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 *** Fusie NWO-instituten: voorgenomen besluit is genomen ***  

 

In het 'Personeelsnieuws NWO-I' van april heb je kunnen lezen dat de voorbereiding van de fusie tussen 

ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en Stichting NWO-I in volle gang is. Eind april hebben de besturen 

een voorgenomen besluit genomen, en op 5 mei hebben de COR-NWO en de ondernemingsraden van alle 

NWO-instituten hierover een adviesaanvraag ontvangen. De ondernemingsraden is verzocht uiterlijk 

16 juni hun advies uit te brengen. 

Te nemen stappen in de fusie 

Voordat de fusie per 1 januari 2018 een feit is, zal er vanuit drie projectteams gewerkt worden aan de 

volgende onderwerpen. Project 'Verder vormgeven van NWO-I' betreft het ontwerp in formatieplaatsen 

en fte's van het bureau NWO-I en het micro-ontwerp van de front- en backoffices van de instituten op 

basis van het goedgekeurde dienstverleningsmodel van het institutenbureau. Project 'Juridische 

integratie' richt zich op de juridische fusie tussen de vijf instituten en NWO-I. Project 'Harmoniseren 

uitvoeringsregelingen' gaat over een nadere uitwerking bij bepaalde cao-artikelen. NWO-I, CWI en NIOZ 

hebben elk een eigen pakket uitvoeringsregelingen. Voor ASTRON, SRON en NSCR gelden nu de NWO-

uitvoeringsregelingen. In dit project worden de uitvoeringsregelingen geharmoniseerd.  

Coördinatie fusie 

De raad van bestuur van NWO heeft de eindverantwoordelijkheid voor de integratie van de instituten en 

NWO-I. Ook de besturen van NWO-I en van de fuserende stichtingen besluiten over de fusie.  

Een taskforce is ingesteld bestaande uit een lid van de raad van bestuur van NWO (Caroline Visser), de 

directeur van de institutenorganisatie NWO-I (Christa Hooijer), namens de instituten een instituuts-

directeur (Henk Brinkhuis, NIOZ) en Roeland Stolk (Berenschot) die namens het transitiebureau als 

secretaris optreedt. Deze taskforce staat in nauw overleg met de instituutsdirecteuren en stuurt direct de 

drie projectteams aan (zie alinea hierboven).  

Informeren medewerkers instituten 

De directeuren van de instituten zullen ieder een presentatie geven (of hebben dit reeds gedaan) aan al 

hun medewerkers over de fusie. Daarnaast zullen alle medewerkers het document 'Frequently Asked 

Questions fusie NWO-instituten' ontvangen. De komende maanden zal de actuele informatie over de fusie 

ook informatie beschikbaar komen via www.nwo-i.nl.  
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 *** Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis ***  

 

* Heb je al een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis? 

 Dan is onderstaande niet voor jou van toepassing.  

 

NWO-I vindt het als werkgever belangrijk dat je op de hoogte bent van de financiële risico's bij arbeids-

ongeschiktheid. Wie nu ziek wordt, en straks mogelijk arbeidsongeschikt, valt onder de regels van de 

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De overheid heeft de sociale uitkeringen bij ziekte 

(WIA) de afgelopen jaren flink versoberd. Hierdoor kan het inkomen bij arbeidsongeschiktheid afzakken 

tot bijstandsniveau. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd van een aanvulling op 

het inkomen. 

 

NWO-I heeft een contract met Loyalis over een verzekering waarmee te voorkomen is dat het inkomen 

fors daalt bij arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis is voor iedereen 

die werkt bij een werkgever aangesloten bij de WVOI (NWO, NWO-I, CWI, NIOZ en KB). 

Als je je binnen zes maanden na indiensttreding aanmeldt, word je altijd zonder medische toetsing 

geaccepteerd. Daarna geldt wel een medische toetsing. 

 

N.B.: Verzekerden van NWO-D die zijn overgestapt naar NWO-I hoeven zich niet opnieuw aan te melden; 

hun verzekering wordt automatisch overgezet naar een NWO-I contract. 

Actie: extra mogelijkheid tot afsluiten zonder medische toetsing 

Tot 17 juli 2017 biedt Loyalis de mogelijkheid voor iedereen die ook langer dan zes maanden werkt bij 

NWO-I deze verzekering af te sluiten zonder medische toetsing. 

 

Wat kost de verzekering? 

Door het collectieve contract met Loyalis wordt er een korting van tenminste twintig procent op de 

maandpremie gegeven. En wij houden de premie in op jouw brutosalaris waardoor je netto nog minder 

betaalt. In de meeste gevallen niet meer dan 10 euro per maand. Via de website van Loyalis is het 

mogelijk eerst jouw premie te berekenen om te kijken wat het je precies gaat kosten. 

 

Afsluiten van de verzekering 

De verzekering kan door iedereen zelf (online) worden afgesloten. Voor langdurig zieken gelden enkele 

aanvullende voorwaarden. Deze zijn op de website van Loyalis terug te vinden onder de vragen en 

antwoorden: Ik ben ziek en verzuim, maar ben nog niet verzekerd.  

 

Uiteraard kun je ook bij andere verzekeraars een premieberekening laten maken of een offerte aan-

vragen. Je beslist zelf of en waar je een dergelijke verzekering afsluit. 

 

Meer informatie: zie bijlage 

In de bijlage (onderaan deze pdf) vind je een brochure van Loyalis met meer informatie over de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

 

Vragen?  

Ga naar www.loyalis.nl/wvoi of bel naar de Klantenservice van Loyalis, (045) 579 61 11 (bereikbaar op 

werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur).  

  

http://www.loyalis.nl/wvoi


 

 *** Filmpjes over je pensioen: MijnABP ***  

 

Via MijnABP.nl regel je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of je voor-

keuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP 

een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de 

volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De 

filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar en te vinden via:  

 

www.abp.nl/mijnabp/wat-kan-ik-met-mijnabp 

 

 

 

 *** Nieuws van de COR *** 

 

 

 

 

Nieuwe zittingstermijn, nieuwe COR-

leden! 

In juni start een nieuwe tweejarige 

zittingstermijn van de COR NWO. Namens 

de NWO-I werknemers in de universitaire 

werkgroepen zullen Janou Koskamp 

(Universiteit Utrecht) en Guus van der Borg 

(Rijksuniversiteit Groningen) zitting nemen 

in de COR. Lydia van der Vlist vertegen-

woordigt de werknemers van het Bureau 

NWO-I. De ondernemingsraden van 

DIFFER, AMOLF, Nikhef en ARCNL hebben 

ook elk een zetel in de COR NWO. Op dit 

moment is nog niet bekend wie zij 

afvaardigen. De COR NWO heeft in totaal 

17 zetels. Vanwege de transitie van NWO vergadert de COR NWO dit jaar om de week en er is elke maand een 

overleg met de raad van bestuur van NWO. 

 

Adviezen over de uitbreiding van NWO-I 

De COR heeft – net als een aantal lokale ondernemingsraden – op 5 mei het verzoek gekregen om advies te 

geven over de fusie van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON, met NWO-I. Daarnaast is de COR gevraagd te 

adviseren over de veranderingen in de organisatie, die daarmee gepaard gaan. De COR heeft een tijdelijke 

commissie ingesteld, om de adviezen van alle ondernemingsraden (waar mogelijk) op elkaar af te stemmen.  

 

Opleidingen voor promovendi 

NWO-I heeft nu (nog) een kwalitatief hoogstaand cursusaanbod, speciaal voor promovendi, op het gebied van 

loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. De COR vindt het belangrijk dat dit ook zo blijft. Het opleiden 

van onderzoekers, in het bijzonder van promovendi ter voorbereiding van hun promotie, is tenslotte een 

belangrijke functie van NWO-I. Daarnaast is de COR van mening dat voor alle promovendi binnen NWO-I 

dezelfde opleidingsvoorwaarden zouden moeten gelden. De COR bespreekt dit onderwerp binnenkort met de 

raad van bestuur. 

 

  

https://www.abp.nl/mijnabp/wat-kan-ik-met-mijnabp.aspx?nieuwsbrief=J&ns_campaign=regulier&ns_source=nr163_20170323_werkgevers&ns_mchannel=email_nwsbrfwkg&ns_fee=0


 

Harmoniseren uitvoeringsregelingen: een flinke klus 

Het voornemen is om dit najaar de uitvoeringsregelingen van NWO, NWO-I, NIOZ en CWI te harmoniseren, 

zodat iedereen in het nieuwe NWO per 1 januari 2018 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden heeft. De COR 

NWO moet instemmen met de nieuwe uitvoeringsregelingen. Inmiddels is een tijdelijke COR-commissie gestart, 

die alle regelingen naast elkaar legt. 

 

Contactgegevens COR  

Wil je meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor.  

E-mail: cor@nwo.nl  

 

 

 

 

http://www.fom.nl/cor
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WVOI (NWO, NWO-I, CWI, NIOZ en KB)
Regel het voordelig via uw werkgever!

Met veel inzet draagt u bij aan 
de Nederlandse en internationale 
kenniseconomie. Een hele 
uitdaging. Maar wat als op een 
dag werken (deels) niet meer 
lukt? Bijvoorbeeld door ernstige 
fysieke klachten of stress. Als u 
langdurig uit de running raakt, 
heeft dat veel impact, ook op 
uw inkomen. Gelukkig kunt u 
geldzorgen voorkomen.

.

Altijd genoeg inkomen bij arbeidsongeschiktheid
In uw cao en pensioenregeling is al het een ander geregeld voor het geval u 
arbeidsongeschikt wordt. Toch is dat vaak niet genoeg om te blijven wonen en 
leven zoals u dat nu gewend bent. Daarvoor kunt u zelf iets extra’s regelen.  
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis vult u uw inkomen 
optimaal én voordelig aan, mocht werken niet meer lukken. 

Voordelig verzekerd via uw werkgever 
U regelt alleen wat u echt nodig hebt en door het contract dat uw werkgever 
heeft met Loyalis profiteert u van minimaal 20% collectiviteitskorting. Zo bent 
u altijd verzekerd van 70% van uw inkomen, ongeacht de duur van uw arbeids
ongeschiktheid. Een hele zorg minder.

Uw voordelen
  Minstens 70% inkomen gegarandeerd tot AOWleeftijd

 Minstens 20% premiekorting én belastingvoordeel

 Sluit aan op de WIA, uw cao en pensioenregeling

 U blijft (deels) pensioen opbouwen

 Extra inkomenszekerheid bij hypotheekaanvraag

  Géén medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding  
(of tijdens een actieperiode)

90
.1

72
8.

17

Meer weten? Ga naar www.loyalis.nl/wvoi

MINIMAAL 

20%
KORTING

werkgeversveren ig ing onderzoek inste l l ingen

http://www.loyalis.nl/wvoi


Wat kost de AOV en wat levert het u op?
Via uw werkgever profiteert u van minimaal 20% collectiviteitskorting. 
Doorgaans betaalt u nog geen tien euro netto per maand. En het levert u tot uw 
AOWleeftijd een flinke inkomensaanvulling op bij arbeidsongeschiktheid en 
ontslag (zie oranje).

Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijk  
arbeidsongeschiktheid (35%-80%) zonder werk
100% 

75% 
70% 

0% 

� Uitkering WIA (WGA of IVA) overheid

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
AOW-leeftĳd
max. 67 jaar

max. 2 jaar

� Loondoorbetalingsverplichting werkgever

Ontslag op basis van arbeidsongeschiktheid
Inkomen

� Loyalis WIA-aanvullingsverzekering

� Uitkering AOP

loon loon WIA/LGU-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WIA-vervolguitkering

Arbeidsongeschiktheids-
pensioen (max. 10 jr)

Voorbeeld van een uitkering bij duurzame en volledige  
arbeidsongeschiktheid (80%-100%)
100% 

75% 

85% 

70% 

0% 

� Uitkering WIA (WGA of IVA) overheid

� Loondoorbetalingsverplichting werkgever

� Loyalis WIA-aanvullingsverzekering

WIA-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1e jaar
Ziekteverzuim

2e jaar
AOW-leeftĳd
max. 67 jaar

Ontslag op basis van arbeidsongeschiktheid
Inkomen

loon loon

Deze grafieken zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.  
Ze zijn gebaseerd op een inkomen beneden het maximum dagloon (zie www.uwv.nl)

Rekenvoorbeelden

Maandinkomen € 2000 bruto
Netto premieindicatie per maand € 7, bij 20% korting.  
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd van maximaal € 939 bruto per maand.

Maandinkomen € 4000 bruto
Netto premieindicatie per maand € 16, bij 20% korting.  
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd van maximaal € 2.339 bruto per maand.

Maandinkomen € 6000 bruto
Netto premieindicatie per maand € 18, bij 20% korting. 
Hiervoor wordt een uitkering verzekerd van maximaal € 3.739 bruto per maand.

Hoe regelt u het?
Op www.loyalis.nl/wvoi vindt u alle informatie. U kunt heel eenvoudig online 
uw premie berekenen en de verzekering aanvragen.

Vragen? 

Bel met onze 
Klantenservice. 
045 579 61 11.
(op werkdagen 
van 8 tot 17.30 uur). 

Meer weten?  
Ga naar www.loyalis.nl/wvoi

 Loondoorbetalings
       verplichting werkgever

  Uitkering WIA
       (WGA of IVA) overheid

 Uitkering AOP

  Loyalis WIA
       aanvullingsverzekering

  Loondoorbetalings
       verplichting werkgever

  Uitkering WIA 
       (WGA of IVA) overheid

  Loyalis WIA
       aanvullingsverzekering

Waarom Loyalis?
Wij zijn een verzekeraar die voortkomt 
uit de wereld van pensioen en sociale 
zekerheid en werken nauw samen met 
diverse werkgevers in het onderwijs.  
Wij kennen hun cao en pensioenregeling. 
De verzekering sluit dan ook perfect aan 
op wat er al voor u is geregeld. 

Nu regelen, voor altijd een zorg minder. 

Loyalis Verzekeringen
Postbus 4881
6401 JR  Heerlen 

http://www.loyalis.nl/wvoi
http://www.loyalis.nl/wvoi

