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 Nieuwe naam voor Personeelsnieuws: Inside NWO-I 

 

  

Het 'Personeelsnieuws NWO-I' heeft de naam 
'Inside NWO-I' gekregen en verschijnt vanaf nu 
tien keer per jaar als digitale nieuwsbrief 
(voorheen was dit een PDF). De nieuwsbrief, die 
gericht is op alle medewerkers van NWO-I, bevat 
onder andere praktische werkgeversinformatie, 
een agenda met events van NWO-I, een 
wetenschappelijke highlight en nieuws van de 
COR NWO. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 



 
Fusienieuws: vind vragen & antwoorden in de FAQ 

 

  

Op 1 januari 2018 fuseren de NWO-instituten ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR en SRON met NWO-I, de 
Institutenorganisatie van NWO. Wat betekent dit voor 
de medewerkers van deze instituten? Vind alle vragen 
& antwoorden in de FAQ op de NWO-I-website. 
 
 
Lees verder: www.nwo-i.nl/fusie 
 

 

Lees verder 

  

 

  

 

  

 

Fusienieuws: besturen hebben ingestemd met fusie NWO-instituten 

 
Lees verder: artikel vindt u onderaan deze PDF. 

  

De fusie was natuurlijk al voorzien, maar nu hebben de 
besturen er ook formeel mee ingestemd. In oktober en 
november 2017 hebben de stichtingsbesturen van 
ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten 
om te fuseren. Daarmee is het besluitvormingstraject 
over de juridische fusie succesvol afgerond. Op 31 
december 2017 zal de notaris de fusieakte passeren, 
waarmee de fusie op 1 januari 2018 een feit is. De 
mijlpaal is bij bureau NWO-I toepasselijk gevierd met 
taart.  

 

Lees verder 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Liz van Dijk, hoofd P&O NWO-I, over de fusie 

 

  

Een van de ruim veertig mensen die bij bureau NWO-I 
de instituten ondersteunt, is Liz van Dijk, hoofd P&O. 
Zij vertelt over de fusievoorbereidingen vanuit P&O. 
"We hebben een Q&A gemaakt maar ik merk dat er nog 
veel individuele vragen zijn, onder andere over 
verloftegoeden, het behoud van functie en schaal en 
collectiviteitskortingen." 
 
 Lees verder: artikel vindt u onderaan deze PDF. 

 

Lees verder 

  

 

 

 

 

 

  

Raad & win: het juiste aantal medewerkers in gram chocolade 

 

  

Hoeveel werknemers telt NWO-I na de fusie per 1 
januari 2018? Om u alvast op weg te helpen: NWO-I 
bestaat uit medewerkers in Utrecht, 
instituutsmedewerkers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER en 
Nikhef en natuurkundige onderzoekers binnen de 
werkgroepen aan elf Nederlandse universiteiten. Na de 
fusie komen de medewerkers van de instituten 
ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON daar bij. Raad & 
win het aantal in zoveel gram chocolade! Stuur je 
antwoord vóór 1 januari 2018 naar info-nwoi@nwo.nl. 

 

  

 

 

  

Hoogtepunt bij Nikhef: LIGO en Virgo detecteren eerste 
zwaartekrachtgolven van samensmeltende neutronensterren 

  

Op 16 oktober maakte onder andere Nikhef bekend dat 
wetenschappers voor het eerst zwaartekrachtgolven – 
rimpelingen in de ruimtetijd – én licht hebben 
opgevangen van een spectaculaire botsing van twee 
neutronensterren. Vele Nikhef-relaties en Nederlandse 
media waren naar het Amsterdamse instituut afgereisd 
om deze mijlpaal te vieren.  Jo van den Brand 
(Nikhef/VU) was één van de sprekers op de 
internationale persconferentie vanuit Washington. 
 



 

Lees verder: www.nikhef.nl 
 

 

Lees verder 

  

 

 

 

 

 

  

 
Nieuws van de COR NWO 

 

  

De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en 
NWO-I-werknemers in het overleg met de Raad van 
Bestuur. We bespreken en adviseren over zaken die alle 
onderdelen of de meerderheid van de onderdelen 
aangaan. In deze nieuwsbrief een kort overzicht van 
waar we mee bezig zijn: fusie instituten per 1 januari 
2018, harmoniseren Uitvoeringsregelingen (UVR) en 
leiderschapstraject. 
 
 

Lees verder: artikel vindt u onderaan deze PDF 
www.nwo-i.nl/cor 
 

 

Lees verder 

  

 

  

 

  

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief 

U kunt zich niet aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief (ondanks de knoppen boven- en 
onderaan de nieuwsbrief). Deze nieuwsbrief wordt vanuit de afdeling P&O NWO-I verzonden aan 
alle medewerkers die in dienst zijn van NWO-I. De medewerkers van de instituten ASTRON, CWI, 
NIOZ, NSCR en SRON ontvangen deze nieuwsbrief via hun afdeling P&O en per 1 januari 2017 van 
de afdeling P&O NWO-I. Overige geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief teruglezen op de 
website van NWO-I. 
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Betaaldag salaris NWO-I 
 

 

 

  

  

  



 

Over NWO-I 
NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is 
een zelfstandige stichting behorende bij NWO. 
De instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en 
Nikhef maken deel uit van NWO-I. Per 1 
januari 2018 zullen de andere vijf NWO-
instituten toetreden tot NWO-I: ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de 
ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig 
onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse 
universiteiten en kennisinstellingen deel uit 
van NWO-I. 

 

Contact 

NWO-I 
www.nwo-i.nl 
info-nwoi@nwo.nl 
030 - 600 1211 

Twitter  |  Facebook  |  Linkedin 
 

Volg NWO: 

      

   

  

 

Fusienieuws: besturen hebben ingestemd met fusie NWO-
instituten 
  

  

 
 
 
De fusie was natuurlijk al voorzien, maar nu hebben de besturen er ook formeel mee 
ingestemd. In oktober en november 2017 hebben de stichtingsbesturen van ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. Daarmee is het 
besluitvormingstraject over de juridische fusie succesvol afgerond. Op 31 december 
2017 zal de notaris de fusieakte passeren, waarmee de fusie op 1 januari 2018 een feit 
is. De mijlpaal is bij bureau NWO-I toepasselijk gevierd met taart.  
 
In het voorjaar van 2017 hebben alle stichtingsbesturen van NWO-I en de bovengenoemde 
instituten een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat voorgenomen besluit is voorgelegd aan 
de medezeggenschap, die daarop positief heeft geadviseerd. Vervolgens is het fusievoorstel 
gedeponeerd bij de betreffende Kamers van Koophandel en zijn in augustus de verklaringen van 
non-verzet van de betrokken rechtbanken ontvangen. 
 
Sinds 1 februari 2017 heeft NWO een nieuwe structuur. Naast een granting-organisatie met een 
Raad van Bestuur en drie domeinen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische 
Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen), is er een aparte institutenorganisatie voor 



NWO (NWO-I). 
 
NWO-I, voluit: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten, is ontstaan uit de 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en omvat nu de voormalige FOM-
instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef plus de ruim 200 universitaire werkgroepen van de 
voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus de andere vijf NWO-instituten fuseren 
met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON. 
  

 

  

 

Liz van Dijk, hoofd P&O NWO-I, over de fusie
  

  

 
 
Bij bureau NWO-I in Utrecht werken ruim veertig collega's achter de schermen om de 
Institutenorganisatie van NWO te ondersteunen op de afdelingen P&O, Juridische 
zaken, Financiën, Strategische ondersteuning en Communicatie. Graag laten we u elke 
nieuwsbrief kennismaken met één van deze collega's. Liz van Dijk, hoofd P&O van NWO-
I, trapt af en vertelt over de fusievoorbereidingen vanuit P&O. 
 
Voordat Liz van Dijk op 1 april van dit jaar hoofd P&O werd van NWO-I, was zij al enkele jaren 
werkzaam als bedrijfsjurist bij wat toen nog FOM was. Naast het geven van juridische adviezen, 
cao-onderhandelingen en het onderhouden van contacten met de P&O-adviseurs van de instituten, 
hield zij zich bezig met de NWO-transitie. Ook in haar huidige rol als hoofd P&O staat de 
transitie/fusie centraal. "Als voorbereiding op de nieuwe organisatie per 1 januari 2018 kom ik 
regelmatig met de P&O-adviseurs van de huidige én nieuwe instituten bijeen. We bespreken dan 
zaken als een centraal opleidingsprogramma, maar vooral de fusie is een belangrijk onderwerp. Ik 
krijg hierover vragen en feedback van de instituten, maar onderling wisselen de instituten hierover 
ook veel kennis uit." 
 
Vragen uit de instituten 
Om de belangrijkste vragen van de medewerkers over de fusie te kunnen beantwoorden, heeft 
NWO-I een uitgebreid document met Frequently Asked Questions (FAQ) gemaakt en op de NWO-I-
website geplaatst. "Met de FAQ verwachten we een groot deel van de vragen te beantwoorden, 
maar de FAQ is niet uitputtend," vertelt Liz. "We weten dat er nog veel meer individuele vragen 
zijn, onder andere over verloftegoeden, het behoud van functie en schaal en 



collectiviteitskortingen. Niet op alle vragen kunnen we een pasklaar antwoord geven. We streven 
ernaar om alle individuele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden via de P&O-adviseurs op de 
instituten zelf. En waar mogelijk vullen we de FAQ zo goed mogelijk aan." 
 
Laatste voorbereidingen voor de fusie 
Nog maar enkele weken te gaan en de fusie tussen NWO-I en de vijf instituten is een feit. Wat 
moet er allemaal nog gebeuren vanuit P&O? Liz: "We zijn hard bezig met het in elkaar schuiven 
van de vier verschillende uitvoeringsregelingen (UVR) om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde 
regeling qua arbeidsvoorwaarden krijgt. Daarnaast moeten we het mogelijk maken dat alle 
medewerkers in januari het juiste salaris ontvangen vanuit een centrale NWO-I omgeving." Ze vult 
daarbij aan dat vanuit NWO-I met de instituten ook correspondentie wordt voorbereid voor 
medewerkers die van werkgever veranderen. "De medewerkers van ASTRON, SRON en NSCR 
veranderen van ambtelijke aanstelling naar een arbeidsovereenkomst (werknemerstatus). Voor 
NIOZ en CWI was dit al het geval. De nieuwe werknemers van NWO-I krijgen informatie die op 
hun individuele situatie van toepassing is." 
 
De afdeling P&O NWO-I moet nog flink wat werk verzetten totdat de fusie een feit is. Liz is 
positief: "De fusie biedt veel kansen om de verdere samenwerking tussen de instituten onderling 
te versterken. Vanuit P&O NWO-I ondersteunen wij de instituten, en daarnaast zullen de P&O-
adviseurs van de instituten hun rol blijven vervullen als voorheen. De instituutsmedewerkers 
kunnen ook na de fusie met hun vragen terecht kunnen bij hun eigen P&O-adviseur en bij bureau 
NWO-I." 

Foto: Joost Weber 

  

  

 

Nieuws van de COR NWO
  

  

 
 
De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in het overleg 
met de Raad van Bestuur. We bespreken en adviseren over zaken die alle onderdelen of 
de meerderheid van de onderdelen aangaan. In deze nieuwsbrief een kort overzicht van 
waar we mee bezig zijn. 



  
Fusie instituten per 1 januari 2018 
De COR NWO volgt de ontwikkelingen rond de fusie op de voet. Per 1 januari 2018 fuseren 
ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON met NWO-I. De COR heeft herhaaldelijk aangedrongen op 
duidelijke informatie voor de werknemers van deze instituten. Inmiddels is er een lijst met 
Frequently Asked Questions (FAQ) opgesteld en beschikbaar gekomen op de website www.nwo-
i.nl. 
 
Harmoniseren Uitvoeringsregelingen (UVR): werk in uitvoering 
De COR overlegt over de voorstellen voor één nieuwe, gezamenlijke UVR met de werkgevers. In 
de UVR zijn zaken geregeld als vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en 
drukkosten van proefschriften, maar ook klachtrecht. Op dit moment zijn er vier regelingen (NWO, 
NWO-I, NIOZ en CWI). Die worden vanwege de fusie tot één NWO samengevoegd. Dat is een 
ingewikkelde puzzel, maar de gesprekken verlopen constructief. De COR moet instemmen met de 
nieuwe regeling. 
 
Leiderschapstraject: goed idee, maar wel evalueren 
In oktober heeft de COR NWO ingestemd met een opleidingsprogramma voor leidinggevenden 
binnen heel NWO. Het programma moet onder meer bijdragen aan een gezamenlijke 
leiderschapsstijl en de vorming van een gezamenlijke nieuwe NWO-cultuur (één NWO). Dat vindt 
de COR een goed idee. De Raad van Bestuur heeft na vragen van de COR toegezegd het traject na 
een jaar te evalueren. De COR NWO heeft geadviseerd om de doelstellingen helder en meetbaar te 
formuleren. Ook wil de COR dat er voldoende inbreng is van NWO-I bij de vorming van een 
nieuwe NWO-cultuur. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de COR NWO kunt u terecht op de NWO-I-website. 

 

  
 

 

 

  

  

  

 

Over NWO-I 
NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een 

zelfstandige stichting behorende bij NWO. De instituten 

AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef maken deel uit van 

NWO-I. Per 1 januari 2018 zullen de andere vijf NWO-

instituten toetreden tot NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, 

NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen 

waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan 

Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel 

uit van NWO-I. 
 

Contact 

NWO-I 
www.nwo-i.nl 

info-nwoi@nwo.nl 

Twitter  |  Facebook  |  Linkedin 
 

Volg NWO: 

      

  

 

 


