verhalen en sommige brieven worden minder gewaardeerd.

Men ziet informatie graag kort en bondig, men ziet liever 
beeld dan (moeilijke) tekst en men waardeert digitale  
communicatie, maar wil niet dat alle uitingen op papier ver-
dwijnen. Als suggesties werden onder meer genoemd: doe 
meer om mensen naar de website te trekken en vergroot de 
aantrekkingskracht van de jaarlijkse deelnemersvergadering.

De input uit de focusgroepen en de deelnemersvergaderin-
gen zal worden meegenomen in een advies over dit  
onderwerp aan het Pensioenfondsbestuur. Wil jij je stem  
ook nog laten horen? Ga naar de website www.pf-msd.nl  
en kies onder het kopje ‘contact’ voor ‘Geef een suggestie’. 

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer, 
Oss en Haarlem. Heb jij ook een vraag voor het  
P-team, stel ’m dan via beter@merck.com of bezoek 
www.pf-msd.nl.


