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**** OMVORMING FOM EEN FEIT: PER 1 JANUARI 2017 FOM --> NWO  
 
De Raad van Bestuur van FOM heeft op 21 december besloten tot de omvorming van FOM naar de 
NWO-institutenorganisatie. Daarmee is een mijlpaal in de transitie en in de geschiedenis van FOM 
bereikt, want vanaf 1 januari bestaat FOM als zodanig niet meer. Meer over de transitie kunt u 
lezen in eerdere edities van het Personeelsnieuws en op http://www.fom.nl/transitie.  
 
MyFOM-People blijft beschikbaar na de transitie. De applicatie krijgt wel een nieuwe naam:  
NWO-I People. 
 
FOM waardeert de inzet van de COR om snel een gedegen advies te geven zeer en wil eenieder die 
heeft meegewerkt daarvoor hartelijk bedanken. 
 

**** SOCIAAL PLAN TRANSITIE**** 
 
Werkgevers NWO, FOM, CWI en NIOZ hebben eind oktober met de bonden een principeakkoord 
gesloten over het sociaal plan voor de transitie naar nieuw NWO. De leden hebben inmiddels 
formeel goedkeuring gegeven aan het sociaal plan, zodat dit door bonden en werkgevers getekend 
kan worden. Bekijk het sociaal plan via website van nieuw.nwo.nl. Wachtwoord: transitie.  
 
Het sociaal plan geldt tot 1 januari 2019 en is van toepassing op de plaatsing van de medewerkers 
in de domeinenorganisatie en het bureau van de institutenorganisatie en op de plaatsing van de 
instituutsmedewerkers in de institutenorganisatie. Het sociaal plan is niet van toepassing op het 
samengaan van NWO en ZonMw per 1 januari 2019. 
 

**** FIETSREGELING **** 

 
Het is nog steeds mogelijk om onder gunstige financiële voorwaarden een fiets aan te schaffen. 
Met instemming door de COR wordt de fietsregeling in 2017 ongewijzigd voortgezet. Voor 2017 
ziet de fietsregeling er als volgt uit: 
- het maximale bedrag dat voor de aankoop van een fiets binnen AVOM wordt vergoed is € 450,-; 
- de fiets moet gebruikt worden voor woon-werk verkeer; 
- deelname is één keer per drie jaar mogelijk. 
Ter verduidelijking voor de werkwijze van de vergoeding via AVOM: FOM geeft werknemers 
geen extra netto-vergoeding, maar betaalt een deel van het salaris netto uit, in plaats van bruto, 
waardoor je als werknemer over dit deel van het salaris geen belasting hoeft af te dragen.  
 
Via het aanvraagformulier AVOM fiets kun je gebruikmaken van de regeling. 
 

**** JOOST WEBER TIJDELIJK HOOFD CENTRALE PERSONEELSDIENST **** 

 
Mr. Renée-Andrée Koornstra, hoofd van de Centrale Personeelsdienst (CPD) van FOM, is per 
1 januari 2017 benoemd tot  nieuwe directeur HRM Arbo & Milieu van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Renée-Andrée Koornstra werkte 26 jaar bij FOM en NWO, waarvan de laatste 10 jaar 
als hoofd CPD. De functie hoofd CPD zal tijdelijk worden ingevuld door drs.ing. Joost Weber. 
 
 

https://www.fom.nl/nieuws/persberichten/2016/12/21/omvorming-fom-een-feit-per-1-januari-2017-fom-%e2%86%92-nwo/
http://www.fom.nl/transitie
http://www.nieuw.nwo.nl/pages/171/Nieuws/Principe-akkoord-met-bonden.html
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/extra-reiskostenvergoeding-woon-werkverkeer-en-fiets-doel-3/
https://www.fom.nl/nieuws/persberichten/2016/10/27/renee-andree-koornstra-per-1-januari-2017-directeur-hrm-arbo-milieu-aan-vu/
https://www.fom.nl/nieuws/persberichten/2016/10/27/renee-andree-koornstra-per-1-januari-2017-directeur-hrm-arbo-milieu-aan-vu/


**** DIGITALE NIEUWSBRIEF DUTCH PHYISCS NEWS GESTART **** 

 
De eerste editie van de nieuwe digitale nieuwsbrief voor de Nederlandse 
natuurkundegemeenschap is verschenen: Dutch Physics News. Het is een Engelstalige nieuwsbrief 
en bevat nieuws over evenementen, onderzoeksprogramma's en ontwikkelingen binnen FOM en 
NWO. Dutch Physics News verschijnt maandelijks. 
 
FOM expres 
Door de transitie naar het nieuwe NWO zal het relatiemagazine FOM expres in 2017 niet langer 
verschijnen. Nieuws dat nu nog in FOM expres staat, zal vanaf nu in de nieuwsbrief komen. 
 
Aanmelden Dutch Physics News 
Informatie over aan- en afmelden: www.fom.nl/newsletter 
 

**** SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW **** 

 
Vanaf vrijdag 23 december 2016 tot en met zondag 1 januari 2017 is het FOM- bureau gesloten. 
Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres: ziekmelding@fom.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De collega's van het FOM-bureau wensen je  
fijne feestdagen! 

https://www.fom.nl/overfom/digitale-nieuwsbrief-dutch-physics-news/
https://www.fom.nl/overfom/digitale-nieuwsbrief-dutch-physics-news/
http://www.fom.nl/newsletter


 
 
 
 
 
 
 
 
 
COR FOM adviseert over transitie NWO 
De COR FOM heeft in december drie adviezen uitgebracht over de transitie naar NWO. De adviezen zijn te 
uitgebreid om ze in het Personnel News weer te geven. Benieuwd naar de volledige adviezen? Je kunt ze 
opvragen op bij de ambtelijk secretaris, cor@fom.nl. Hieronder wel een tipje van de sluier: 
 
• Op 7 december heeft de COR advies uitgebracht over onder meer de conceptstatuten van de 

institutenstichting NWO-I, de beoogde opvolger van de stichting FOM. Er is onder andere geadviseerd 
om het opleiden van promovendi (één van de hoofdfuncties van NWO-I) op te nemen in de statuten. 
De COR ziet het centraal organiseren van opleidingen voor promovendi zowel op korte als op langere 
termijn als een belangrijke functie en verantwoordelijkheid van NW0-I.  

• In het tweede advies, van 13 december, heeft de COR FOM positief geadviseerd over het voorstel om 
een aantal (voornamelijk leidinggevende) functies binnen de bureaus van NWO (Utrecht en Den 
Haag) als sleutelfunctie aan te merken. De sleutelfunctionarissen krijgen een management 
development traject aangeboden, met daarin aandacht voor talentontwikkeling, leiderschap, cultuur 
en het versterken van de onderlinge verbinding. De COR hoopt dat de leidinggevenden een positieve 
bijdrage gaan leveren aan het nieuwe NWO.  

• Het derde advies, ook van 13 december, ging over het organisatieontwerp (de managementstructuur) 
van Bureau NWO-I, NWO-Domeinen en – Bedrijfsvoering en het nieuwe Bureau Raad van Bestuur. Op 
hoofdlijnen kan de COR zich daarin vinden. De plannen zijn echter nog niet erg gedetailleerd 
uitgewerkt. Daarom vindt de COR het te vroeg om de werknemers op de bureaus al in januari 2017 
formeel te plaatsen. De COR heeft geadviseerd om de werknemers pas formeel te plaatsen op het 
moment dat de plannen verder zijn uitgewerkt en de leidinggevenden bekend zijn. Omdat de 
bureaumedewerkers graag willen weten waar ze aan toe zijn, heeft de COR een verzoek gedaan om 
werknemers alvast informeel te laten weten waar ze (waarschijnlijk) aan toe zijn. 

 
Samengevat in de woorden van COR-voorzitter Joep Peters: "Wat ons betreft is er over het algemeen goed 
werk geleverd door alle mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de transitie. We hopen 
dat hiermee de transitie niet alleen een groot succes wordt voor de natuurkunde in Nederland maar ook 
voor alle andere wetenschappen. Laat het grote samenwerken maar beginnen!"  
 
Wie vertegenwoordigt de FOM-werknemers na 1 januari 2017?  
De huidige COR-FOM-leden blijven voorlopig jullie directe aanspreekpunt, omdat de zittingstermijn voor 
alle ondernemingsraden binnen FOM is verlengd. In 2017 krijgen de ondernemingsraden van Nikhef, 
AMOLF, DIFFER en ARCNL allemaal een zetel in een (eerst voorlopige) nieuwe COR NWO. In die COR NWO 
zijn de komende twee jaar ook twee zetels voor de FOM-werknemers in de universitaire werkgroepen. De 
werknemers van het Bureau NWO-I krijgen een zetel in de OR NWO en ook in de COR NWO. De OR NWO is 
straks de ondernemingsraad voor de bureauwerknemers in Utrecht en Den Haag. In het voorjaar van 2017 
zijn verkiezingen gepland. 
 
Het huidige e-mailadres cor@fom.nl blijft voorlopig nog in gebruik en via www.fom.nl blijven we het laatste 
nieuws melden.  

mailto:cor@fom.nl
mailto:cor@fom.nl
http://www.fom.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De COR FOM wenst iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017! 
 
Contactgegevens COR 
Wilt u meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor 
E-mail: cor@fom.nl 

http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/centrale_ondernemingsraad/welkom.pag
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