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Pensioenvraag?

Het P-team 
geeft  

antwoord!

is in ruil daarvoor verplicht om het opbouw-
percentage iets te verlagen, van 1,875% naar 
1,738%. Dat is bij een pensioenrichtleeftijd van 
67 jaar het fiscaal maximale opbouwpercentage.

Deze keuze is om meerdere redenen gemaakt. 
Een van die redenen is dat een pensioenleeftijd 
van 68 (nu) nog te ver af staat van de praktijk.

Concreet betekent het lagere opbouwpercen-
tage dus een iets lagere pensioenopbouw vanaf 
2018, ten opzichte van nu. Stel dat je doorwerkt 

tot je AOW-leeftijd en de regels blijven gelijk, 
dan krijg je door de gestegen levensverwachting 
en het daarmee samenhangende overheidsbe-
leid straks dus ook een iets lagere pensioenuit-
kering. Maar als de AOW-leeftijd tegen die tijd 
67 jaar is, dan kan je nog steeds met 67 jaar met 
pensioen gaan.

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.

Gerrit (62) hoorde op het nieuws dat de 
wettelijke pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat. 
“Wat betekent dat precies? Moet ik dan tot 
m’n 68ste doorwerken voor een zo hoog  
mogelijk pensioen?” 

Voor MSD’ers gaat dat niet helemaal op, maar 
er verandert wel wat. Stel dat je doorwerkt tot 
jouw AOW-leeftijd, dan ga jij er na je pensio-
nering wel iets, maar niet veel van merken in 
je portemonnee. Dat komt omdat de wijziging 
alleen betrekking heeft op de toekomstige 

pensioenopbouw. Wat je al aan pensioen hebt 
opgebouwd, wijzigt niet.

Als gevolg van de gestegen levensverwachting 
verhoogt de overheid per 1 januari 2018 de zo-
genoemde ‘pensioenrichtleeftijd’ van 67 naar 68 
jaar. Dit is een rekenleeftijd die gebruikt wordt 
voor de berekening van de jaarlijkse maximaal 
toegestane fiscale pensioenopbouw.

Het Pensioenfonds MSD houdt de pensioen-
richtleeftijd per 1 januari 2018 op 67 jaar, maar 

‘Ambassadeurs’ Linet en Ingrid:MSD heeft INSPIRE geïntroduceerd als 

programma waarmee collega’s elkaars 

prestaties kunnen waarderen en 

erkennen. Via de INSPIRE-website en 

een app kun je elkaar complimenteren 

en bedanken, in woorden, maar ook 

met punten, waarmee cadeaus kunnen 

worden uitgezocht. INSPIRE vervangt 

bestaande Award-programma’s en 

verzorgt ook de cadeaus bij jubilea. 

Ingrid verraste Michel al en Anja kreeg 

een ‘cheers’ van Linet. 

Medical Advisor Anja (rechts): “Ik was helemaal verrast 
toen ik via de mail de ‘Cheers’ van Linet kreeg!”

Operator Level 5 Michel van Schaijk: “Ingrid, bedankt  
voor deze verrassing. Ik heb het met plezier gedaan en de  
collega’s hebben laten zien dat ze het nu zelfstandig kunnen.”

Tot ruim een jaar geleden werkte 
Ingrid Huijbers bij MSD Animal 
Health. In oktober 2016 stapte 
ze over naar PharmOps in Oss 
en ze werd daar Lead van het 
IPT Specialties, de afdeling waar 
geneesmiddelen zoals Noxafil en 
Singulair worden geproduceerd. 
Zelf werd Ingrid onlangs al ‘ge-
inspired’ vanwege haar 10-jarig 
dienstlustrum, maar ze deelt ook 
graag bedankjes uit. 

“Als manager heb ik het altijd 
belangrijk gevonden om stil te 
staan bij bijzondere prestaties. 
In het wekelijks MT-overleg met 
mijn team stipte ik altijd even het 
thema ‘rewards & recognition’ aan, 
mogelijk heeft men mij om die 
reden ook gevraagd als INSPIRE-
ambassadeur…”

“Ook ik heb mijn eerste ervarin-
gen met INSPIRE opgedaan en ik 
moet zeggen, het systeem zit echt 
mooi in elkaar! Omdat ik leiding-
gevende ben, mag ik ook bedankjes 
uitdelen die nog wat verder gaan 
dan de ‘Thanks’ en ‘Cheers’ die 
Linet noemt. Een selectietool op de 
website helpt me daarbij: ik hoef 
alleen maar een paar korte vragen 
te beantwoorden en dan doet het 
systeem een voorstel. In het geval 
van Michel was dat een bedankje 
in de categorie ‘Applause’.”

“Als gevolg van de cyber attack 
had ons IPT een flinke achter-
stand opgelopen. In de recovery-
fase moesten we die weer inlopen 
en daarvoor hebben we hulp 
gevraagd van ex-IPT-collega 
Michel van Schaijk. Ook al werkt 
hij inmiddels bij onze collega’s van 
Biotech, toch wilde hij ons graag 
uit de brand helpen. En dat heeft 
hij vervolgens op fantastische 
wijze gedaan!”

“Via INSPIRE kon ik Michel zelf 
bedanken, voorheen had alleen 
zijn eigen manager dat kunnen 
doen. Die heb ik vooraf trouwens 
nog wel even gebeld. Da’s ook han-
dig, want hij moest mijn ‘Applause’ 
voor Michel nog wel goedkeuren... 
De waarde van de punten in geld 
belast immers zijn budget.”

Leuk vind ik dat je heel goed kunt 
differentiëren met de beloning die 
je wilt geven. Dat maakt de drem-
pel om iemand te erkennen nog 
lager. En wat me ook aanspreekt 
is het feit dat je een bedankje zo 
persoonlijk kunt maken, met een 
tekstberichtje of met een filmpje, 
dat de ontvanger dan automatisch 
in z’n mail ontvangt. Eigenlijk heb 
ik nog niets in INSPIRE ontdekt 
dat me niet bevalt...” 

REACTIE HR
“Nederlandse collega’s maken inderdaad al meteen flink 

gebruik van INSPIRE”, aldus onze kartrekkers vanuit HR, 

Evelien Kerstjens en Sanne Hadders. “Logisch ook, want de 

website ziet er aantrekkelijk uit, het werkt eenvoudig en het 

is natuurlijk ontzettend leuk wanneer een collega zijn of haar 

waardering naar jou uitspreekt. Daarnaast is het aanbod van 

cadeaus goed en veelzijdig. Als ontvanger kun  

je cadeaus uitkiezen die je daadwerkelijk aanspreken.”

“Op de website inspire.merck.com of in de app zie je stan-

daard de bedankjes van en voor mensen uit je eigen team. Je 

kunt deze instelling eventueel aanpassen. Verder klopt het 

wat Linet zegt: het systeem kan alleen gebruikt worden door 

medewerkers met een MSD-contract. Maar laat dat je niet 

weerhouden om buiten INSPIRE om alsnog je waardering uit 

te spreken naar niet-gebruikers! Bedankjes en complimenten 

geven én krijgen, is en blijft hoe dan ook leuk!” 

Heb jij al iemand ‘ge-inspired’? 
De Nederlandse MSD-taal heeft 
er sinds kort een nieuw en direct 
veelgebruikt werkwoord bij. “IN-
SPIRE leeft inderdaad, mensen 
praten erover in de wandelgangen 
en op de website zie ik dat er al veel 
persoonlijke bedankjes worden 
uitgedeeld.” Dat zegt Linet Tanke, 
Medical Advisor in Haarlem en één 
van de INSPIRE-ambassadeurs in 
ons land.

“Een oud-collega vertelde me over 
een vergelijkbaar programma 
bij het bedrijf waar zij nu werkt 
en dat sprak me aan. Toen ik dat 
met HR-collega Sanne besprak, 
bleek dat ze al met zoiets bezig 
was. Halverwege september werd 
ik gevraagd om ambassadeur van 
INSPIRE te worden. Hartstikke 
leuk!”

“In de eerste weken heb ik via de 
website al twee keer een zoge-
noemde ‘Cheers’ uitgedeeld: een 
bedankje waaraan punten zijn 
gekoppeld, waarmee je iets leuks 
uit kan zoeken. Het leuke is dat 
ik die ook als niet-leidinggevende 
kan uitdelen, aan wie ik maar wil. 
Hij of zij moet wel bij MSD in 
dienst zijn – dat is voor contractors 
wel jammer – en de leidingge-
vende van de gelukkige moet jouw 
‘Cheers’ ook nog wel goedkeuren.”

“Ik heb Anja Moers uit mijn eigen 
Medical-team ‘ge-inspired’ omdat 
zij last-minute het voorzitterschap 
van een avondprogramma over 
had genomen van een collega die 
door persoonlijke omstandigheden 
zelf moest afzeggen. Alhoewel 
Anja door een vorige functie al wel 
bekend met de materie was, heeft 
ze er toch nog best wat studie-
tijd ingestoken. Voor Anja heel 
vanzelfsprekend, maar ik vond 
toch dat het een officieel bedankje 
waard was.”

“Voor de komst van INSPIRE had 
ik Anja ‘gewoon’ kunnen bedan-
ken – dat is en blijft trouwens 
óók leuk om te doen, binnen (via 
de ‘Thanks’-knop) én buiten het 
INSPIRE-systeem – of ik had haar 
bij mijn leidinggevende kunnen 
voordragen voor een Award. Maar 
nu kon ik het gewoon zelf doen, 
heel gemakkelijk en vooral heel 
persoonlijk. Haar – en in dit geval 
ook mijn – leidinggevende hoefde 
het alleen maar goed te keuren 
en dat heeft ze vol overtuiging 
gedaan.”

“Uiteraard is zo’n nieuw  
programma nooit perfect, maar 
qua systeem en proces vind ik  
INSPIRE absoluut een verbetering 
in vergelijking met hoe het was!”

“INSPIRE zit mooi in elkaar”


