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LAATSTE NIEUWS ***** HOOFDLIJNENAKKOORD CAO-OI 2006-2007 ***** LAATSTE NIEUWS 
 
De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen waar FOM deel van uitmaakt, en de werk-
nemersorganisaties hebben onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten over de nieuwe CAO onder-
zoekinstellingen die ingaat per 1 oktober 2006 en loopt tot 1 januari 2008. De hoofdpunten van dit 
akkoord zoals o.a. verhoging van de salarissen en eindejaarsuitkering, kunt u raadplegen op de 
FOM-website.  
Alle partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterbannen. Uiterlijk 
12 februari 2007 beslissen de partijen of het hoofdlijnenakkoord wordt omgezet in een definitief 
akkoord. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée-Andrée Koornstra (e-mail renee.koornstra@fom.nl 
(030) 600 12 62). 
 
 

***** COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT 2006-2007 AGREEMENT ON MAIN PRINCIPLES ***** 
 
The association of employers in Research Institutes, the WVOI of which FOM is a member, reached 
an agreement recently about the main principles for our new collective labour agreement which 
will be effective per 1 October 2006 through 1 January 2008. Detailed information, e.g. about 
salary-increase and end of year bonus, is available on our website. Employers and Unions will ask 
approval with the agreement from their boards and members respectively. On 12 February 2007 at 
the latest parties will decide if the agreement on main principles can be converted into a new 
Collective labour agreement. 
 
For further information you may contact Renée-Andrée Koornstra (e-mail renee.koornstra@fom.nl 
(030) 600 12 62). 
 
 

***** FINANCIËLE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2007 ***** 
 
Door de informatie uit de media, van het ABP of uw ziektekostenverzekeraar zal het voor u geen 
verrassing zijn dat per 1 januari 2007 de premies zijn gewijzigd. De actuele premies treft u aan op 
uw salarisstrook en zijn vanaf begin februari ook te raadplegen via www.fom.nl. 
 

http://www.fom.nl/


 
 

 
 

Andere wijzigingen per 1 januari 2007 zijn: 
• nieuwe (geïndexeerde) bedragen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. 
• voor gebruikers van het AVOM-doel "vermindering reiskosten woon-werkverkeer" zijn de 

rekenregels door de fiscus iets verruimd waardoor de bedragen zijn aangepast. 
• aanpassing van de ADSL-vergoeding naar € 15,00 per maand. 
• vervallen uitbetaling FOM-bijdrage in de kosten kinderopvang in verband met wetswijziging. 
 
Abusievelijk heeft in januari 2007 een boeking en uitbetaling plaatsgevonden van de 0,8% levens-
loopbijdrage die echter pas in december uitbetaald moet worden. In februari 2007 zullen wij deze 
boeking en uitbetaling daarom corrigeren. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36) 
of Marja Braxhoofden (e-mail marja.braxhoofden@fom.nl, (030) 600 12 40). 
 
 

***** FINANCIAL CHANGES STARTING PER JANUARY 2007 ***** 
 
Maybe you have already read or heard about it. As of 1 January 2007 most premiums have 
changed. You can find the current premiums on your new salary slip and soon on our website. 
 
Other changes per 1 January 2007 are: 
• the allowance for commuting costs has been indexed. 
• employees who reduce their commuting costs through CCE will find new amounts on their 

salary slips as a result of changed tax-regulations. 
• the monthly internet-allowance has been changed to € 15.00. 
• Due to new legislation FOM will no longer provide a contribution in the costs of child day care. 
 
For further information please contact Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, 
(030) 600 12 36) or Marja Braxhoofden (e-mail marja.braxhoofden@fom.nl, (030) 600 12 40). 
 
 
 

***** WIA/WGA-HIAAT ***** 
 
Vorige week hebben alle FOM-werknemers een envelop ontvangen met daarin: 
• brief en advies van FOM over het afsluiten van een inkomensgarantieverzekering in verband 

met langdurige (gehele/gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 
• informatie over de WIA, IVA, WGA en het arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP). 
• brochure + aanvraagformulier voor een OHRA-inkomensgarantieplan + premietabel.  
 
Alhoewel de sociale zekerheid in toenemende vorm een eigen verantwoordelijkheid is van de 
werknemer, streeft FOM er vanuit goed werkgeversschap naar om werknemers faciliteiten te 
bieden om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Daarom heeft FOM met OHRA een raam-
contract afgesloten dat het de FOM-werknemers mogelijk maakt tegen een gereduceerde premie 
en op non-medische selectiebasis een adequate (inkomensgarantie-)verzekering af te sluiten. 
Werknemers met een reeds lopende verzekering op basis van het Inkomenszekerheidplan ont-
vangen van OHRA binnenkort een nieuwe polis voor het Inkomensgarantieplan, met de mogelijk-
heid de verzekering aan te passen.  
 

DRINGEND FOM-ADVIES: lees de inhoud van de toegezonden envelop! 



 
 

 
 

 
***** WIA/WGA-GAP ***** 

 
Last week all FOM-employees have received an envelope containing: 
• a FOM letter containing our advice to insure yourself against the serious loss of income in case 

of long-term (complete or partial) disability. 
• information about the related social security regulations provided by the Dutch government 

(WIA, IVA, WGA) and our pension fund (ABP). 
• information pamphlet + application form for the OHRA-income guarantee plan + premium 

table. 
 

We strongly advise you take very good notice of this information. 
 
 

***** DECLARATIE KINDEROPVANG 2006 ***** 
 
Wij willen de werknemers die in 2006 een werkgeversbijdrage kinderopvang hebben ontvangen er 
hierbij aan herinneren dat het declaratieformulier kinderopvang (te downloaden van de FOM-
website) en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2007 in ons bezit moeten zijn. Indien het 
declaratieformulier niet op tijd door ons is ontvangen, zullen wij de reeds uitbetaalde werkgevers-
bijdrage volgens voorschriften van de belastingdienst moeten terugvorderen.  
 
Voor informatie over kinderopvang kunt u terecht bij Reinalda Meyners (e-mail 
reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41) en bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, 
(030) 600 12 36). 
 
 

***** DECLARATION CHILD DAYCARE 2006 ***** 
 
If you received an employers contribution for the costs of child day-care in 2006 then please send 
us the declaration form regarding this contribution before 1 March 2007. Include proof of 
payments. The form may be downloaded from http://www.fom.nl/live/attachment.db?5630. 
If we do not receive the declaration form in time we are required by the tax authority to reclaim 
the full amount we have paid you in advance.  
 
For further information you may contact Reinalda Meyners (e-mail reinalda.meyners@fom.nl, 
(030) 600 12 41) or Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36). 
 
 

***** TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR (BREEDBAND)INTERNET ***** 
 
Graag willen wij medewerkers die in 2006 een tegemoetkoming hebben ontvangen in de kosten 
voor (breedband) internet er aan herinneren dat het formulier "Declaratie voor (breedband) inter-
net" en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2007 in ons bezit moeten zijn. Indien het 
declaratieformulier niet op tijd door ons is ontvangen, zal de reeds uitbetaalde tegemoetkoming 
door ons moeten worden teruggevorderd. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38). 
 
 



 
 

 
 

***** Contribution in the costs of a (broadband) internet connection ***** 
 
We would like to remind the employees who received a contribution in the costs of a (broad-
band)internet connection in 2006 that they have to send us the form "Declaratie voor (breed-
band)internet" and the accompanying proof of payments before 1 March 2007. The form may be 
downloaded from http://www.fom.nl/live/attachment.db?5776. If we do not receive the declara-
tion form in time we will have to reclaim the amount we have paid in advance. 
 
For further information you may contact Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38)  
 
 

***** SPAARLOONREGELING ***** 
 
Werknemers die in de loop van 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen vanaf 2007 deel nemen aan 
de spaarloonregeling. Zij kunnen een aanvraagformulier en informatiepakket via mail opvragen 
bij onderstaande personen. U kunt óf aan de spaarloonregeling deelnemen óf sparen voor de 
levensloop. Dit kan niet gelijktijdig. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38) of Reinalda Meyners (e-mail reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
 

***** SAVING SCHEME REGULATIONS***** 
 
Employees who entered FOM in 2006 can join the saving scheme as of January 2007. They may 
request an information brochure and an application form through persons mentioned below. 
Please note: If you join the saving scheme it is not possible to join the life course plan (Levens-
loopregeling) as well since you may not join both schemes in the same fiscal year. This can be an 
important consideration for employees that want to use parental leave! 
 
For further information please contact Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38) or Reinalda Meyners (e-mail reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
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Vanaf 1 januari 2007 is er weer een nieuwe COR samengesteld. Vertegen-
woordigers van de universitaire werkgroepen worden direct verkozen en 
worden daarom hierbij de nieuwe vertegenwoordigers voorgesteld. 

As of 1 January 2007 the Central works council has new representatives. 
Representatives from the universities are elected directly. These representatives 
like to introduce themselves. 

 



THE BRAND-NEW MEMBERS OF THE CENTRAL WORKS COUNCIL (‘COR’) 
RESPRESENTING THE UNIVERSITY GROUPS INTRODUCE THEMSELVES: 
 
 
 
 
 
 
 
Remus Dame (rtdame@few.vu.nl), Vrije Universiteit, Amsterdam: 

 
I represent the two universities in Amsterdam. As a VENI recipient, I 
am working as a postdoctoral researcher in the Physics of Complex 
Systems group at the Vrije Universiteit. I study how bacteria 
spatially organize their chromosome and how they compact it such 
that it fits inside the volume of their cells. In particular, I study how 
proteins affect these processes. To gain more insight in the role of 
proteins, I use a combination of atomic force microscopy (to visualize 
the protein-DNA complexes) and optical tweezers (to study the 
forces and dynamics within the complex). More information can be 
found on my website: www.nat.vu.nl/~rtdame. 
 

By being a member of the COR I hope to become an accessible contact person for FOM 
employees at the two Amsterdam universities. I think it is important to stimulate the 
commitment/engagement of FOM employees in the universities to the FOM organization. 
Besides being their advocate, my interests are primarily in science policy. 
 
 
 
 
 
 
Timon Idema (idema@lorentz.leidenuniv.nl), Universiteit Leiden 
 

As of September 2005, I am a PhD student in the 
Theortical Biophysics group at the Lorentz Institute in 
Leiden. The past year I have studied model systems of 
compound biological membranes (i.e. membranes 
composed of several constituents). What shapes these 
membranes adopt, what interactions exist between the 
membrane constituents and how this changes under the 
influence of proteins or a cytoskeleton are among the 
open questions in the field. A big plus of doing this work 
in Leiden is that Leiden also has an experimental 

biophysics group, with which we collaborate intensively. 
 
One of my main sideline activities is commenting on virtually everything that happens in this 
world. As a consequence, I often find myself involved in things like the COR. Of course I 
don’t want my own opinion to be the only one, so I look forward to hearing other people’s 
views! 

Orion Mouraille (o.mouraille@tnw.tudelft.nl), Technische Universiteit Delft: 
 

In July 2004, I started my PhD project in Delft in the Nano-Structured-
Materials group with Stefan Luding on “Sound wave propagation in 
granular materials”. By using particles simulations, micro-macro 
theoretical approaches and ultrasonic experiments, I investigate the 
role and the influence of the particles (and inter-particle contacts) 
properties on the wave propagation through a large dense assembly of 
mesoscopic grains (sand, beads,…). 
 
As I was the only candidate of the Delft/Rotterdam election group in 
November 2006, I logically represent this group now as a “COR” 
member. To be honest, my participation wasn’t planned at first as I 

lately realized how important and what a chance it is that some Phd-students can participate 
in the development of the employee and scientific policy of FOM.  Hence I am glad now to be 
an “ear” and a “voice” for the FOM oio’s (and employees) from Delft and Rotterdam. 
 
 
 
Martijn van Raaij (m.e.vanraaij@utwente.nl), Universiteit Twente: 
 

In October 2004 I started as a PhD student at the Universiteit 
Twente, under supervision of prof. Vinod Subramaniam. We 
study the formation of protein structures that are involved in 
neurodegenerative diseases like Parkinson’s syndrome. These 
processes can be studied in vitro using atomic force microscopy. 
 
I stood up for the Central Works Council because I would like to 
look beyond my own research and actively contribute to the FOM 
organization in general. I have a few years of experience in 
‘representative bodies’ as a member of the ‘opleidingscommissie’ 
during my technical physics studies at the UT. I expect that first-
hand experience with the way things work within a big 

organization like FOM will help me broaden my view on science and its management. 
 
 
 
Daniel Snouck (d.snouck@tue.nl), Technische Universiteit Eindhoven: 

 
Representing the workgroups in Nijmegen and Eindhoven, I am 
now a member of the Central Works Council for the 2007-2008 
term. I am working as a PhD student at the TU/e in the group 
Vortex Dynamics and Turbulence headed by prof. GertJan van 
Heijst. Under supervision of prof. Willem van de Water I perform 
experimental research on pattern formation in the interaction 
between sand and wind. 
 
When I was asked to stand up for the COR, I could not instantly 
decide to do so. Only after learning what the COR stands for and 

deals with, I started to realize that there might indeed be a role for me in the COR. I hope to 
be able to make useful contributions and moreover be a good representative for FOM 
employees in Nijmegen and Eindhoven. 



DE KERSVERSE COR-VERTEGENWOORDIGERS VAN DE UNIVERSITAIRE 
WERKGROEPEN STELLEN ZICH HIERONDER AAN U VOOR.  
 
 
 
 
 
 
 
Remus Dame (rtdame@few.vu.nl), Vrije Universiteit, Amsterdam: 

 
Ik vertegenwoordig de kiesgroep Amsterdam. Ik ben werkzaam als 
onderzoeker op een VENI beurs binnen de groep Fysica van 
Complexe Systemen aan de Vrije Universiteit. Ik doe hier onderzoek 
naar de manier waarop bacteriën hun chromosoom ruimtelijk 
organiseren en zodanig compacteren dat het past binnen het volume 
van de cel. In het bijzonder gaat mijn interesse uit naar de rol die 
eiwitten in dit proces spelen. Om meer inzicht in hun werking te 
verkrijgen maak ik gebruik van een combinatie van atomic force 
microscopy (om de complexen van eiwit en DNA te visualiseren) en 
het ‘optisch pincet’ (voor het bestuderen van de krachten en de 
dynamiek binnen het complex). Zie voor meer informatie mijn 

website: www.nat.vu.nl/~rtdame. 
 
Door deel uit te maken van de Centrale Ondernemingsgraad hoop ik een direct 
aanspreekpunt te kunnen vormen voor FOM werknemers aan de Universiteit van 
Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ik zie het als een belangrijk punt de betrokkenheid van 
werknemers binnen de universitaire werkgroepen bij de FOM-organisatie te stimuleren. 
Naast een directe behartiging van hun belangen ligt mijn interesse voornamelijk op het 
gebied van wetenschapsbeleid. 
 
 
 
 
 
Timon Idema (idema@lorentz.leidenuniv.nl), Universiteit Leiden 
 

Sinds september 2005 doe ik promotieonderzoek bij de 
theoretische biofysicagroep op het Instituut-Lorentz in 
Leiden. Het afgelopen jaar heb ik me beziggehouden met 
het bestuderen van modelsystemen van samengestelde 
biologische membranen (d.w.z. membranen die uit meer 
dan een component bestaan). Open vragen op dat gebied 
zijn welke vormen van zo’n membraan aanneemt, wat de 
interacties van de verschillende componenten zijn en hoe 
dit verandert onder de invloed van bijvoorbeeld eiwitten 
of een cytoskelet. Een groot voordeel van het werken in 

Leiden is dat er ook een experimentele biofysicagroep zit, waarmee wij dan ook intensief 
samenwerken. 
 
Een van mijn grootste nevenactiviteiten is commentaar geven op vrijwel alles wat er in de 
wereld gebeurt. Bijverschijnsel van zo’n houding is dat je vanzelf bij een inspraakorgaan als 
de COR terecht komt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het niet alleen mijn mening is die 
te horen zal zijn, dus alle bijdragen zijn welkom! 

Orion Mouraille (o.mouraille@tnw.tudelft.nl), Technische Universiteit Delft: 
 

In juli 2004 ben ik in Delft als oio begonnen met mijn promotie 
onderzoek “Geluidsgolven in granulair materialen”. Dit doe ik onder 
begeleiding van Stefan Luding bij de groep “Nano-Structured-
Materials”. Ik onderzoek met behulp van deeltjessimulaties, 
micro/macro theoretische benaderingen en ultrasoon experimenten, 
de invloed van de eigenschappen van de deeltjes en hun onderlinge 
contacten op de voortplanting van de geluidsgolven door een dichte 
verzameling van korrels (zand, parels, …).  
 
Ik vertegenwoordig in de COR de kiesgroep Delft/Rotterdam. Om 
eerlijk te zijn was de deelname aan COR in eerste instantie niet 

vanzelfsprekend voor mij, totdat ik besefte hoe belangrijk, en wat een kans het is dat een paar 
promovendi mogen meedoen aan de ontwikkeling van het personeels- en wetenschapsbeleid 
van FOM.  
 
 
 
Martijn van Raaij (m.e.vanraaij@utwente.nl), Universiteit Twente: 
 

In oktober 2004 ben ik begonnen met een promotieproject in de 
groep Biophysical Engineering aan de Universiteit Twente, onder 
leiding van prof. Vinod Subramaniam. We onderzoeken de 
vorming van eiwitstructuren die verband houden met 
neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Parkinson. Deze 
processen blijken goed na te bootsen in het lab en zijn op 
nanoschaal te bemeten met bijvoorbeeld atomic force microscopy. 
 
Ik heb me gekandideerd voor de centrale ondernemingsraad 
omdat ik verder wil kijken dan mijn eigen onderzoek en mee wil 
denken in de FOM-organisatie als geheel. Ik heb enkele jaren 
ervaring in medezeggenschap middels de opleidingscommissie 

tijdens mijn studie Technische Natuurkunde aan de UT. Ik verwacht dat eerstehands ervaring 
met de bestuurlijke gang van zaken binnen een grote organisatie als FOM me helpt een 
bredere blik te ontwikkelen op het wetenschappelijk bedrijf. 
 
 
 
Daniel Snouck (d.snouck@tue.nl), Technische Universiteit Eindhoven: 

 
Namens de kiesgroep Nijmegen / Eindhoven ben ik lid van de 
Centrale Ondernemingsraad van de FOM voor de zittingsperiode 
2007-2008. Ik ben werkzaam als oio aan de Technische Universiteit 
Eindhoven in de groep Turbulentie en Werveldynamica van prof. 
GertJan van Heijst. Onder begeleiding van prof. Willem van de 
Water doe ik experimenteel onderzoek naar patroonvorming in de 
interactie tussen zand en wind.  
 
Toen mij werd gevraagd me kandidaat te stellen voor de COR, kon 
ik daar niet onmiddellijk toe besluiten. Pas nadat ik meer leerde 

over wat het werk van de COR inhoudt, begon ik te beseffen dat hier best wel eens een rol 
voor mij weggelegd zou kunnen zijn. Ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren en een 
goede afgevaardigde van de FOM-medewerkers in Nijmegen en Eindhoven te zijn. 
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