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***** FOM YOUNG SCIENTISTS' DAY - 13 DECEMBER 2007 ***** 
 
FOM Young Scientists' Day (alleen voor oio's) 
FOM organiseert op 13 december 2007 een dag voor jou als oio. De dag staat in het teken van 
jouw loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. De directeur van FOM, Hans Chang heeft je recent 
persoonlijk schriftelijk voor deze dag uitgenodigd. 
 
Zoals je in het programma hebt kunnen lezen kun je deelnemen aan diverse leerzame en nuttige 
workshops. Ook kun je kennismaken met FOM-alumni die carrières hebben gekozen buiten de 
wetenschap. Topwetenschapper Ad Lagendijk is aanwezig om te vertellen over de ins en outs 
van een academische carrière. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een leerzame en leuke 
dag wordt voor iedere FOM promovendus. Mis deze dag dus niet! 
 
De sluitingsdatum van de inschrijving is 15 november 2007. Meld je dus nu aan! Alle informatie 
over het programma en het aanmeldingsformulier is te vinden op de FOM website. Je kiest 
hiervoor www.fom.nl en klikt daarna op 'agenda' en vervolgens op FOM Young Scientists' Day. 
Het formulier staat rechts op de pagina. Graag tot 13 december 2007! 
 
Voor meer informatie over de FOM Young Scientists' Day kun je contact opnemen met 
Lydia van der Vlist (p&o adviseur) telefoon (030) 600 12 45 of e-mail 
FOM-Young-Scientists-Day@fom.nl. 
 
 

*****FOM YOUNG SCIENTISTS' DAY 13 DECEMBER 2007***** 
 
Recently all FOM PhD students received a personal invitation from Hans Chang, director of 
FOM, for the FOM Young Scientists' Day (13 December 2007). The day will be dedicated to 
scientific careers and personal development. 
 
If you are a PhD student this is your chance to take part in an interactive programme aimed at 
developing and acquiring the personal skills and knowledge essential for a successful PhD 
project and a professional career. Besides interactive workshops, the organisers have invited 
speakers from academia and industry, and FOM-alumni. Very well known Dutch scientist Ad 
Lagendijk will give his personal views on an academic career. We are very confident that it will 
be both a fruitful and enjoyable day! 
 
You may find the programme, more information about the event and the application form on: 
http://www.fom.nl/live/agenda/agenda.pag. Choose FOM Young Scientists' Day and you 
will find a downloadable form at the right.  
Deadline for registration is 15 November 2007 ! Don't miss this special FOM - PhD event !! 
 
For more information please contact Lydia van der Vlist (personnel officer), phone 
(030) 600 12 45 or e-mail: FOM-Young-Scientists-Day@fom.nl.  
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***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA ***** 
 
Wij maken u er nu reeds op attent dat FOM-werknemers die nu nog niet collectief verzekerd 
zijn bij de OHRA voor ziektekosten en dit wel willen, hun huidige zorgverzekering tijdig 
moeten opzeggen om de overstap naar OHRA per 1 januari 2008 mogelijk te maken. 
Voor informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar: www.ohra.nl/fom107. 
 
Op dit moment is FOM nog in onderhandeling met de OHRA over de premies voor 2008. Zodra 
wij hier meer nieuws over hebben zullen wij dit vermelden in het PZ-INFOBULLETIN. 
 
 

***** HEALTHCARE INSURANCE FOM/OHRA ***** 
 
FOM-employees who do not have a healthcare insurance with OHRA but are willing to join the 
collective healthcare contract between FOM and OHRA (which is possible as of 1 January 2008) 
have to act in time. If you want to use this opportunity you are required to cancel your current 
healthcare insurance per January 1st 2008 (Please note that generally a term of notice may 
apply!) and to join the collective contract between FOM and OHRA. Additional information 
may be found on the OHRA website (www.ohra.nl/fomen107)or through 
ria.wemelsfelder@fom.nl. 
 
At the moment we are negotiating the premiums for 2008 with OHRA. As soon as we have 
news on this topic you can read it in the PZ-INFOBULLETIN. 
 
 

***** AVOM (ARBEIDSVOORWAARDENOPMAAT) ***** 
 
Heeft U al deelgenomen aan AVOM dit jaar? Zo neen, dan is het goed om even verder te lezen! 
 
Wie tevreden is met de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket kan het gewoon zo 
laten als het is, maar wie zijn arbeidsvoorwaarden wil aanpassen heeft daar nog de gelegenheid 
voor. Bij FOM bestaat immers de mogelijkheid om via AVOM arbeidsvoorwaarden te ruilen: 
 
- U kunt uw verlofoverschot verminderen door maximaal 80* verlofuren te gebruiken of te 

verkopen! Werknemers die gebruik maken van reguliere kinderopvang mogen daarbovenop 
ook nog 16* extra verlofuren gebruiken of verkopen. 

- Daarnaast kunt u een deel van uw brutosalaris inzetten. 
- Andere 'doelen' (naast het verkopen van verlof) zijn: fiets-privé, vermindering reiskosten 

woon-werkverkeer, extra vergoedingstudiekosten, kinderopvang en vakbondscontributie. 
Let op u kunt alleen deelnemen als u op het moment van deelname nog een dienstverband heeft 
dat tenminste nog 6 maanden voortduurt. 
 
Alle informatie en de benodigde formulieren staan op de FOM-website onder 'personeels-
informatie', 'arbeidsvoorwaarden', en dan onderaan: 'arbeidsvoorwaarden op maat'. De tekst 
van de AVOM regeling staat ook integraal in bijlage 6 van de CAO-OI. Indien u in 2007 nog 
gebruik wenst te maken van AVOM dienen wij uw aanvraag voor 1 december 2007 ontvangen 
te hebben.  
 *naar rato omvang dienstverband. 
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***** AVOM/CCE ***** 
 
Have you used the possibilities of CCE this year already? By buying extra or selling surplus 
holiday-hours, getting a higher travel allowance or joining a bicycle scheme? 
 
CCE is an easy way to get rid of a large surplus of leave at relatively favourable conditions!  
If you did not use CCE and if you are interested, please refer to our website 
(www.fom.nl/live/english/personnel/employment_regulations/avom/avom.pag) to get the 
requisition-forms or for more information. It is also possible to contact your personnel officer at 
your institute or lydia.van.der.vlist@fom.nl or joost.weber@fom.nl. If you want to use 
AVOM/CCE in 2007 please send in your requisition-form before 1 December 2007. 
 
 
***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND *****  
 
Per 1 oktober 2007 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-
website bij de Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C kunt u altijd de actuele bedragen 
raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 43). 
 
 

*****ALLOWANCES FOR BUSINESS TRIPS UPDATED ***** 
 

*****ALLOWANCES FOR BUSINESS TRIPS UPDATED ***** 
Per 1 October 2007 some of the allowances for business trips abroad have been changed. You 
may always find the current amounts through (www.fom.nl/live/attachment.db?52470). For 
further information please contact: Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: (030) 600 12 43). 
 
 

***** INKOMENSVOORUITBLIK LOYALIS ***** 
 
FOM heeft met Loyalis, de verzekeraar speciaal voor werknemers van overheid en onderwijs, 
afspraken gemaakt over het aanbieden van een Inkomensvooruitblik aan alle FOM-werknemers.  
Binnenkort krijgt u daarom van Loyalis een brief thuisgestuurd met informatie over de 
Inkomensvooruitblik en een aanmeldformulier waarmee u de Inkomensvooruitblik kunt aan-
vragen. Dat is gratis en het verplicht u tot niets. Naast uw eerste Inkomensvooruitblik op basis 
van de meest actuele gegevens krijgt u dan ook toegang tot uw persoonlijke digitale dossier 
(MijnLoyalis) waar bijvoorbeeld ook privé (pensioen)-pensioenaanspraken toegevoegd kunnen 
worden. Deze mailing wordt niet verzonden aan die FOM-werknemers die al eerder een 
Loyalis-Inkomensvooruitblik ontvingen. Zij krijgen binnenkort een nieuw actueel overzicht. 
Wilt u de informatie over de inkomensvooruitblik niet ontvangen? Meld dit s.v.p. dan vóór  
9 november 2007 bij de klantenservice van Loyalis (tel.: (045) 579 61 11). 
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***** LOYALIS ***** 
 
Loyalis is an insurance company specifically for employees in public service and education 
(including FOM-employees) who have their (old age) pension insured through the ABP pension 
fund. Loyalis is offering to give you a preview of your future income (i.e. the different pension 
entitlements) completely free of charges or obligations. Their interest of course is to inform you 
about possibilities to enhance your entitlements through additional insurance products. 
Soon you will receive from Loyalis an information letter with an application form. After 
returning the completed application form you will receive such a preview in December 2007 or 
January 2008. At the same time you get a personal digital file (MyLoyalis) with financial facts 
concerning your insurances. 
Employees that received a preview last year, will automatically receive an updated preview 
next month.  
Employees who don't want to receive the Loyalis-mailing please call the Loyalis customer 
service at (045) 549 61 11 before 9 November 2007. 
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