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WIJ HETEN ALLE NIEUWE WERKNEMERS VAN NWO-I VAN HARTE WELKOM! 

 

 **** NWO-I van start ***  
 
En dan is het ineens eind maart: de bureaumedewerkers in Utrecht en Den Haag krijgen een brief, met daarin 
het bericht over hun indeling per 1 april. Sommige collega's gaan in de NWO Domeinen of de bijbehorende 
Bedrijfsvoering aan de slag, anderen in NWO-I. De bureauorganisatie van NWO-I, van 46 medewerkers, bestaat 
uit drie afdelingen: Financiën, Personeel & Organisatie en Strategische Ondersteuning. Daarnaast zijn er drie 
inhoudelijke clusters: Communicatie, Juridische zaken en Vastgoedbeheer. NWO-I blijft de host van het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het domein TTW zal het bureau verzorgen voor het TKI 
HTSM. 
 

 **** De aanloop naar de fusie van de andere vijf instituten ****  
 
Christa Hooijer, directeur van het bureau van de institutenorganisatie, vertelt dat de fusie van de vijf 
stichtingen Astron, CWI, SRON, NIOZ en NSCR in de Stichting NWO-I wordt voorbereid. Die moet per 1 januari 
2018 zijn beslag krijgen. Ze verwacht dat de personele impact beperkt blijft en de meeste medewerkers van de 
genoemde instituten er weinig van zullen merken. Het plan is het fusievoorstel begin mei voor te leggen aan de 
medezeggenschap. Aan een fusie liggen veel juridische documenten ten grondslag. Deze worden nu opgesteld. 
Hooijer licht toe: "We bekijken bijvoorbeeld of we contracten met samenwerkingspartners, zoals eigenlijk alle 
instituten die hebben, moeten aanpassen." Een ander belangrijk project is het beschrijven van de processen: 
hoe moeten deze georganiseerd worden en 'wie gaat wat doen' binnen NWO-I? Hiervoor is vorig jaar al veel 
werk verzet, maar nu moeten de puntjes op de i. Een derde project omvat het harmoniseren van de uitvoe-
ringsregelingen van de vier verschillende werkgevers: NWO, NWO-I, CWI en NIOZ. Hooijer: "Dat is een 
omvangrijke puzzel, die in goede handen is bij Liz van Dijk, het nieuwe hoofd P&O." 
 

 
 **** MyFOM-People wordt NWO-I People ***  

 

Het digitale portaal waar NWO-I werknemers hun personeelszaken kunnen regelen (onder andere verlof 
doorgeven / inzien en salarisstrook downloaden) heet per 1 april NWO-I People. De vormgeving is aangepast 
aan de huisstijl van NWO. Zie: https://nwoi-people.nwo.nl/ 
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 **** Ohra Gezond ****  
 
Ben je voor zorgkosten verzekerd via de (collectieve) zorgverzekering bij Ohra? En heb jij een gezonde levens-
stijl en ga je bewust om met je gezondheid? Dan past de nieuwe gratis module OHRA Gezond bij jou. Hiermee 
krijg je een vergoeding voor een sportmedisch advies en voor een vervolgonderzoek van de Persoonlijke 
Gezondheidscheck.  
Voor meer informatie: https://www.ohra.nl/zorgverzekering/collectief/gezond.jsp 

 

 

 **** Nieuwe bedragen tarieflijsten (etmaalvergoedingen) ***  
 
De tarieflijsten van bijlage I van de Uitvoeringsregelingen FOM (etmaalvergoedingen) zijn aangepast aan de 
bedragen die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vastgesteld per 1 april 2017. Op de NWO-I 
website kunt u altijd de actuele bedragen van de tarieflijsten raadplegen. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Renée Spigt. 
 

 **** Cao-akkoord definitief en tekst beschikbaar ***  
 

De tekst van de nieuwe cao (looptijd 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2017) is beschikbaar via 
http://www.wvoi.nl/default.asp?cid=76. 

Binnenkort zal de cao ook te vinden zijn op NWO-I website. 
De belangrijkste cao-afspraken staan in het Personeelsnieuws van 
februari jl. en in de preambule van de cao. 
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Kandidaten gezocht! Verkiezingen (Centrale) Ondernemingsraad 16 mei 
Op 16 mei zijn de verkiezingen voor de ondernemingsraden van DIFFER, Nikhef, AMOLF, ARCNL, NWO 
(bureaus) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). We zoeken kandidaten voor een nieuwe zittingstermijn van 
twee jaar (2017-2019)!  
De OR doet belangrijk werk. De OR behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR praat 
mee over belangrijke wijzigingen in de organisatie en heeft adviesrecht en instemmingsrecht bij bepaalde 
onderwerpen.  
Al eens overwogen om in de (C)OR te gaan? Het is goed voor je algemene ontwikkeling en voor de ontwikkeling 
van je vaardigheden. Je leert veel over de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Je mag meepraten over 
zaken die jou en de organisatie aan gaan en je praat daarbij rechtstreeks met de directie. Je leert om te gaan 
met tegengestelde belangen. Je leert op basis van argumenten een ander te overtuigen en over te halen. En 
OR-werk doe je gewoon in werktijd! 
Alle verkiesbare werknemers hebben van hun eigen (C)OR een oproep gekregen. Twijfel niet te lang en stel je 
kandidaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stel je verkiesbaar en praat mee in de (C)OR! 
 
Op de agenda van de COR NWO ...  
Op de COR-agenda staat op dit moment een adviesaanvraag over de investering die NWO doet voor de huis-
vesting van SRON. Binnenkort verwachten we een adviesaanvraag over de juridische fusie van CWI, NIOZ, 
ASTRON, SRON en NSCR met NWO-I. Later dit jaar worden de secundaire arbeidsvoorwaarden (Uitvoerings-
regelingen of UVR) binnen NWO geharmoniseerd. Denk daarbij aan nieuwe afspraken over reiskostenver-
goeding, dienstreizen, vergoeding promotiekosten enzovoort. De werkgever spreekt de UVR af met de COR 
NWO. De COR heeft een commissie ingesteld die de onderhandelingen hierover gaat voorbereiden. 
 
Contactgegevens COR  
Wilt u meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor  
E-mail: cor@nwo.nl 
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