Pensioenvraag?
Boxmeer en De Bilt volop in de steigers:

“Dit zijn zelfs voor ons grote getallen!”
Het gaat goed bij Animal Health. Of het nu in Boxmeer of De Bilt
is: overal wordt gebouwd én uitgebreid. In een eerdere Beter kon
je al lezen over de groei en aanpassingen bij R&D. Dit keer gaan
we in gesprek met Philip Grose (director MMD Animal Health
The Netherlands) en Martin van Collenburg (director Operational
Services). “In totaal verwachten we de komende 3 tot 5 jaar 350 tot
400 miljoen te investeren in de Nederlandse AH-sites.”

B

oxmeer is de grootste MSD Animal
Health-site ter wereld. En dat zal nog wel
even zo blijven, want op de Nederlandse
Animal Health-sites wordt ﬂink gebouwd.
Directe aanleiding? De wereldwijd groeiende
vraag naar vlees en vis – en daardoor ook naar
geneesmiddelen en vaccins die de veestapel
beschermen. Daarnaast is er een groeiende
markt voor diergezondheidsproducten voor

huisdieren: huisdiereigenaren geven meer uit
aan het welzijn van hun huisdier.
Philip: “De vraag naar ons portfolio stijgt
zelfs harder dan de groei in de markt, dus
onze collega’s bij de landenorganisaties doen
goed werk. Daar komt nog eens bij dat het
groei over een brede range betreft: bij verschillende geneesmiddelen en vaccins voor

diverse diersoorten. En ook de pijplijn bij
de R&D-afdelingen in Boxmeer is veelbelovend. Er stromen nog steeds volop nieuwe
middelen door. Op dit moment zijn er maar
liefst zo’n 25 nieuwe vaccins of geneesmiddelen voor dieren in transfer via Global Tech
Ops (GTO) naar onze MMD-afdelingen. De
transfercoördinatoren werken keihard aan
snelle en soepele introducties.”
Maar die introducties zijn alleen succesvol
als er ook voldoende productiecapaciteit
beschikbaar is. Dat gebeurt op verschillende
manieren, legt Philip vervolgens uit. “We
gaan meer en meer in ploegen werken op
onze productieafdelingen om aan de vraag te
voldoen. Daarnaast lopen er natuurlijk ook
diverse optimalisatie- en verbeteringsprojecten, zodat we de bestaande capaciteit nog
beter kunnen benutten.”

“Niet zo opvallend aan de buitenkant
als nieuwbouw, maar in bijna alle
gebouwen verbouwen we en wordt
nieuwe apparatuur geïnstalleerd”, zegt
Martin. Als voorbeeld geeft hij nieuwe
analyzers bij R&D en Quality Control.
“En bij een aantal productieafdelingen
introduceren we nieuwe single use
bioreactoren”, haakt Philip aan. “Elke
vierkante meter van een gebouw wordt
efficiënt ingezet.”
Beter benutten van de bestaande capaciteit is echter niet voldoende, getuige
ook de bouwactiviteiten op de sites.
“Zoals al eerder te lezen was in Beter
wordt er voor de R&D ﬂink gebouwd
(het Virion-gebouw, PP38) en voor
Global Tech Ops zijn er uitbreidingen
(PP10)”, vertelt Martin, terwijl hij op de
locatiekaart de diverse bouwterreinen
aanwijst. “Daarnaast valt de uitbreiding van de virale productie in gebouw
PP74 (Bioreactor Facilities Boxmeer)
natuurlijk erg op. Maar ook in De Bilt
realiseren we een compleet nieuw
masterplan om aan de vraag naar
onze kippenvaccins te kunnen blijven
voldoen. Ons nieuwe magazijn nadert
zijn voltooiing en de eerste activiteiten
om de productiecapaciteit te vergroten,
zijn gestart.”
Het gaat niet alleen om groei. Martin:
“Ook omwille van compliance pakken
we een aantal zaken aan, om te kunnen
blijven voldoen aan veiligheids- en
kwaliteitsrichtlijnen. Denk aan het Fire
Safety-project, waarbij we alle gebouwen in lijn brengen met de nieuwe
wetgeving op dit vlak.”

Grootste investering ooit
Dit is al een indrukwekkende lijst met
uitbreidingen en verbeteringen. Maar de
grootste investering van MSD Animal
Health moet nog komen, vertelt Martin.
“We verwachten de komende maanden
ﬁnale goedkeuring voor een nieuw
groot gebouw voor het vriesdrogen van
levende vaccins. Een enorm pand van 50
bij 70 meter en 20 meter hoog, dat op
het huidige PE-terrein zal verschijnen.”
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Martin van Collenburg (links) en Philip Grose

“Het gebouw is nog in de ontwerpfase,
maar wordt een grotere broer van
onze CFFD-faciliteit hier in Boxmeer”,
vervolgt Philip. “De Sterile Filling and
Freeze Drying (SFFD) krijgt daarbij
nog ruimte voor toekomstige groei.
We houden in het ontwerp al ruimtes
vrij waar we in een latere fase nog
apparatuur kunnen toevoegen.”
Om SFFD én andere, bestaande gebouwen te voorzien van stoom, water en
perslucht, komt er naast het SFFDgebouw ook een nieuw utiliteitsgebouw.
Met een leidingbrug over de openbare
weg wordt dit gebouw gekoppeld aan
gebouwen op het bestaande terrein.

Nieuwe collega’s
De investeringen in gebouwen en apparatuur brengen nóg een aspect met
zich mee: extra werkgelegenheid. “Al
die faciliteiten moeten natuurlijk wel
bediend worden. In 2017 hebben we
al ongeveer 60 extra collega’s mogen
verwelkomen. Dit jaar komen er daar
naar verwachting nog eens 85 bij”,
denkt Philip.
“En al die collega’s moeten lunchen,
over een werkplek kunnen beschikken, willen wiﬁ gebruiken én hun ﬁets
of auto ergens parkeren: allerlei zaken
waar we ook initiatieven voor moeten
ontplooien”, vult Martin aan. Al met al
verwachten Philip en Martin dat er de
komende 3 tot 5 jaar in Boxmeer en De
Bilt zo’n 150 tot 200 nieuwe collega’s bij
komen.

Grote getallen
In totaal verwachten we de komende
drie tot vijf jaar investeringen tussen de
350 en 400 miljoen euro in de Nederlandse AH-sites. “We zijn hier wel wat
gewend qua groei, maar dit zijn zelfs in
Boxmeer grote getallen”, besluiten Philip
en Martin. “Het is dus zaak dat we hier
en daar wat extra stappen zetten. We
kunnen niet alles tegelijk, dus mogelijk
duren sommige zaken wat langer. Maar
laten we er met z’n allen volop voor
gaan. Onze klanten rekenen erop!”

Het P-team
geeft antwoord!
“Als ik overlijd, ziet mijn partner dan iets
terug van het pensioen dat ik bij MSD heb
opgebouwd?”
Het zogenoemde ‘partnerpensioen’ is bij het
Pensioenfonds MSD goed geregeld. Voor de
hoogte van het partnerpensioen maakt het
wel uit of je actief deelnemer, ‘slaper’ of
gepensioneerde bent als je overlijdt, maar in al
die gevallen hebben je partner en eventueel
je kinderen recht op een deel van het door
jou opgebouwde MSD-pensioen.
Er wordt elk jaar 1,313% aan partnerpensioen
opgebouwd over je pensioengrondslag in dat jaar.
Bij overlijden tijdens deelnemerschap wordt het
al opgebouwde partnerpensioen verhoogd met
het partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd als
je tot de pensioengerechtigde leeftijd zou hebben
doorgewerkt. Bij overlijden na beëindiging van het
deelnemerschap (dus bij einde dienstverband of bij
het bereiken van de pensioenleeftijd) wordt alleen
het opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd, dus
zonder verhoging, zoals in de situatie dat je nog in
dienst bent en komt te overlijden. Vanuit het
Pensioenfonds MSD krijgen je kinderen ‘wezenpensioen’. Dit is zo’n 10% van het opgebouwde
pensioen, tot hun 18de en soms zelfs tot hun 27ste,
bijvoorbeeld als een kind nog studeert of arbeidsongeschikt is.
‘Partner’ is de persoon met wie je getrouwd bent,
een geregistreerd partnerschap hebt, of een
notarieel samenlevingscontract. Die zit qua
partnerpensioen altijd goed. Woon je ongehuwd
samen dan moet je je partner wel eerst aanmelden
bij het Pensioenfonds MSD!
Tot slot: in de MSD-regeling kun je de waarde van
opgebouwde (partner-) pensioenen ‘uitruilen’, zo
kun je je pensioenregeling voor jou én je partner
perfect op maat maken.
Op www.pf-msd.nl vind je meer informatie over het
partner- en wezenpensioen (onder ‘overlijden’) en
ook over het zogenoemde bijzonder partnerpensioen
(onder ‘scheiden’). Bedragen vind je in je Uniform
Pensioenoverzicht en via ‘Mijn Pensioencijfers’
(https://www.mijnpensioencijfers.nl/msd).
Heb je een vraag over
pensioenzaken,
stel ’m dan aan
het P-team, via
beter@merck.com.
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