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Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“In juni is in Haarlem, Boxmeer en Oss weer de 
jaarlijkse deelnemersvergadering van het Pensioen- 
fonds MSD. Wat staat er dit jaar op de agenda?”

De agenda is ieder jaar in grote lijnen hetzelfde, maar 
wat er specifiek wordt besproken, verandert door alle 
ontwikkelingen uiteraard van jaar tot jaar. Het is  
dus ieder jaar weer zeer de moeite waard om de 
vergadering bij te wonen. Voor oud én jong en alles 
daartussenin! 

In de eerste plaats informeert het bestuur je in juni 
over hoe ons pensioenfonds georganiseerd is én 
hoe het fonds er financieel voor staat. Worden de 
pensioen(recht)en wel of niet verhoogd? Dat belang-
rijke nieuws wordt tijdens de deelnemersvergadering 
bekendgemaakt.

Tijdens de vergadering licht ons pensioenfondsbestuur  
de belangrijkste besluiten van het afgelopen jaar toe 
en er wordt vooruitgeblikt. Het verslag van de deel- 
nemersvergadering van vorig jaar en de vragen die 
toen door aanwezigen in de zaal gesteld zijn, inclusief 
de antwoorden, vind je via de pagina ‘Documenten’ op 
www.pf-msd.nl.

Iedereen weet zo langzamerhand dat pensioen een 
belangrijk onderwerp is, dat alle generaties aangaat. 
Wil je in één keer goed bijgepraat worden, je kennis  
bijspijkeren, andere meningen aanhoren en je eigen 
mening delen met het bestuur en een grote groep  
mede-geïnteresseerden, dan is de jaarlijkse 
deelnemers vergadering hét evenement waar je bij 
moet zijn. Zowel deelnemers, oud-deelnemers als 
pensioengerechtigden zijn van harte welkom.

In 2019 vinden de deelnemersvergadering plaats  
op dinsdag 18 juni in Haarlem (14.00-16.00 uur),  
donderdag 20 juni in Boxmeer (10.00-12.00 uur)  
en donderdag 20 juni in Oss (15.00-17.00 uur).  
Je kunt je aanmelden via www.pf-msd.nl.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit  
Boxmeer, Oss en Haarlem. Heb jij ook een  
vraag voor het P-team, stel ’m dan  
via communications@merck.com.

Wat levert een OR eigenlijk op voor 
medewerkers?
Hans: Medezeggenschap levert veel op. 
Wij geven geluiden van de werkvloer door 
en opereren vanuit werknemersbelang. En 
daarnaast zijn we de oren en ogen van het 
bestuur.
Peter: Als OR-lid spreek je met de bestuur-
der over alle zaken die instemmings- en 
adviesplichtig zijn. Op papier kunnen ideeën 
mooi klinken, maar wij gaan na of ze in de 
práktijk houtsnijden en of de juiste procedu-
res worden gevolgd. 
Hilbert: We adviseren bijvoorbeeld over de 
indeling van ploegenroosters. Feedback van 
de werkvloer geven we door. En het mes 
snijdt aan twee kanten: omdat de OR bij 
veel beslissingen betrokken is en tijd krijgt 
om informatie in te winnen, kunnen we 
vragen van medewerkers goed beantwoor-
den en uitleggen hoe regelgeving in elkaar 
steekt. Daardoor ontstaat meer begrip voor 
bepaalde beslissingen.

Wat waren de hoogtepunten van de 
afgelopen jaren?
Peter: Voor mij was de uitbreiding van de 
productieteams van vijf naar zes IPT’s die we 
hebben gerealiseerd heel mooi. We kregen 
daarover veel positieve geluiden vanaf de 
werkvloer! 
Hans: Het meepraten over de roosters,  
omdat dat zo’n impact heeft op collega’s. 
En in Boxmeer hebben we een intensieve 
reorganisatie gehad. Voor de mensen had  
dit een grote impact, maar gelukkig hebben 
we nog wel wat voor hen kunnen betekenen. 
Samen met de bestuurder hebben we  
gekeken hoe we alles volgens de  

Nederlandse regels konden laten 
verlopen. Persoonlijk vond ik het 

ook een hoogtepunt om mee te den-
ken over de nieuwe productiefaciliteit 

in Boxmeer. Dat was namelijk echt een 
heel grote investering.

Wat zijn de uitdagingen?
Peter: Het blijkt toch iedere keer lastig 
om collega’s te enthousiasmeren om zich 
kandidaat te stellen. Terwijl het heel leuk en 
leerzaam is. 
Hilbert: De OR is misschien niet altijd zicht-
baar, maar het is een mooi platform om mee 
te kunnen denken met de bestuurder!
Hans: Wat ik ook een uitdaging vind, is om 
maatregelen uit te leggen aan de achterban 
die goed zijn voor het bedrijf maar niet perse 
voor individuele medewerkers.

Bestaan er misverstanden over de OR?
Hans: Collega’s denken weleens dat we een 
soort vakbond zijn en komen met 
persoonlijke problemen op de 
proppen. Wij zijn er niet voor de 
individuele medewerkers, maar 
vertegenwoordigen het hele 
bedrijf en groepen medewer-
kers. De vakbond is er voor het 
afspreken van de regels die in de 

cao komen. Wíj gaan weer na of die regels 
worden nageleefd.

Wat moet je willen of kunnen om in de 
OR te komen?
Hilbert: Of je nu in de productie werkt of op 
een financiële afdeling: iedereen is welkom. 
Het is prachtig als er OR-leden zijn vanuit 
alle hoeken van MSD. Dat betekent dat we 
heel veel expertise in huis hebben!
Hans: Het belangrijkste is betrokkenheid 
bij het bedrijf. Verder maakt het niet uit op 
welke afdeling je werkt of wat je opleiding of 
achtergrond is, zoals Hilbert al zegt willen 
we graag een brede vertegenwoordiging. En 
je kunt aan de slag binnen je eigen interes-

Meepraten 
in de onder-
nemingsraad

Nog even en je kunt je kandidaat stellen voor de ondernemings-
raad (OR) van onze verschillende locaties. De verkiezingen  
vinden in Boxmeer en Oss plaats op 9 oktober. In Haarlem  

kunnen collega’s in november naar de stembus. In de  
aanloop naar de verkiezingen vertellen voorzitters  

Hilbert Tabak (MSD Haarlem), Peter Schets (MSD Oss)  
en Hans Holtslag (MSD Animal Health) waarom  

meepraten in de OR een meerwaarde is  
voor álle medewerkers. 

segebied. De OR bestaat namelijk uit 
verschillende commissies. Onder meer 
op het gebied van arbowetgeving, geld, 
techniek en communicatie. Je verga-
dert met de hele OR, maar ook met 
de commissie en gaat het gesprek aan 

met de bestuurder en 
verschillende collega’s en 
afdelingen binnen het bedrijf 
om informatie te verzamelen en 
eventuele problemen op te lossen. 

Wat waren jullie eigen drijfveren 
om je kandidaat te stellen?
Hilbert: Het leek mij heel leerzaam om 
te zien hoe het er binnen een organisa-
tie als MSD aan toegaat. Ik zie het OR-
lidmaatschap als een mooie gelegenheid 
om medezeggenschap te hebben.
Hans: Ik wilde het hele bedrijf beter 
leren kennen en wilde meer doen dan al-
leen mijn eigen werk. Van financiën had 
ik geen kaas gegeten, maar daarover heb 
ik tijdens het OR-werk wel veel geleerd. 
Peter: Ook ik wilde graag méér 
betekenen.

En wat is er zo leuk aan?
Hilbert: Dat je er zoveel van leert. 
Onder andere out of the box denken, 
omdat andere OR-leden een heel ander 

perspectief hebben op beslissingen. 
Peter: Ja dat vind ik ook leuk, dat je 
zoveel opsteekt én dat de OR een 
team is waarmee je samenwerkt. 
Hans: Je leert als OR-lid sowieso 
een heleboel mensen kennen, niet 
alleen binnen de OR, maar ook op 

de werkvloer en in de directie. 

Hilbert: Dat je je niet alleen bezighoudt 
met je eigen stukje MSD, maar met wat 
MSD als geheel doet, maakt het ook 
zo leuk. Kortgeleden zijn we naar het 
Platform Ondernemingsraden Farma 
geweest. Daar komen alle onderne-
mingsraden van geneesmiddelenbedrij-
ven in Nederland bij elkaar om overleg 
te voeren. Mooie dingen om mee te 
maken. 

Het helpt ook mee dat de bestuurder 
de OR heel serieus neemt. Zo was 

er in Haarlem een gevaarlijke situ-
atie ontstaan door drukte op het 
parkeerterrein. De OR heeft dat 
aangekaart bij de bestuurder en 
die heeft het actieplan aan ons 
voorgelegd mét een tijdlijn. 

Wat zou je de lezer willen 
meegeven voor de aanko-

mende verkiezingen?
Hans: Kom vooral een keer 
naar een inloopsessie van 
de OR op jouw locatie… 
Peter: En spreek OR-leden 
aan. We vertellen graag wat 

we doen!
Hilbert: De vergaderingen zijn 

openbaar. Meld je van tevoren 
aan en kom er gewoon eens bijzitten. 
En natuurlijk zijn er nog genoeg andere 
mogelijkheden om kennis te maken met 
de OR. Zo hebben we iedere donderdag 
van 14.00-15.00 inloopspreekuur.

Meer informatie
Benieuwd wanneer de volgende inloop-
sessie of vergadering plaatsvindt van de 
OR bij jou op de site? Kijk op de SYNC-
pagina van de OR en kom langs!

Dit doet de  
ondernemingsraad
In de OR zitten werknemers van 
MSD die namens alle MSD’ers 
overleggen met de bestuurder. De 
OR luistert naar collega’s op de 
vloer en kan zo aan de bestuurder 
uitleggen wat er kan veranderen of 
verbeteren. Leden van de OR ge-
ven bijvoorbeeld advies over finan-
ciële en organisatorische besluiten 
en komen zelf ook met ideeën die 
goed zijn voor onze organisatie en 
de medewerkers.
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