Pensioenvraag?
IFPSD in Oss helpt
wereldwijd in de strijd
tegen moedersterfte

“ÉÉN MSD is
bij ons al jaren
gemeengoed”
Institutional Family Planning Services Department
(IFPSD) in Oss is een kleine afdeling met
een grootse wereldwijde taak. Zij maakt het
mogelijk dat ontelbare vrouwen in de armste
ontwikkelingslanden wereldwijd toegang krijgen
tot anticonceptiemiddelen, zoals ImplanonNXT®,
Marvelon®en Exluton®. Ruud Grotenhuis geeft
sinds april 2018 leiding aan IFPSD.

Ruud en zijn drie collega’s zorgen dat zoveel mogelijk vrouwen
over anticonceptiemiddelen kunnen beschikken. “Dat doen we
via tenders van lokale overheden en door contracten met nietgouvernementele organisaties, zoals de Bill & Melinda Gates
Foundation, UNFPA of USAID, die de anticonceptiemiddelen
doneren aan ontwikkelingslanden. Met daardoor meer kansen
voor vrouwen in de armste landen ter wereld als resultaat”,
vertelt Ruud.
Een bijzondere taak en redelijk uniek in de wereld van geneesmiddelenbedrijven. Ruud: “En het is echt een win-winsituatie,
want we zijn geen ﬁlantropische instelling. We rekenen ‘Market
Access’ prijzen met een commercieel oogmerk – zij het natuurlijk met een minimale marge. Daarom is het extra belangrijk
om kostprijzen zo laag mogelijk te houden, onder meer door
met ‘shared packs’ te werken. Maar ook de hoge volumes dragen
bij aan een duurzaam business model. Voor ImplanonNXT®
heeft MSD daarover in 2013 in het Implant Access Program
(IAP) afspraken gemaakt, waarbij door volumegarantie de verkoopprijs voor de ontwikkelingslanden kon worden gehalveerd.”
En de impact is niet mis. “Meer dan de helft van het wereldwijde volume van ImplanonNXT loopt via IFPSD. Met Implanon
hebben we dan ook een bijzondere methode beschikbaar.
Vrouwen beschikken over drie jaar zekerheid, maar voor de
donerende partijen zijn er ook voordelen: in tegenstelling tot
traditionele anticonceptiepillen weet je zekerder dat alles op
de juiste manier gebruikt wordt – zeker omdat onze implant
met een bijbehorende en gebruiksvriendelijke applicator in
een steriele blister wordt geleverd, waarmee MSD een unieke
positie inneemt.”
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Lees meer over ‘Het Verhaal van ÉÉN MSD in
Nederland’ op www.msd.nl/nederland of in onze
ÉÉN MSD-folder. Wil je folders hebben om uit te
delen, mail dan naar communications@merck.com.

Het P-team
geeft antwoord!
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde
MSD-pensioen als ik vertrek bij MSD?

“Anticonceptiemiddelen zijn in onze westerse wereld vaak
een vanzelfsprekendheid. Dat geldt niet overal. En juist in
ontwikkelingslanden, met een vaak exponentiële bevolkingsgroei, is toegang tot anticonceptie zó belangrijk. Want
ze hebben een enorme impact. Vrouwen kunnen niet alleen
hun zwangerschap plannen, ze kunnen ook hun leven
plannen. Minder ongeplande zwangerschappen betekent
meer grip op zorg, onderwijs en de levensstandaard. Los
daarvan dringen we moeder- en kindersterfte terug en zijn
deze middelen dus gewoon levensreddend. Het Clinton
Health Access Initiative (CHAI) heeft berekend dat elke
miljoen implants voor de publieke sector gemiddeld meer
dan 10.000 sterftegevallen van moeder of kind rond de
geboorte kunnen voorkomen. Alleen al in 2018 heeft MSD
meer dan vijf miljoen Implanon NXT aan de publieke sector
geleverd!”
Toen Ruud Grotenhuis de leiding kreeg over IFPSD, bleek
dat de voorkeur uitging naar een collega met Oss als
standplaats. “Dat was niet voor niks. De gehele productie
van het IFPSD-aanbod vindt in Oss plaats, we hebben hier
de kennis en expertise zitten en kunnen dus korte lijntjes
houden, wat zeker gezien de impact die dergelijke volumes
hebben een groot voordeel is.”
Want organisatorisch gezien is IFPSD een bijzondere
afdeling. “Een GHH-club binnen een MMD-omgeving”,
zegt Ruud. “Formeel vallen we onder GHH in de VS, maar
we zijn de spin in het web tussen verschillende werelden.
MMD, de hubs, Global Logistics én GHH in zowel de VS
als de diverse regio’s waar we actief zijn. Voor ons zijn het
allemaal dezelfde collega’s, geen wij of zij. We zitten met
iedereen om tafel. Finance in Praag, MSD B.V. in Haarlem,
MRL en met MSD for Mothers om er maar eens een paar te
noemen. Wat dat betreft is ÉÉN MSD bij ons al jarenlang
gemeengoed. En is onze plek, hier in Oss, ook de meest
logische. Dicht bij het vuur, centraal voor de landen die
we bedienen en midden in de actie!”
Wat Ruud zijn collega’s in heel Nederland wil meegeven?
“Dat anticonceptie niet overál even vanzelfsprekend is. En
dat door de diverse samenwerkingen en initiatieven sinds
2013 maar liefst 40 miljoen extra vrouwen toegang hebben
tot anticonceptiemiddelen, die daarmee echt hun leven en
dat van hun gezinnen naar een hogere standaard kunnen
trekken!”
In 2016 legde René van Eenbergen van IFPSD al eens in
Beter uit hoe het werk van deze afdeling in elkaar steekt
en wat we ermee bereiken. Op intranet kun je dat artikel
teruglezen.

Als je uit dienst gaat, bouw je geen pensioen meer op
bij het Pensioenfonds MSD. Je kunt het opgebouwde
pensioen wel bij ons fonds laten staan. Je wordt dan een
zogenoemde ‘gewezen deelnemer’ of ‘slaper’. Ons fonds
beheert jouw bij MSD opgebouwde pensioen en dat krijg
je vanaf je pensioendatum uitgekeerd. Zolang je opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds MSD staat, krijg
je ook jaarlijks je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Als je een nieuwe baan vindt, ga je bij die nieuwe werkgever waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. Je
kunt het pensioen dat je in je MSD-tijd hebt opgebouwd,
meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Dat heet waardeoverdracht.
Vergelijk de MSD- en je nieuwe pensioenregeling goed
met elkaar, dan weet je of het ﬁnancieel gunstig is om je
opgebouwde pensioen wel of niet mee te nemen naar je
nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Doe dit met de
‘Pensioenvergelijker’, een PDF die je vindt onder ‘Documenten’ op www.pf-msd.nl. De verschillen worden meteen duidelijk als je het document in vijf stappen invult:
1) wat krijg je wel en wat niet in de pensioenregelingen;
2) hoe bouw je pensioen op; 3) welke keuzes heb je zelf;
4) hoe zeker is je pensioen; en 5) hoe belangrijk zijn
de verschillen voor je? Alle antwoorden voor de MSDregeling zijn al voor je ingevuld. Als je bij je toekomstige
werkgever vraagt naar ‘laag 1’ van de nieuwe pensioenregeling, dan kan je daarna alles invullen en vergelijken.
Kies je voor waardeoverdracht? Vraag dit dan zo snel
mogelijk aan nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Dit doe je bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken
aan de waardeoverdracht als zij er ﬁnancieel goed genoeg
voor staan. Na je aanvraag ontvang je een voorstel. Pas
als je met het voorstel akkoord bent, wordt je pensioen
overgedragen.

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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