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**** Nieuw NWO-inbedding FOM op schema **** 
 
2017 komt rap dichterbij en daarmee ook de transitie naar het nieuwe NWO. Stan Gielen en 
Caroline Visser vormen per 1 oktober het Algemeen Bestuur van NWO, vanaf januari aangevuld 
met de domeinvoorzitters. Inmiddels is de herziene NWO-wet door de Tweede en Eerste Kamer 
aangenomen, een belangrijke stap die nodig was om echt van start te kunnen. Duidelijk is dat 2017 
een overgangsjaar zal zijn: de organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen 
dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten. Zoals eerder gemeld, zullen FOM en NWO 
veranderingen in de financieringsinstrumenten ruim (circa zes maanden) van tevoren aankondi-
gen. Momenteel buigt de medezeggenschap zich over de plannen. 

Continuïteit in financieringsinstrumenten en contactpersonen 
Vooralsnog blijven de huidige instrumenten die FOM en NWO kennen ongewijzigd. Vanaf 
1 januari zullen calls uitgaan vanuit de nieuwe domeinen en zullen de domeinbesturen besluiten 
over toekenningen. De medewerkers van het FOM-bureau zullen, net als de NWO- en STW-col-
lega's, zoveel mogelijk hun werk volgen. Dat betekent dat contactpersonen gelijk blijven en de 
transitie zo min mogelijk het reguliere werk stoort. Wel zullen alle FOM-bureau werknemers een 
e-mailadres @nwo.nl krijgen.  
 
Personeel en plaatsingsprocedure 
De plaatsingsprocedure voor de medewerkers van het FOM-bureau start begin 2017. Momenteel 
buigt de medezeggenschap zich over de plannen. Omdat de NWO-instituten later fuseren met de 
institutenorganisatie, en omdat ZonMw pas per 1 januari 2019 meegaat in het nieuwe NWO, zal er 
op drie momenten sprake zijn van plaatsing van medewerkers.  
 
Alle andere werknemers van FOM (dus buiten het FOM-bureau), blijven in dienst van FOM, dat 
na 1 januari 2017 verder gaat onder de naam NWO-I.  
 
Achtergrond Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur  
De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De huidige negen gebieden, 
waaruit NWO tot nu toe bestaat, clusteren tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen 
(ENW), Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen 
(SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). De instituten gaan samen verder 
in één NWO-institutenorganisatie. Per 1 januari 2017 start NWO met de nieuwe organisatiestruc-
tuur. De toekomstige Raad van Bestuur van NWO fungeert als collegiaal bestuur. De raad is ver-
antwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budget-
verdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren. 
Ze wint aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan middelen flexibeler inzetten en 
gaat meer werken vanuit één samenhangende programmering.  
 
Het FOM-bureau wordt in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het ENW-domein, een 
deel naar het onderdeel bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de 
universitaire werkgroepen ondersteunt, wordt omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie. De 
NWO-instituten NSCR, NIOZ, CWI, ASTRON en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institu-
tenorganisatie. 
  
Meer informatie over de transitie 
Meer informatie over de NWO-transitie vind u op de FOM-website. 
 

http://www.fom.nl/live/overfom/missie_strategie/artikel.pag?objectnumber=319003


**** SOCIAAL PLAN TRANSITIE **** 
 
Op 27 oktober 2016 overlegden de werkgevers (NWO, FOM, CWI en NIOZ) met de bonden over 
het sociaal plan voor de transitie naar nieuw NWO. Met de bonden is een principeakkoord geslo-
ten. De bonden zullen de komende weken de tekst voorleggen aan hun leden. Wanneer de leden 
formeel ook goedkeuring hebben gegeven, kan het sociaal plan door bonden en werkgevers 
getekend worden. Bekijk het sociaal plan via de website van nieuw.nwo.nl.  
 
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 NWO-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. 
 

**** OVERLEG CAO-OI 1 JANUARI 2017 **** 

 
WVOI-werkgevers en de vakbonden zijn voor de eerste keer bij elkaar gekomen om te overleggen 
over de Collectieve Arbeidsovereenkomst Onderzoekinstellingen (Cao-OI). De cao heeft een loop-
tijd tot 1 januari 2017. De werkgevers hebben hun inzet voor de cao met de bonden gedeeld en de 
bonden hebben een eerste reactie gegeven. De overlegpartijen zetten zich in om vóór 1 januari 2017 
tot een resultaat te komen. 
 

**** VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN 
VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2016 **** 

 
Via AVOM (ArbeidsVoorwaarden Op Maat) is het mogelijk 120 verlofuren per jaar te verkopen 
(voor deeltijders: naar rato van omvang van het dienstverband).  
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, kunt u dit eenvoudig en snel regelen via MyFOM-
People, het portal voor alle FOM-medewerkers. Daarnaast kunt u dit nog steeds op papier doen. 
Hiervoor moet u het AVOM-formulier 'Kopen en uitbetalen van vakantie-uren' van de FOM-
website  gebruiken. Dit downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctio-
naris (medewerkers instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-bureau (medewerkers 
FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u in 2016 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet uw aanvraag vóór 1 december 
a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het FOM-bureau.  
 
De AVOM-regeling biedt daarnaast ook de mogelijkheid om uw vakbondscontributie met uw 
brutosalaris te laten verrekenen.  
Ook dit kunt u eenvoudig en snel via MyFOM-People doen. Daarnaast kunt u hiervoor ook het 
AVOM-formulier 'Vakbondscontributie' van de FOM-website downloaden, invullen en onder-
tekenen en samen met de vereiste bewijsstukken inleveren bij uw personeelsfunctionaris (mede-
werkers instituten) of toesturen aan de salarisadministratie van het FOM-bureau (medewerkers 
FOM-bureau en universitaire locaties).  
Als u het formulier - met toevoeging van de vereiste bewijsstukken - vóór 1 december a.s. indient, 
vindt verrekening plaats met de salarisbetaling van december 2016. Formulieren die na deze 
datum worden ontvangen, worden verrekend met het salaris van januari 2017. De uiterste inlever-
datum daarvoor is 4 januari 2017. 

http://www.nieuw.nwo.nl/pages/171/Nieuws/Principe-akkoord-met-bonden.html
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/bronnen/inzet-vakantie-uren-bron-1/
https://www.fom.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/vakbondscontributie-doel-5/


We wijzen u erop dat het vakantieverlof in principe moet worden opgenomen in het kalenderjaar, 
waarin het is toegekend. Volgens de cao kunt u bij een fulltime dienstverband in de regel niet meer 
dan 80 uren vakantie meenemen naar een volgend jaar.  
 

**** NIEUWE PREMIES OHRA ZORGVERZEKERING PER 1 JANUARI 2017 **** 

 
FOM heeft een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Bij deelname verloopt de 
premieverrekening via uw salaris en als werknemer krijgt u korting op de premies voor de basis-
verzekering en de aanvullende verzekeringen van de OHRA Zorgverzekering. 
 
Premies 
Onlangs zijn de premies van de OHRA Zorgverzekering voor 2017 bekendgemaakt. Omdat de 
zorgkosten toenemen doordat er betere, maar ook steeds duurdere, geneesmiddelen en behandel-
methodes beschikbaar komen én door de uitbreiding van het basispakket heeft ook OHRA de 
premie moeten verhogen. Ook de premies van de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen, 
de premies van de tandartsverzekeringen zijn gelijk gebleven.  
 
Inclusief drie procent jaarbetalingskorting zijn de premies als volgt. 
 
Soort verzekering Netto-premie 2017 Netto-premie 2016 
 (per maand) (per maand) 
 
Basisverzekering € 100,31 € 93,01 
 
Aanvullende verzekeringen: 
OHRA Sterk €   6,06 €   5,53 
OHRA Aanvullend €   9,78 €   9,78 
OHRA Extra Aanvullend € 18,59 € 18,20 
OHRA Uitgebreid* € 35,87 € 34,49 
* Incl. de FOM-afspraak over de vergoeding brillen/lenzen van € 150,- per kalenderjaar 
 
Tandartsverzekeringen: 
OHRA TandSterk €   8,83 €   8,83 
OHRA TandenGaaf € 250 € 14,14 € 14,14 
OHRA TandenGaaf € 500 € 25,53 € 25,53 
 
Het verplichte eigen risico - het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt - 
heeft de overheid voor 2017 vastgesteld op € 385,-, gelijk aan dat in 2016. Als service biedt OHRA 
de mogelijkheid het jaarbedrag voor het eigen risico in maandtermijnen te betalen, mits deze keuze 
voor 1 januari 2017 wordt doorgegeven. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid te kiezen voor een 
hoger eigen risico tegen een lagere premie. 
 
Overstappen naar OHRA 
Heeft u nog geen OHRA Zorgverzekering en wilt u overstappen? Dan kunt u deze nog tot en met 
31 januari 2017 afsluiten. Uw OHRA Zorgverzekering gaat dan (eventueel met terugwerkende 
kracht) in op 1 januari 2017. Vergeet in dat geval niet om uw huidige zorgverzekering uiterlijk op 
31 december 2016 schriftelijk op te zeggen. Let op, sommige verzekeraars kennen andere opzeg-
termijnen. 
Voor meer informatie raadpleeg de collectieve FOM-OHRA-website of neem contact op met 
OHRA op telefoonnummer: (026) 400 48 48.  

http://www.ohracollectief.nl/sfom


 

 

 

 

 
 
Transitie NWO en Sociaal Plan 
De COR FOM ontving op 4 november de meeste adviesaanvragen over de transitie NWO en is nu 
druk bezig om tot weloverwogen adviezen te komen. Het gaat om adviezen over de omvorming 
van FOM tot NWO-I, het organisatieontwerp van NWO-I en NWO-D, inclusief de verdeling van de 
bevoegdheden, en het aanmerken van sleutelfuncties. Waar mogelijk stemt de COR adviezen af 
met de (centrale) ondernemingsraden van NWO, NIOZ, CWI en ZonMw. 
Ook hebben we het concept Sociaal Plan ontvangen. Het Sociaal Plan is niet adviesplichtig, omdat 
het een zaak is van werkgevers en vakbonden. De COR FOM heeft dit plan wel kritisch bekeken en 
vooraf input geleverd. Zo is nu een verhuiskostenvergoeding opgenomen die er eerst niet in stond. 
De COR vindt het belangrijk dat eventuele gevolgen van de transitie voor de werknemers goed 
worden opgevangen. 
 
Zittingstermijn ondernemingsraden FOM verlengd, eerste kwartaal 2017 verkiezingen 
De reguliere verkiezingen voor alle FOM-ondernemingsraden waren gepland in december 2016, 
maar zijn uitgesteld in verband met de transitie NWO. De verlenging van de zittingstermijn vindt 
plaats met goedkeuring van een zeer ruimte meerderheid van de werknemers, de directeur FOM, 
de instituutsdirecteuren en de vakbonden. 
Op dit moment zijn we in overleg met de toekomstige Raad van bestuur NWO over de nieuwe 
medezeggenschapsstructuur na 1 januari 2017. Er zal dan waarschijnlijk eerst een tijdelijke COR 
NWO zijn. Het streven is om in maart 2017 verkiezingen te organiseren voor de huidige FOM-
ondernemingsraden en om 1 april met (onder meer) een nieuwe COR NWO te starten. Jullie horen 
er spoedig meer over! 
 
Spannende maanden 
De komende maanden zijn spannende 
maanden voor een deel van de FOM-werk-
nemers, vooral voor de werknemers op het 
huidige FOM-bureau. Heb je vragen, 
opmerkingen of zorgen over de transitie? 
Twijfel niet en neem contact op met je eigen 
vertegenwoordiger binnen de COR FOM! Weet 
je niet wie dat is? Kijk dan op www.fom.nl/cor. 
Jullie kunnen ons ook bereiken via cor@fom.nl. 
 
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 

Credits: Shutterstock 

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

	FOM Personnel News
	Nederlandse versie
	**** Nieuw NWO-inbedding FOM op schema ****
	**** Sociaal Plan Transitie ****

