Pensioenvraag?

beter geïnformeerd

over de totstandkoming van
geneesmiddelen, over waardevolle
contacten met stakeholders en over
innovaties waarmee MSD bijdraagt
aan goed geneesmiddelengebruik:
het juiste geneesmiddel, op het juiste
moment, bij de juiste patiënt.”

Iedere dag worden er vanuit het Twitter-account @MSDNederland
(bijna 3.200 volgers) meerdere berichten geplaatst. Ook gonst
het van de activiteit op ons LinkedIn-account MSD Nederland (ruim
8000 volgers). In onze gebouwen hangen posters met social mediado’s en don’ts en ook in onze interne media lees je er vaak over.
Waarom zijn social media voor MSD Nederland zo belangrijk?
Social media-manager Marco Niënhaus geeft het antwoord.

SMA’s

#MSDNL

Waarom zijn SOCIAL MEDIA zo
belangrijk voor MSD Nederland?
“De meeste MSD’ers zijn ontzettend
betrokken bij het werk dat zij doen.
Ze zijn toegewijd om de bijdrage
van MSD aan een gezonde wereld
zo groot mogelijk te laten zijn. ‘Wij
zorgen voor gezondheid, samen met
jou’: dat willen we misschien wel
van de daken schreeuwen. Maar in
onze streng gereguleerde sector is
dat vaak lastig...”

ook risico’s. Alles is openbaar, dus
alle posts, tweets, retweets, blogs
en likes die gelinkt zijn aan MSD
Nederland, raken aan ons imago.
Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard, daarom is het zo belangrijk
dat goedbedoelende MSD’ers
precies weten wat ze wel en niet op
social media kunnen doen om MSD
verder te helpen.”

Reputatie

Zes pijlers

“Wij gebruiken social media om
het verhaal van MSD te vertellen.
Ook geeft het ons de kans om
genuanceerd tegengas te geven
op momenten dat er sprake is van
negatieve beeldvorming. Dat willen
we doen, onze goede reputatie
staat immers op het spel. Om die
reden maken we ook steeds meer
gebruik van blogs en vlogs van het
senior management en zijn we blij
met positieve comments met een
persoonlijke touch, als reactie op
social media-berichten met een
MSD-haakje.”

“Op social media gaat alles heel
snel. Voor gebruikers werkt het
intuïtief, berichten spelen vaak
direct in op de actualiteit, het is –
vooral op Twitter – de waan van
de dag. Maar voor mij en anderen
die namens MSD op social media
spreken, werkt het zo niet. Voor
ons is het anders, juist omdat social
media zo belangrijk zijn voor onze
reputatie.”

“In dit tijdperk van digitalisering –
‘digital’ is één van de hoofdpijlers
van MSD’s toekomstvisie –
bieden social media ongekende
communicatiekansen, maar er zijn
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“Onze content op social media
sluit altijd aan bij één van deze
zes pijlers: 1) arbeidsmarkt; 2)
actualiteit; 3) ziektebeelden (onze
aandachtsgebieden); 4) historie; 5)
onze locaties in Nederland (EEN
MSD); en 6) maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Daaraan
zijn positieve verhalen over allerlei
thema’s te koppelen, bijvoorbeeld

“Wij hebben een goed verhaal te
vertellen, dat mag zich als eenlievlek
verspreiden. Graag zelfs! Sinds dit
jaar werken we met SMA’s (social
media ambassadors), dat zijn
collega’s die een speciale training
hebben gekregen en sindsdien voor
MSD Nederland mede actief zijn
op Twitter en LinkedIn. Ook jij
kunt iets betekenen. Je helpt ons
door de berichten vanuit de MSD
Nederland-accounts te liken, te
delen en te retweeten, maar doe
dat ook met de posts van onze
SMA’s. Wie dat zijn kun je vinden
op intranet. En wil je zelf ook SMA
worden, neem dan even contact op
via communications@merck.com.”
“In Nederland werken zo’n
5600 mensen voor MSD. Velen
daarvan zijn actief op social
media en daarom noem ik dit een
‘ongekende kans’. Wees niet bang
om social media te gebruiken
om ons goede verhaal verder te
vertellen. Gebruik je gezonde
verstand en zorg dat je de do’s en
don’ts kent (zie ook de Beter Kort
van 15 november). Twijfel je alsnog
over een post, like of retweet?
Neem dan eerst even contact met
mij op. Dat is altijd leerzaam voor
ons allebei!”

‘Beter geïnformeerd’ is de
rubriek waarin wordt uitgelegd
hoe het zit met werkzaken
waar veel MSD’ers meer over
willen weten om het écht te
begrijpen. Het kan bijvoorbeeld
gaan over managementjargon,
een compliance-kwestie of
– zoals dit keer – de inzet van
social media.

Het P-team
geeft antwoord!
“De aandelenmarkten zaten de afgelopen tijd ﬂink
in de lift. Proﬁteert het Pensioenfonds MSD
daar wel voldoende van?
Het Pensioenfonds MSD streeft ernaar om op lange
termijn een goed pensioen voor jou te regelen. Dat
doen we door de pensioenpremies te beleggen.
Natuurlijk willen we daarmee zo veel mogelijk
rendement maken. Maar we houden wel vast aan
een aantal ‘beleggingsprincipes’.
Zo moet het Pensioenfonds ‘als een goed huisvader’
beleggen: voorzichtig en zorgvuldig zijn en alleen
beleggen in dingen die je zelf snapt. Er mag niet op
één paard worden gewed en we volgen uiteraard
de wet als die bepaalde beleggingen uitsluit.
Het beleggingsbeleid wordt elke 5 jaar kritisch
beoordeeld via een asset liability study (ALM). Dit
jaar is er weer zo’n ALM en de resultaten kunnen
aanleiding geven om zaken aan te passen. Op basis
van de laatstgehouden ALM beleggen we op dit
moment als volgt: ‘passief ’ met ruim 70% van de
portefeuille en ‘actief ’ met de rest.
Passief beleggen brengt lagere beheerskosten met zich
mee. Voor het actieve deel zoekt de fondsmanager actief
naar een zo hoog mogelijk rendement. Uitgangspunt is
een beleggingsmix van obligaties (52,5%) en aandelen
(47,5%), met een bandbreedte van 5%. Mede omdat de
aandelenmarkten het goed deden, is de laatste tijd
gekozen voor een wat hoger percentage aandelen.
Qua obligaties belegt het PF MSD nu vooral in
Duitse en Nederlandse staatsobligaties (risico-arm,
beperkt rendement). En wat betreft aandelen belegt
het PF MSD nu voor 70% in fondsen met aandelen
van grote bedrijven, voor 15% in fondsen met
aandelen van kleinere bedrijven en voor 15% in
‘emerging markets’-fondsen.
Inmiddels heeft het Pensioenfonds MSD een belegd
vermogen van ruim 2,5 miljard euro. Vergeleken met de
meeste andere fondsen is ons rendement hoger en zijn
onze beheerkosten lager. Nog altijd behoren ‘we’ tot de
allerbest presterende pensioenfondsen van Nederland!
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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