Pensioenvraag?

Het P-team
geeft antwoord!

Medewerkers van Holland Casino en Sint Jansdal ziekenhuis
plannen al langer zelf diensten in

‘Werken naar wens’ slaat
aan bij andere organisaties

“Ik las dat onze pensioenen zijn verhoogd. Op basis van
‘het beleid’ kon dat weer eens, voor het eerst sinds 2009.
Wat houdt dat beleid precies in? Is zo’n beslissing niet
gewoon ‘nattevingerwerk’?”
Zeker niet! De beslissing is genomen op basis van een helder beleidskader. Via www.pf-msd.nl kan iedereen precies
zien hoe dat beleidskader er anno 2017 uitziet.

Bij onze MMD-organisaties maken vier pilot-afdelingen sinds april hun ploegendienstroosters
volgens de methode van ‘Werken naar wens’. Medewerkers gebruiken een app waarmee ze
op computer, tablet of smartphone zelf gewenste diensten kunnen kiezen. Dit gaat in twee
planningsrondes en in een derde ronde maakt een planner het maandrooster voor de afdeling
compleet. Voor MSD is dit alles nog nieuw, andere organisaties hebben er al ervaring mee.
Beter sprak met Sarwin Soekhlal (Holland Casino) en Ben Schaap (Intus, voorheen Sint Jansdal).

Ieder jaar kijkt het bestuur of de pensioen(uitkering)en per
1 juli verhoogd kunnen worden. Tot zo’n verhoging – ook
wel toeslagverlening of indexatie genoemd – wordt overgegaan als de ﬁnanciële situatie van het fonds per eind maart
van het betreffende jaar rooskleurig genoeg is.
Om dat te kunnen bepalen wordt gekeken naar de dekkingsgraad. Die bereken je door de bezittingen van het
fonds te delen door de verplichtingen. Zijn er evenveel bezittingen als verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%.

Sarwin Soekhlal, shiftleader Planning bij
Holland Casino. “Zowel het bedrijf als de
medewerkers zijn overwegend tevreden met
hoe ons ‘vraaggestuurd roosteren’ nu werkt.
We mikken erop dat je minstens 80% van
de diensten die je vraagt, ook daadwerkelijk
krijgt. En rapportages laten zien dat we dat
in de praktijk ook halen.”
“In de eerste fase is het vooral belangrijk om
geen verkeerde verwachtingen te wekken. Bij
nader inzien hadden wij dat beter kunnen
doen… Uiteindelijk wil je een win-win-situatie, medewerkers en bedrijf moeten proﬁteren. Je krijgt meer regie over je werktijden
en dus ook over je privétijd, maar niet altijd
je zin, dat moet je blijven uitleggen.”
“Zorgvuldige communicatie blijft key. Doe je
dat goed en gunnen de mensen binnen een
team elkaar wat, dan gaat iedereen langzaam
maar zeker de voordelen ervaren. Dan kun
je je werk/privé-situatie meer naar je zin
gaan inrichten en komt er meer ruimte voor
nevenactiviteiten of hobby’s.”

Casino: “Blijf uitleggen wat
mensen mogen verwachten”
“Bij Holland Casino zijn we in 2009 gestart
met een pilot waarbij medewerkers overgingen van een standaardrooster, naar meer
zelfregie bij het inroosteren.” Dat zegt
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“Wij proberen de kaders van het roosteren
met zo min mogelijk regels te omgeven: ons
planningsprotocol past op één A4-tje en zelf
gewenste diensten invullen is bij ons ook
geen verplichting, je kiest dan voor het oude
cyclische rooster. De medewerker heeft dus
heel veel keuzevrijheid en dat werkt, zolang
iedereen zich maar goed blijft realiseren dat
ze wél deel uitmaken van een groter geheel.
En nogmaals: dat moet je blijven uitleggen”,
aldus Sarwin.

Dekkingsgraden kunnen echter op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van de rente die wordt
gebruikt. In het eerdergenoemde beleidskader wordt uitgegaan van de zogenoemde marktwaardedekkingsgraad. Die
wordt berekend op basis van de actuele marktrente. Het
gebruik van deze ‘echte’ rente geeft het beste beeld van de
werkelijke ﬁnanciële positie van het fonds.

Ziekenhuis: “Mensen voelen
zich nu beter gehoord”
Ben Schaap werkte voorheen als projectmanager bij het Harderwijkse Sint Jansdal ziekenhuis. Nu zit hij ‘aan de andere kant van
de tafel’, als projectmanager bij Intus, het
bedrijf dat het ziekenhuis, maar ook MSD,
Holland Casino en andere bedrijven van
de hiervoor benodigde planningssoftware
‘InPlanning’ voorziet en tevens ondersteunt
bij de implementatie van ‘Werken naar wens’.
“Halverwege 2016 startte in het Sint Jansdal
een pilot met ‘zelfroosteren’, op één verpleegafdeling. Na zes maanden bleek dat zo goed
te zijn bevallen dat men nu een vervolgtraject is ingegaan waaraan 1000 van de in
totaal 2000 medewerkers meedoen.”
“De verpleegafdeling leende zich bij uitstek
voor de pilot. Privé-afspraken en het afdelingsrooster konden met het nieuwe systeem
beter op elkaar worden afgestemd, zo bleek

al snel. Mensen hadden meer eigen
inbreng, ze voelden zich beter gehoord
en konden hun ei kwijt. Dat alles werd
zeer gewaardeerd.”
“Het inplannen van het rooster werd
meer en meer als ‘gedeeld probleem’
ervaren en in de loop van de pilot zag
je ook dat de planner in de eindfase

steeds minder nodig was om het rooster rond te krijgen. Bij het Sint Jansdal
heeft de positieve mond-tot-mondreclame, de reductie van plannerinzet
en de verlaging van het kortdurend
verzuimpercentage ervoor gezorgd dat
de meerderheid aan de slag gaat met
zelfroosteren”, aldus Ben.

In het beleidskader staat dat gedeeltelijke indexatie kan bij
een marktwaardedekkingsgraad vanaf 125,0%; volledige
indexatie kan vanaf 130,0%. Deze en andere strikte grenzen in het beleidskader worden gebruikt voor het jaarlijkse
besluit over de toeslagverlening, maar ook voor een besluit
over de hoogte van pensioenpremies die werkgever en
werknemer gezamenlijk moeten betalen.
Eind maart stond de marktwaardedekkingsgraad op 127,2%.
Het bestuur van het Pensioenfonds MSD heeft op basis
daarvan besloten om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen.

Duurzame
Inzetbaarheid
‘Werken naar wens’ hoort bij
het bredere thema ‘Duurzame
Inzetbaarheid’. Meer over dat
thema, over een proef die we bij
MSD starten met een ‘Duurzaam
Inzetbaarheid-portaal’ en over de
‘Maand van de Duurzame Inzetbaarheid’ bij MSD, lees je in deze
Beter op de pagina’s 22 en 23.
Op intranet vind je ook meer
informatie over ‘Werken naar
wens’ en Duurzame Inzetbaarheid.

Het indexatiebeleid is voorzichtig, maar verstandig. Door
de ‘echte rente’ te gebruiken en door zich strikt te houden aan het beleidskader wil het pensioenfondsbestuur
voorkomen dat pensioenen in de toekomst verlaagd moeten
worden, als beleggingsopbrengsten en/of renteontwikkelingen tegenvallen.
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.
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