Pensioenvraag?

interview
Drie rondes
Het zelf roosteren gebeurt binnen het reguliere ATM – arbeidstijdenmanagement – rooster dat na instemming van de OR is afgesproken
voor de hele afdeling. In drie rondes van elk een week wordt met
behulp van een simpel roosterhulpmiddel (de ‘app’) het deﬁnitieve
individuele rooster voor een planperiode –één maand– gebouwd.
In de eerste ronde maak je je eerdergenoemde ‘voorkeursrooster’. Je
kunt alleen diensten kiezen die op een bepaalde dag nodig zijn, die
aansluiten bij jouw kennis en kwaliﬁcaties en die in lijn zijn met de
arbeidstijdenwet. Het systeem houdt daar allemaal rekening mee.

In het kader van het thema duurzame inzetbaarheid (zie kader) start binnenkort de pilot ‘Werken
naar wens’. Zo’n 200 collega’s in ploegendienst
in Boxmeer, Oss en Haarlem gaan vanaf die
dag met behulp van een app zelf diensten inroosteren. Het doel is een win-win situatie:
roosters houden bij ‘Werken naar wens’
rekening met de voorkeuren van medewerkers – op deze dagdelen werk ik het
liefst – en met het bedrijfsbelang –
zo kunnen we met voldoende
gekwalificeerde mensen zo gezond
mogelijke roosters draaien. Is de
pilot een succes? Dan werken
alle MSD’ers in ploegendiensten
straks volgens de principes
van ‘Werken naar wens’.

In de tweede ronde zie je waar nog sprake is van over- en onderbezetting, zonder namen van collega’s te zien. Nu kijk je wat jouw eigen
bijdrage zou kunnen zijn om het rooster voor de afdeling beter te
laten kloppen. In de app zie je bij elke aanpassing die je doet, hoe de
over- en onderbezetting afnemen.
Is er na de tweede ronde nog ergens sprake van onder- of overbezetting, dan volgt een derde ronde. Hierin maakt een personeelsplanner
het rooster sluitend. Dit gebeurt op basis van zogenoemde ‘matching
rules’. Dat zijn vooraf gemaakte afspraken die voor alle pilot-deelnemers gelden en bij iedereen bekend zijn.
Na de derde ronde is het rooster deﬁnitief. Ruim voor de betreffende
planperiode zijn je diensten bekend, maar ook in dit stadium is er
nog sprake van ﬂexibiliteit. Zo kun je met behulp van de app bijvoorbeeld een dienstruil voorstellen.

MSD’ers maken werk van Duurzame Inzetbaarheid

Proefperiode ‘Werken
naar wens’ gaat van start

De afgelopen weken hebben lokale en nationale projectteams
de pilot voorbereid. “Het is ontzettend leuk om te ervaren dat
vrijwel iedereen nu enthousiast reageert op het concept”, zegt
Marij. “Dat geeft de burger zeker moed, maar het blijft spannend.
Het is nieuw, het is wennen en verandering gaat zelden zonder
hobbels. Binnenkort weten we of ‘Werken naar wens’ ook werkt
voor MSD.”
Meer weten? Ga dan naar Sync en lees het artikel
‘Meer informatie over Werken naar wens’.

Duurzame inzetbaarheid: benut de kansen
‘Werken naar wens’ moet medewerkers meer ﬂexibiliteit geven om
hun werk-privé-situatie beter in balans te brengen. Daarnaast moet
het twee problemen voor de bedrijfsvoering oplossen: 1) bezettingsproblemen die veroorzaakt worden door de huidige ontziemaatregelen voor oudere medewerkers; en 2) problemen bij het vinden van
de beste balans tussen gezondere, maar sociaal minder wenselijke
weekenddiensten, en de ongezondere nachtdiensten.
“Tussen april en december doen we een pilot bij vier IPT’s, op iedere
locatie één, want verandering vraagt om wennen en om afstemmen”,
zegt HR-Director Marij van Onzenoort. “Tijdens de pilot gaan we
ervaren wat ‘Werken naar wens’ inhoudt, we gaan ervan leren en we
gaan het systeem waar nodig ook direct verbeteren. Na aﬂoop evalueren we met alle betrokken medewerkers. Reageert de meerderheid
positief, dan wordt het systeem bedrijfsbreed ingevoerd.”

16

Richting start
In Oss (IPT USP en IPT Nuvaring), Haarlem (IPT Vaccines) en
Boxmeer (IPT Live) zijn de voorbereidingen richting de start in volle
gang. Iedereen zal zijn getraind en weet wat er vanaf go-live moet
gebeuren. Inloggen op je desktop, laptop, tablet of smartphone en
dan zelf je optimale rooster samenstellen.
“Dat gaat heel makkelijk”, zegt Ben Schaap van het bedrijf Intus.
Intus ondersteunt MSD in dit traject en levert de app die de ‘Werken
naar wens’-pilot mogelijk maakt. “Je vult zelf de voor jou beschikbare
diensten in op de gewenste dagdelen. Invullen kan overal, dus ook
gewoon thuis op de bank. Zo kan je samen met je partner kijken
welke diensten in jullie geval het mooiste aansluiten op jullie privésituatie.”
“Veel andere organisaties, van klein tot heel groot, zijn MSD al
voorgegaan, dus wij weten inmiddels uit ervaring dat zelf roosteren
uitstekend kan werken”, aldus Ben.

We worden gemiddeld steeds ouder en werken langer door voordat
we met pensioen gaan. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd van
werknemers en dat verandert het complete landschap van de arbeidsmarkt. Gunstigere arbeidsvoorwaarden voor oudere medewerkers zullen versoberen of zelfs verdwijnen. Geen werkgever ontkomt daaraan,
ook MSD niet. De vraag is: hoe kunnen we dit constructief oppakken?
Hoe zorgen we dat we goed, gezond en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven tot ons pensioen? Het antwoord: concreet werk maken van
het thema Duurzame Inzetbaarheid!
MSD pakt haar verantwoordelijkheid door het beschikbaar stellen van
een breed pakket aan regelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarover communiceren we in 2017 breeduit, ook in Beter. Pak jij
jouw verantwoordelijkheid ook, door actief gebruik te maken van dat
aanbod? Het is een kans voor open doel, aan jou om ’m te benutten...

Het P-team geeft
antwoord!
“Informatie over pensioenen wordt steeds vaker digitaal
aangeboden. Waarom is dat, wat krijg ik nu nog wel en niet
digitaal en wat moet ik doen als ik de informatie ‘gewoon’
schriftelijk wil hebben?”
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Wet pensioencommunicatie van
kracht. Pensioenuitvoerders, zoals het Pensioenfonds MSD, kregen daarmee meer mogelijkheden om - onder voorwaarden - hun
wettelijk verplichte communicatie op digitale wijze aan deelnemers aan te bieden.
Volgens deze wet moet alle informatie ‘aansluiten op behoeften van deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn’.
Eenvoudiger gezegd: het moet jou zo makkelijk mogelijk worden
gemaakt om een goede ﬁnanciële planning voor je oude dag te
maken. Moderne digitale hulpmiddelen, zoals ‘mijn-pensioencijfers’, ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ of de website van het Pensioenfonds MSD (www.pf-msd.nl) kunnen daarbij helpen.
Nadat de wet van kracht werd heeft het Pensioenfonds MSD alle
deelnemers schriftelijk en persoonlijk op de hoogte gebracht van
het feit dat steeds meer pensioeninformatie digitaal gedeeld zou
gaan worden, naast schriftelijke informatie én in plaats daarvan.
Daarbij werd ook vermeld dat deelnemers daartegen bezwaar
konden aantekenen. Dat kan nog steeds. Je kunt je keuze altijd
weer veranderen.
Digitale informatie leent zich goed voor het aantrekkelijk, begrijpelijk en persoonlijk maken van informatie. Ook de Belastingdienst en Rijksoverheid gaan steeds meer digitaal versturen
– want papier, daar willen we vanaf – en het Pensioenfonds MSD
gaat dus mee in deze trend.
Óók omdat MSD’ers dat zelf willen. In maart 2016 hielden we
namelijk focusgroepen over pensioencommunicatie en daaruit bleek dat vrijwel iedereen bij voorkeur informatie digitaal
ontvangt. Post belandt eerder op een stapel en verdwijnt vaak
ongelezen in de papierbak. Met digitale documenten gebeurt dat
minder snel, zo gaf men aan.
Helemaal afscheid nemen van papier doen we overigens (nog)
niet, ook op verzoek van MSD’ers zelf. Over de brochure ‘Beter
Pensioen’ zei een focusgroep-deelnemer: “Zo’n glossy lees ik graag
even rustig thuis op de bank.” Soms komt informatie op papier
beter aan. Je leest nu immers ook deze column. Die je overigens,
net als alle eerder verschenen columns van het P-team, nu óók
kunt vinden op www.pf-msd.nl!
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.
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