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***** CAO-OI 2008-2010 IS DEFINITIEF ***** 
 
Op 13 maart jl. zijn in Den Haag de handtekeningen onder het CAO-akkoord gezet. Daarmee 
zijn de afspraken zoals aangekondigd in ons vorige PZ-infobulletin definitief geworden! 
De 3,2% salarisverhoging is déze maand al in uw salaris verwerkt. Er wordt nu hard gewerkt 
aan de teksten zodat binnenkort de nieuwe CAO integraal te vinden is op de FOM-website. De 
abonnees op de papieren versie van de CAO zullen de CAO-tekst thuis ontvangen zodat ze 
die in het blauwe boekje kunnen invoegen. Meer informatie over de nieuwe CAO is te vinden 
op www. WVOI.nl, onder 'nieuws'.  
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée-Andrée Koornstra (e-mail renee.koornstra@fom.nl 
(030) 600 12 62). 
 
 

***** NEW LABOUR AGREEMENT 2008-2010 SIGNED ***** 
 
Representatives of the research institutes and unions have recently signed the new collective 
labour agreement mentioned in our last bulletin. The salary raise of 3,2% has already been 
incorporated in your salary this month. Currently one is working on the detailed texts. The 
complete version of the new CAO-OI will soon be available on our website. A paper-version in 
Dutch is available also. 
 
For further information you may contact Renée-Andrée Koornstra 
(e-mail renee.koornstra@fom.nl (030) 600 12 62). 
 
 
 
** IMPLEMENTATIE AFSPRAKEN CARRIÈREGERICHTE MAATREGELEN VOOR OIO'S ** 

 
In onze CAO (art 12.6 lid 5) is een afspraak opgenomen dat onderzoekers in opleiding tijdens 
hun plannings- en evaluatiegesprek afspraken maken over een eigen investering in zoge-
naamde carrièregerichte maatregelen. 
FOM heeft over de implementatie van dit CAO-artikel overleg gevoerd met de Centrale 
Ondernemingsraad en recent overeenstemming bereikt over 'de Implementatieafspraken 
carrièregerichte maatregelen'. Alle oio's ontvangen binnenkort persoonlijk een brief om hen 
over de details te informeren. De afspraken met de COR worden op de FOM-website 
geplaatst. 
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**AGREEMENT ON MEASURES TO FURTHER CAREER DEVELOPMENT FOR 
RESEARCH TRAINEES ** 

 
During the annual planning and evaluation interviews with research trainees study and 
training is one of the regular points of discussion. 
The consequence of a section recorded in our Collective Labour Agreement (section 12.6 sub-
section 5) is that research trainees themselves are expected to contribute in so-called measures 
to further their career development. 
FOM consulted with the Central Works Council about the form and extent of this contribution 
and has reached an agreement recently. Soon all research trainees will be informed personally 
about the details of the agreement. The agreement will be published on the FOM website as 
well. 
 
 
 

***** KEUZE OVERGANGSRECHT AMBTSJUBILEUM *****  
 
Medewerkers die al voor 1 januari 2003 in dienst waren bij FOM en die voor 1 januari 2013 
recht zouden hebben op een gratificatie ambtsjubileum volgens de regels zoals die golden tot 
1 maart 2003 kunnen dat recht afkopen. In februari 2008 zijn zij over deze overgangsregeling 
geinformeerd. Daarbij was een formulier gevoegd waarop betrokkene kan aangeven of hij de 
gratificatie wil afkopen. Wij willen deze medewerkers er op attenderen dat dit formulier voor 
1 april 2008 door ons ontvangen moet zijn indien men kiest voor afkoop.  
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Ria Wemelsfelder (e-mail ria.wemelsfelder@fom.nl 
(030) 600 12 39). 
 
 
 

***** FOM SPORTDAG 6 JUNI 2008 ***** 
 
De jaarlijkse FOM-sportdag wordt bij toerbeurt georganiseerd door een van de instituten en 
het FOM-bureau. Dit jaar is SAF/NIKHEF (Amsterdam) aan de beurt. 
 
De datum waarop dit evenement zal plaatsvinden is vrijdag 6 juni 2008 en omdat het dit jaar 
een Olympisch jaar is zal de nadruk meer op sport komen te liggen dan andere jaren. 
Te denken valt aan enkele atletiekonderdelen en balsporten. 
 
Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen wij u naar www.nikhef.nl/sportdag2008. 
 
 

***** FOM-SPORTSDAY 6 JUNE 2008 ***** 
 
This year the FOM-sportsday will be organized by SAFNIKHEF and will be held on Friday 
6 June 2008 in Amsterdam. 
 
As it is an Olympic year the accent will be more on sports then other years. For example you 
can think about several athletic games and ball sports. 
 
For more information and registration you can check www.nikhef.nl/sportdag2008. 


	** IMPLEMENTATIE AFSPRAKEN CARRIÈREGERICHTE MAATREGELEN VOOR OIO'S **
	***** KEUZE OVERGANGSRECHT AMBTSJUBILEUM ***** 
	***** FOM SPORTDAG 6 JUNI 2008 *****

