
Na een verbouwing is de eerste IT Solution Spot van Nederland op  
3 december officieel geopend door de Haarlemse Plant Manager Falk 
Brocker. Tijdens een feestelijke bijeenkomst knipte hij symbolisch 
het lint door waardoor Haarlemse collega’s toegang kregen tot nóg 
betere IT-support. 

Kartrekker Ronald Molenaar, IT Lead van MSD in Nederland,  
heeft er volgens IT-collega Edwin Lek alles aan gedaan om de ruimte 
perfect te krijgen. “Ronald heeft zelfs nog puntjes laten zetten op de 
puntjes van de i.” 

Het principe van de IT Solution Spot, met ruimtes die enigszins 
gemaakt zijn à la de bekende Apple Stores, wordt nu in alle MSD-
landen geïmplementeerd, aldus Edwin. “Voor Haarlem waren er al IT 
Solution Spots geopend in landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland 
en de VS. We zijn in Nederland dus niet de eerste, maar we hebben 
nu wel de mooiste.”

Ook kijken Edwin en zijn IT-collega’s uit naar de komst van  
vergelijkbare IT Solution Spots in Oss en Boxmeer. “Voor Oss geldt: 
er is plek en we weten wat we willen doen. Met het oog op andere 
bouwactiviteiten is het wachten nu alleen nog op het juiste moment. 
Maar naar alle verwachting heeft ook Oss nog dit jaar z’n IT Solution 
Spot. Voor Boxmeer moeten we iets voorzichtiger zijn, maar ook daar 
gaat hij er zeker komen.”

De ruimtes in Oss en Boxmeer zullen worden gebouwd naar het 
voorbeeld van Haarlem. “Door de verbouwing ontstaat een grote  
en prettige ruimte, met alle faciliteiten om mensen nog beter te  
kunnen helpen met hun IT-vragen en -problemen. Ook worden  
de openingstijden voor fysieke IT-support verruimd. En als je even 
moet wachten, dan is het fijne plek om wat te kunnen werken.”

Collega’s kunnen bij de IT Solution Spot terecht voor zaken zoals:
• Problemen met je pc, smartphone en IPad
• Uitleveren van apparatuur voor nieuwe medewerkers
• Vragen over het gebruik van je laptop

Ook zullen er in de toekomst regelmatig informatiesessies worden 
georganiseerd vanuit de IT Solution Spot. 

De eerste Nederlandse IT Solution Spot in Haarlem is op werkdagen 
geopend van 9:00 tot 10:00 en van 13:00 tot 14:00. Haarlemse  
collega’s vinden de ruimte in gebouw 210, 1e etage. Na binnenkomst 
in het gebouw wijst het logo je verder de weg.

Edwin: “Heb je IT-support nodig, bewandel dan wel de juiste 
weg. Die loopt via het MySupportCenter, dat is het eerste aan-
spreekpunt. Bel naar +31 41266 2337 of ga online naar support.
merck.com, eventueel via de knop ‘Support’ op de Sync Home-
page. Volg je deze weg, dan wordt een ticketnummer voor jouw 
hulpvraag aangemaakt. Kom je zonder ticketnummer naar de 
IT Solution Spot, dan zal je dat nummer ter plekke eerst moeten 
aanmaken.”

Eerste IT Solution 
Spot geopend

Eind vorig jaar is bij MSD in Haarlem de  
eerste Nederlandse IT Solution Spot  
geopend. Naar verwachting wordt dit  
nieuwe type helpdesk later dit jaar ook  
in Oss in gebruik genomen en ook in  
Boxmeer willen we de moderne en  
praktisch vormgegeven supportruimte  
implementeren. Wereldwijd is  
‘IT Solution Spot’ de nieuwe  
naam voor on-site IT-support.
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Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“Ik zie op www.pf-msd.nl dat de ‘Pensioenplanner’ is 
bijgewerkt. Wat betekent dat en wat kan ik eigenlijk 
doen met die Pensioenplanner?”

Met de Pensioenplanner check je de invloed van bepaalde 
persoonlijke keuzes op de hoogte van je pensioen. Wat 
gebeurt er als jij je pensioen op maat aanpast aan je eigen 
wensen, zoals eerder stoppen met werken of in deeltijd 
met pensioen gaan, of je pensioenuitkering anders in de 
tijd verdelen (eerst minder en later meer, of andersom)?

Stel: je wilt eerder stoppen met werken. Onze pensioen-
regeling biedt die mogelijkheid. Wil je weten hoe dat in 
jouw geval dan precies zou uitpakken? Daarvoor gebruik 
je de Pensioenplanner. Speel met de cijfers en bereken zo 
je pensioen, bijvoorbeeld als je stopt met werken op jouw 
AOW-leeftijd, of als je nog één of twee jaar eerder stopt. 

Lees je dat de Pensioenplanner is bijgewerkt, dan  
betekent dat in principe dat er iets is gewijzigd in de  
regeling van het Pensioenfonds MSD. De cijfers  
waarmee de Pensioenplanner rekent worden dan aan  
de ‘achterkant’ bijgewerkt, zodat jouw berekeningen  
‘aan de voorkant’ blijven kloppen. Met deze bijwerkingen 
wordt de Pensioenplanner dus actueel gehouden.

De Pensioenplanner is alleen beschikbaar voor actieve 
deelnemers – mensen die nu in dienst zijn bij MSD.  
Je vindt ‘m door via www.pf-msd.nl in te loggen in de  
digitale omgeving van ‘Mijn Pensioencijfers’. Dat is dé 
plek waar deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneer-
den al hun pensioengegevens bij ons fonds kunnen inzien 
en waar zij zelf pensioenzaken kunnen regelen.

De wijze waarop je inlogt bij ‘Mijn Pensioencijfers’ is per 
1 januari veranderd, dit met het oog op een nog betere 
beveiliging van jouw digitale gegevens. Log je in met 
je DigiD, dan moet je nu twee stappen doorlopen: 1) 
gebruikersnaam en achtwoord; 2) controle via sms. Ook 
kun je nu inloggen via de DigiD-app. Heb je geen DigiD, 
dan kan je inloggen met je PF MSD-klantnummer en 
wachtwoord.

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.


