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 *** NWO-I transitienieuws: Voorspoedig traject fusie ***  

 

Het traject naar de fusie verloopt voorspoedig: in mei werd het fusievoorstel aan alle betrokken 

ondernemingsraden voorgelegd, die er positief over adviseerden. Op 28 juni is het voorstel gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel. In het Dagblad Trouw van 3 juli stond de advertentie met het voornemen tot 

de fusie. In september/oktober zullen de besturen van NWO-I en de vijf betrokken instituten (ASTRON, 

CWI, NIOZ, NSCR en SRON) het definitieve fusiebesluit nemen. Per 1 januari krijgt NWO-I er dan ongeveer 

achthonderd collega's bij! 

 

In de aanloop naar dit belangrijke moment vindt veel voorbereidend werk plaats. Christa Hooijer, directeur 

NWO-I, licht toe: "Financiën en Personeel & Organisatie werken hard aan het maken van afspraken over de 

processen en procedures. Voor het najaar is de harmonisatie van uitvoeringsregelingen gepland: het is de 

bedoeling de vier uitvoeringsregelingen tot één te smeden. Dit wordt natuurlijk met de daarbij betrokken 

ondernemingsraden besproken." De collega's van de instituten weten elkaar te vinden, er zijn op elk niveau 

overleggen, en iedereen profiteert van elkaars expertise. De directeuren van de instituten hebben 

bilateraal met de Raad van Bestuur van NWO gesproken over de instituutsmissie en -strategie. Hooijer 

voelt teamgeest in NWO-I: "Ik merk dat de collega's er hun schouders onder zetten en dat ze dat met 

toenemend plezier doen. Daar word ik blij van." 

 

 *** WISE biedt posities voor vrouwelijke topwetenschappers ***  

 

Women In Science Excel (WISE) tenure tracks aan de NWO-onderzoeksinstituten - 2017 (4 fte) 

De vacature voor vier WISE tenure track posities is opengesteld. WISE biedt getalenteerde vrouwelijke 

wetenschappers de kans door te stromen naar een toppositie aan één van de onderzoeksinstituten van 

NWO. WISE houdt in: de unieke mogelijkheid je eigen onderzoeksprogramma te ontwikkelen, het 

perspectief van een vaste staffunctie bij het instituut van jouw keuze binnen vijf jaar, en een royaal 

startpakket. Meer informatie over WISE lees je op www.nwo.nl/wise (Engels). Sluitingsdatum van de 

vacature is 30 augustus 2017 14.00 uur. 

 

 *** Ohra Reisverzekering ***  

 

Heb je nog geen reisverzekering voor je aankomende vakantie? Als werknemer van NWO-I krijg je nu ook 
op de tijdelijke reisverzekering 5% korting. 

Interesse? Ga naar www.ohracollectief.nl/nwoi 

  

https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/women+in+science+excel/vacancy
http://www.nwo.nl/wise


 

Ohra geeft zelf de volgende voorbeelden wanneer een reisverzekering van pas komt: 

 Je valt van je fiets, je struikelt, krijgt een stuk glas door je slipper of je glijdt van een rots? Voor je het 
weet zit je in het ziekenhuis. En de basisverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland alleen 
tot het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is. Dan moet je de extra kosten zelf betalen als je hiervoor 
niet aanvullend verzekerd bent. Gelukkig biedt een reisverzekering met een extra dekking voor 
geneeskundige kosten uitkomst. 

 Schade of pech met je auto? Kost niet alleen tijd, maar ook geld. Zeker als je vervangend vervoer nodig 
hebt. Een reisverzekering met extra dekking voor motorrijtuigen biedt de oplossing: je krijgt je kosten 
voor vervangend vervoer in veel gevallen vergoed. Ook de kosten als je auto naar Nederland 
teruggebracht moet worden. 

 Neem jij ook altijd je halve inboedel mee op vakantie? Je telefoon, e-reader, camera, kleding, fiets. 
Noem maar op. Tikt aardig aan bij verlies of diefstal tijdens je vakantie. Met een reisverzekering ben je 
hiervoor goed verzekerd. Afhankelijk van de gekozen dekking tot wel 5000 euro. 
 

 

 *** Werknemers NWO-I ook toegang tot nieuw NWO-intranet ***  

 

NWO heeft een nieuw, sociaal intranet, dat Joost heet. Dit 

vervangt het NWO-intranet Metis. Joost gaat als het interne 

communicatiemiddel dienen voor de domeinen en het bureau 

van NWO-I. Medewerkers van de instituten kunnen vanuit hun 

instituut toegang krijgen tot de informatie op Joost, maar kunnen er niet zelf berichten op plaatsen. Vanuit 

huis of vanaf een universiteit is inloggen voor NWO-I medewerkers niet mogelijk, omdat daar een ander 

netwerk gebruikt wordt.  

Joost zal niet het eigen intranet van elk instituut vervangen en alle relevante personeelsinformatie voor 
medewerkers van NWO-I blijft beschikbaar via www.nwo-i.nl en NWO-I people. Ook zal dit 
personeelsnieuws eens per maand naar alle NWO-I collega's verstuurd blijven worden. 
 

 

  

http://www.nwo-i.nl/
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 ***Sportdag voor iedereen van NWO***  

 

De NWO-sportdag komt eraan! ARCNL is gastheer van dit 

leuke jaarlijkse event. De sportdag biedt een goede 

gelegenheid om collega's – van instituten en NWO breed - te 

leren kennen. 

De sportdag vindt plaats op vrijdag 8 september, van 10.00 

tot 17.00 uur 

Locatie:  HC Athena 

 Voorlandpad 13 

 1098 TZ  Amsterdam  

Registreer je via:  www.arcnl.nl/sportsday 

(Als je niet wilt sporten, ben je ook van harte welkom als 

scheidsrechter of supporter! ) 

Op de website en na registratie vind je meer informatie. 

We hopen jou en je collega's te zien op 8 september in 

Amsterdam! 

Veel groeten van de ARCNL sportdag commissie.  

Sportdag2017@arcnl.nl  

  

http://www.arcnl.nl/sportsday
mailto:Sportdag2017@arcnl.nl


 

 *** Er is een nieuwe COR! ***  

 

De samenstelling van de nieuwe COR NWO voor de zittingstermijn 2017-2019 is bekend. De COR is begin juni 

voortvarend van start gegaan met een tweedaagse starttraining. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 

Sjoerd Wouda (voorzitter), Astrid Hajema-Van Esch (plaatsvervangend voorzitter, Lydia van der Vlist 

(secretaris) en Ineke van der Vegt (ambtelijk secretaris). 

 

Naam COR-lid NWO-onderdeel Opmerking 

Frank van Amerongen DIFFER  

Richard van Beekum ZonMw (Voorlopig) gastlid  

Robbert Bloem ARCNL  

Guus van der Borg Universitaire werkgroepen NWO-I  

Alexandra Buijs NWO-D  

Henk de Haas NIOZ (Voorlopig) gastlid 

Astrid Hajema-van Esch NWO-D Plaatsvervangend voorzitter 

Wendie Kingma NWO-D  

Peter Kluit Nikhef  

Janou Koskamp Universitaire werkgroepen NWO-I  

Fons Kuijk CWI (Voorlopig) gastlid 

Marijke Malsch NSCR  

Wijnand van der Velden NWO-D  

Klaas Visser ASTRON  

Lydia van der Vlist Bureau NWO-I Secretaris 

Ed de Vries SRON  

Sjoerd Wouda AMOLF Voorzitter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe COR (foto: Joost Weber)  



 

Advies COR NWO over juridische fusie instituten met NWO-I 

De COR NWO heeft op 13 juni een advies aan de RvB NWO gestuurd over de juridische fusie van de instituten 

ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR vindt dat de vorming van één institutenstichting 

meerwaarde heeft voor alle partijen. Zo ziet de COR expliciet kansen in een centrale coördinerende en 

faciliterende rol van het Bureau NWO-I op het gebied van opleidingen voor promovendi. Dit kan leiden tot 

kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. De COR adviseert onder meer om de regelingen met significante 

salariscomponenten uit de CWI-UVR te halen voordat alle Uitvoeringregelingen geharmoniseerd worden. De 

harmonisatie staat voor dit najaar gepland. Ook adviseert de COR om al toegezegde en geoormerkte gelden 

beschikbaar te houden voor de aangewezen doeleinden. Op dit moment behandelt de COR de adviesaanvraag 

over de organisatieaanpassing van NWO-I. 

 

Meer weten of heb je vragen over de COR NWO? 

Spreek je lokale COR-vertegenwoordiger aan!  

Op de website van NWO-I staat het laatste COR-nieuws (www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-

ondernemingsraad/welkom/).  

Je kunt je abonneren op de COR-mailing, dan ontvang je de COR-agenda's en de vastgestelde verslagen. Stuur 

een mailtje naar cor@nwo.nl 

Ook met andere vragen kun je terecht bij cor@nwo.nl 

http://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/
http://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/
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mailto:cor@nwo.nl

