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FOM vindt het van groot belang transparant en zakelijk verantwoording af te leggen 

over de resultaten die in het afgelopen jaar zijn bereikt. Het FOM-Jaarboek beschrijft de

wetenschappelijke prestaties van het onderzoek dat in FOM-verband in 2007 werd gedaan.

In dit Sociaal Jaarverslag doet FOM verslag van het gevoerde personeels- en arbobeleid.

Het aantal FOM-werknemers ultimo 2007 bedraagt 873. De feitelijke besteding van gelden

verantwoordt FOM in het Financieel Jaarverslag.

Bij FOM zijn, zoals gebruikelijk bij universiteiten en onderzoeksorganisaties, veel weten-

schappers in tijdelijke dienst (enkele jaren). FOM wil zich onderscheiden met een goede

begeleiding van deze tijdelijke wetenschappers. Voor promovendi is deze begeleiding

gericht op een kwalitatief goede en tijdige promotie én op het ontwikkelen van vaardig-

heden en kwaliteiten die een gemakkelijke overgang naar een aansluitende baan moeten

waarborgen. Dit Sociaal Jaarverslag verstrekt daarom extra c.q. gedetailleerde informatie

over activiteiten van belang voor onze promovendi, alsmede gegevens over postdocs

(hoofdstuk 2). Wanneer we het aantal gastonderzoekers meetellen had de organisatie in

2007 51 buitenlandse nationaliteiten over de vloer.

Het door FOM gevoerde personeelsbeleid komt zowel in hoofdstuk 2 (promovendi en 

postdocs) als in hoofdstuk 3 (overige personeelscategorieën) aan de orde. Deze hoofdstuk-

ken geven een indruk waar de personeelsafdeling dit jaar veel tijd en energie in heeft

gestoken.

Nieuwe initiatieven in 2007 waren onder andere een interactieve dag in het kader van

loopbaan en ontwikkeling voor promovendi (FOM Young Scientists’ Day), een onderzoek

naar zelfstandig ondernemerschap onder FOM-medewerkers en het opzetten van een 

netwerk van oud-promovendi voor de arbeidsmarktoriëntatie van huidige promovendi.

In hoofdstuk 4 zijn de uit voorgaande verslagen bekende kwantitatieve gegevens 

opgenomen. De arborapportage in dit verslag is uitgebreid ten opzichte van eerdere jaren

en is daarom als apart hoofdstuk (5) opgenomen. Het laatste hoofdstuk (6) tenslotte, bevat

een aantal specifieke rapportages.

Hans Chang 

directeur 

maart 2008

Voorwoord
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1. FOM in een oogopslag

A. Gerealiseerde bezetting 2007 1

categorie soort personeel bezetting (fte)

wetenschappelijk - promovendi (oio’s) 333

- onderzoekers tijdelijk (postdocs) 109

- onderzoekers in vaste dienst 89

technisch - technici in vaste dienst 173

- technici in tijdelijke dienst 30

overig ondersteunend - overig ondersteunend pers. vast 102

- overig ondersteunend pers. tijdelijk 8

totaal 844

Ontwikkeling gerealiseerde bezetting

WP/V WP/T OIO OP/V OP/T totaal

jaar
2003 86 201 437 311 65 1100

2004 78 189 449 291 67 1074

2005 92 144 436 293 59 1024

2006 95 119 395 290 49 948

2007 89 109 333 275 38 844

promovendi (oio’s)

onderzoekers tijdelijk (postdocs)

onderzoekers in vaste dienst

technici in vaste dienst

technici in tijdelijke dienst

overig ondersteunend pers. vast

overig ondersteunend pers. tijdelijk

1 Waarden zijn de gemiddelde bezetting over het verslagjaar (dus niet op peildatum 31-12-2007).
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B. Kengetallen FOM 2006

Baten Mb 88,2 .

FOM-werknemers 873

(aantal in dienst per 31-12-2007)

FOM-output aan proefschriften 97

C. Organogram

KVI 
( i.s.m. RuG ) 

TUD
RU 



Gemiddelde promotiesnelheid per instroomjaar (1998 t/m 2002 in jaar.maand)

instroomjaar 1998 1999 2000 2001 2002

de snelste 10 % 3.7 3.6 3.5 3.7 3.7

de snelste 25 % 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11

de snelste 50 % 4.3 4.4 4.2 4.3 4.1

de snelste 75 % 4.7 4.7 4.6 4.6 4.3

A. Promovendi

FOM heeft twee concrete doelstellingen

met betrekking tot onderzoekers in oplei-

ding (oio’s). De eerste is het realiseren van

een promotie in vier jaar. De tweede doel-

stelling is een passende baan direct aan-

sluitend aan het FOM-dienstverband. Een

deel van de promovendi kiest voor een ver-

volgcarrière in de wetenschap. Deze men-

sen verwerven postdocposities bij vaak

prestigieuze onderzoeksinstituten in het

buitenland. Een ander deel kiest voor een

carrière buiten de academische weten-

schap. Zij komen in het Nederlandse

bedrijfsleven terecht bij industriële

research laboratoria en op allerlei andere

functies in bedrijven, bij de overheid, bij

banken of in de consultancy. Zij leveren een

belangrijke bijdrage aan het kennisniveau

en de slagkracht van de Nederlandse eco-

nomie.

De tabellen hiernaast geven weer in welke

mate FOM in deze twee doelstellingen

slaagt.

De tweede tabel suggereert een dalend 

promotierendement. Echter, een promotie-

plechtigheid vindt vaak plaats na beëindi-

ging van het dienstverband. De in boven-

staande tabel aangegeven waarde van het

promotierendement voor 2007 zal daarom

nog stijgen doordat een aantal mensen pas

in 2008 promoveert. Hetzelfde geldt voor de

gemiddelde duur van het promotietraject.

2. Kennistransfer:
in- en doorstroom 
van promovendi
en postdocs
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Aantal promoties per jaar in de afgelopen vijf jaar

2003 2004 2005 2006 2007

70 83 86 100 97

De ontwikkeling van het aantal promoties hangt samen met de piekbezetting van oio’s de

afgelopen jaren. (Zie de tabel op pagina 4 en de toelichting op pagina 14)

Promotiesnelheid en rendement per uitstroomjaar (2002 t/m 2007)

uitstroomjaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007

uitstroom (aantal) 84 80 95 104 120 122

gepromoveerd (aantal) 68 58 78 85 90 64

promotieduur* in jr.mnd (%) =<4.0 19 16 15 15 8 20

4.1-4.3 4 9 18 18 26 22

4.4-4.6 18 14 17 14 22 25

4.7-5.0 27 29 23 32 27 25

5.1-6.0 27 28 22 21 18 8

6.1- 6 5 5 - - -

rendement gepromoveerd 81 73 82 82 75 52

(%) nog te promoveren 15 26 16 15 23 47

gemiddelde promotieduur* (jr.mnd) 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4

* De promotieduur is hier gedefinieerd als de periode tussen de datum van indiensttreding en

de formele promotiedatum. Het schrijven van het proefschrift wordt enige maanden voor de

formele promotiedatum afgerond. Een commissie moet het proefschrift immers nog beoordelen

voorafgaand aan de promotie.

Rendement per instroomjaar (1998 t/m 2002)

instroomjaar 1998 1999 2000 2001 2002

instroom (aantal) 79 84 93 110 135

gepromoveerden

per 1-2-2008 (aantal) 63 65 75 87 91

gepromoveerden

per 1-2-2008 (%) 80 77 81 79 67



Arbeidsmarktresultaten van oio’s 
Uit de nevenstaande tabel blijkt dat van

circa driekwart van de promovendi bekend

is dat zij vrij kort na hun vertrek bij FOM

een baan elders hebben gevonden. In wer-

kelijkheid zal dit deel waarschijnlijk groter

zijn want niet van alle uitstromers is de

arbeidsmarktpositie bekend2. Rond de tien

procent van de uitstromende oio’s ontving

de afgelopen jaren langere tijd (meer dan

zeven maanden) een werkloosheidsuitke-

ring van FOM en was dus werkloos. In 2006

is dit percentage gedaald naar vier procent

(van de 120 uitstromers).

Uit deze tabel blijkt ook dat van de promo-

vendi die de afgelopen jaren een betaalde

baan vond, steeds rond de zestig procent

die in Nederland vond. Binnen dit aandeel

Nederlandse banen signaleerde FOM vorig

jaar al een verschuiving. Deze trend lijkt

zich nu voort te zetten. Waar het in 2002

voor ruim driekwart (74 tegen 24) om banen

bij universiteiten en onderzoekinstellingen

ging, wordt het merendeel van de Neder-

landse banen nu in de marktsector gevon-

den (57 tegen 41).

Het aandeel promovendi dat een baan

vindt in de Europese Economische Ruimte

(en Zwitserland) ligt de laatste jaren op

ruim een kwart. Het deel dat een baan

vindt in een ander buitenland, is de laatste

jaren vrij constant gebleven met ongeveer

tien procent.

Bestemming van uitstromende oio’s 
Naast de eerder genoemde doelstellingen

over promotiesnelheid en het vinden van

een aansluitende baan vindt FOM het

belangrijk dat een substantieel deel van de

uit het buitenland afkomstige promovendi

die baan in Nederland vindt. Uit de tabel

links blijkt dat in de jaren 2002 tot en 

met 2006 175 promovendi met een niet-

Nederlandse nationaliteit uitstroomden

naar een betaalde baan. Voor 91 (52%) 

van hen was dat een baan in Nederland.

Deze buitenlandse promovendi integreren

succesvol in de Nederlandse maatschappij.

Arbeidsmarktresultaten van oio’s per uitstroomjaar (2002 t/m 2006)

uitstroomjaar 2002 2003 2004 2005 2006

aantal uitstromers 84 80 95 104 120

oio-arbeidsmarktpositie (%)

betaalde baan 85 71 72 75 82

• Nederland 65 63 63 58 64

- bedrijf 24 33 33 47 57

- universiteiten, onderzoekinstellingen 74 67 65 51 41

- overig 2 0 2 2 2

• EER+ 23 28 25 32 27

• elders 12 9 12 10 9

uitkering > 7 mnd 6 8 11 13 4

onbekend 9 21 17 12 14

Peildatum 1 februari 2008. Over het jaar 2007 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.
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Bestemming van uitstromende oio’s met betaalde baan na FOM (2002 t/m 2006)
naar nationaliteit

Totaal

aantallen
uitstroomjaar 2002 2003 2004 2005 2006

2002-2006

EER+ uitstromers
naar Nederland 12 11 7 11 11 52

naar EER+4 7 5 7 8 14 41

naar overig 3 2 2 3 1 11

Nederlandse uitstromers
naar Nederland 32 20 27 22 41 142

naar EER+4 7 9 9 14 8 47

naar overig 3 1 3 0 1 8

overige uitstromers
naar Nederland 2 5 9 12 11 39

naar EER+4 2 2 1 3 4 12

naar overig 3 2 3 5 7 20

Totaal 71 57 68 78 98 372

Peildatum 1 februari 2008. Over het jaar 2007 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

2 FOM inventariseert de arbeidsmarktgegevens gestructureerd via een enquête.

Doordat de enquête geen volledig respons heeft en omdat niet van alle ex-werknemers het adres

bekend is resteert een groep waarvan bekend is dat zij geen werkloosheidsuitkering hebben maar

een onbekende arbeidsmarktpositie.
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Overzicht van alle trainingen gegeven in 2006 met deelnemersaantallen
aantal aantal

training verplicht? trainingen deelnemers

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 4 31

Doelgericht werken en plannen verplicht 4 29

Goal-oriented working and planning verplicht 3 22

Being successful in Dutch organisations* facultatief 1 14

The art of presenting science facultatief 3 36

Modules communicatieve en sociale vaardigheden facultatief n.v.t. 8

Business Orientation Programme (Nijenrode) facultatief 1 36

Loopbaanplanning facultatief 4 32

*De trainingen Introduction to Dutch and the Dutch en Being succesful in Dutch organisations

zijn alleen bedoeld voor buitenlandse promovendi.

Instroom oio’s naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar (2003 t/m 2007) 

instroomjaar 2003 2004 2005 2006 2007

instroom (aantal) 125 80 73 63 72

vrouw (%) 22  19 18 32 22

afkomstig uit EER+ (%) 30 24 23 22 31

afkomstig uit Nederland (%) 50 53 53 56 43

overig (%) 20  23 24 22 26

Samenstelling van de instroom in de 
oio-populatie
De tabel links geeft per instroomjaar de

verdeling naar geslacht en nationaliteit van

instromende oio’s. Het aantal Nederlanders

ligt rond vijftig procent van het totaal aan-

tal instromende oio’s. Voor 2007 was het

echter iets lager, namelijk 43%. Het aantal

vrouwelijks oio’s is, na een piek in 2006

(33%), weer wat gedaald (23%).

Personeelsbeleid 
Aan het begin van dit hoofdstuk is

genoemd dat FOM twee concrete doelstel-

lingen heeft voor oio’s. Enerzijds is dit de

promotie in vier jaar en anderzijds een

aansluitende baan aan het dienstverband.

FOM bevordert de realisatie van deze doel-

stellingen onder andere door promovendi

een trainingspakket aan te bieden via indi-

viduele (loopbaan)begeleiding en via diver-

se soorten bijeenkomsten.

Trainingspakket promovendi
In de verschillende fasen (start-, midden-

en eindfase) van het promotietraject kun-

nen promovendi deelnemen aan voor hen

ontwikkelde trainingen. Voor buitenlanders

zijn speciale trainingen beschikbaar om de

beheersing van de Nederlandse taal en een

goede integratie in de Nederlandse samen-

leving te bevorderen. Dit jaarverslag vol-

staat met de cijfers betreffende de deelna-

me aan de trainingen en met het noemen

van de belangrijkste vernieuwingen aan

het trainingspakket. Nadere inhoudelijke

informatie over de trainingen vindt u op de

website van FOM3.

In 2007 heeft FOM de training Loopbaan-

planning gewijzigd en de vervanging van

de training Doelgericht werken en plannen

(Goal-oriented working and planning) per

2008 voorbereid.

3 Voor uitgebreide informatie zie

http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/werk_en_carriere/trainingsaanbod_oio.pag



niseerd. Doel hierbij was om oio’s kennis

te laten maken met het werken in een

industriële omgeving en hen via ex-

FOMmers een indruk te laten krijgen van

de werkzaamheden bij ASML. Aan de dag

hebben 29 FOM-promovendi deelgeno-

men. De evaluaties waren positief. Als

verbeterpunt is aangegeven dat deelne-

mers een volgende keer meer gelegen-

heid zouden willen krijgen tot interactie

specifiek met ex-FOMmers die werkzaam

zijn bij een bedrijf.

• STARTbaanbijeenkomsten
Nieuw in 2007 waren twee STARTbaan-

bijeenkomsten. Doel van de bijeenkom-

sten is om de sollicitatieprocessen van

FOM-promovendi te versnellen. Dit

gebeurt op twee manieren. Enerzijds door

het uitwisselen van praktische tips over

sollicitatieprocedures en actuele moge-

lijkheden op de actuele arbeidsmarkt

(netwerken). Anderzijds door het uitwer-

ken van een thema op het gebied van de

arbeidsmarkt in de vorm van een korte

workshop. In 2007 zijn de thema’s

‘Coaching als leidinggevende-stijl’ en

‘Onderhandelen’ aan de orde geweest.

Voor de STARTbaanbijeenkomsten nodigt

FOM de deelnemers van de training loop-

baanplanning en de deelnemers van indi-

viduele loopbaanbegeleidingstrajecten uit.

Daarnaast nodigt FOM ook recent gepro-

moveerden die onlangs een andere baan

hebben gevonden uit om daarover te

komen vertellen. De docent van de Loop-

baantraining begeleidt het uitwisselen

van de sollicitatie-ervaringen. Voor het

thema zet FOM een externe workshoplei-

der in.

• FOM netwerk van oud-promovendi
In 2007 is een start gemaakt met het vor-

men van een netwerk van oud-FOM-pro-

movendi voor huidige oio’s. Een doel van

dit netwerk is om FOM-promovendi in de

laatste fase van hun promotietraject te

helpen zich goed op hun verdere loop-

baan te oriënteren. In de praktijk blijkt

het kunnen aangaan van gesprekken met

FOM-alumni die al werkervaring hebben

een nuttig hulpmiddel. Oud-promovendi

zijn bereid aan huidige promovendi infor-

matie over hun bedrijf of organisatie te

verstrekken. De FOM-promovendus kan
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In de praktijk bleken bij de training Loop-

baanplanning belangstellenden buiten de

boot te vallen. Dit was het gevolg van de

lange doorlooptijd van de training en het

beperkte aantal startmomenten (twee per

jaar). In 2007 heeft FOM geëxperimenteerd

met een kortere doorlooptijd van de trai-

ning (zes weken) en meer startmomenten.

Deze opzet bleek goed aan te sluiten bij de

behoefte. Besloten is om vanaf 2008 alleen

de variant met de korte doorlooptijd aan te

bieden en vier startmomenten per jaar te

creëren. Nieuw sinds 2007 is dat deze trai-

ning expliciet aandacht besteedt aan het

onderwerp ‘zelfstandig ondernemen’.

In 2007 heeft de Centrale Personeelsafde-

ling een nieuwe opzet van de training Doel-

gericht werken en plannen (Goal oriented

working and planning) voorbereid. Per 2008

krijgt de training een nieuwe leverancier,

een gewijzigde opzet en een nieuwe naam.

De Nederlandstalige training gaat Promotie

in eigen regie heten en de Engelstalige trai-

ning Taking Charge of your PhD project.

Aanleiding voor de vernieuwing waren sig-

nalen van deelnemers dat de training

onvoldoende aansloot bij de praktijk van

het promotieonderzoek en dat de trainers

(zelf niet gepromoveerd) niet altijd vol-

doende konden relateren aan de wereld

van het wetenschappelijk onderzoek. Bij

het ontwikkelen van de nieuwe training

zijn deze twee punten van belang geweest.

Individuele coaching en loopbaanadvies-
en begeleiding
In bijzondere omstandigheden kunnen pro-

movendi een beroep doen op individuele

coaching. FOM heeft de mogelijkheid voor

coaching in 2006 geïntroduceerd naar aan-

leiding van een onderzoek naar mogelijk-

heden om vrouwen te behouden voor de

wetenschap. In 2007 zijn vijf oio’s (drie

vrouwen en twee mannen) gestart met een

individueel coachingstraject. Op één na zijn

deze trajecten in 2007 afgerond. Het laatste

traject loopt door in 2008.

Oio’s die niet aan de training Loopbaan-

planning kunnen deelnemen, kunnen

gebruik maken van individuele loopbaan-

begeleiding. Uit kwaliteits- en efficiency-

overwegingen neemt FOM deze dienst per

2007 af van de docent van de training Loop-

baanplanning. In 2007 zijn veertien werk-

nemers aan een individueel loopbaanbege-

leidingstraject begonnen waarvan acht

inmiddels een baan hebben gevonden. De

zes werknemers die eind 2007 nog geen

baan hadden gevonden zijn pas in het laat-

ste kwartaal van 2007 gestart.

Aansluiting arbeidsmarkt
De doelstelling dat oio’s een passende baan

vinden aansluitend aan het FOM-dienstver-

band heeft in 2007 ruimschoots aandacht

gehad in de vorm van de volgende activitei-

ten:

• FOM PhD-day ASML
In mei 2007 heeft FOM in samenwerking

met ASML een dag voor FOM-oio’s georga-

Toelichting training
Loopbaanplanning

De training Loopbaanplanning bevor-

dert het vinden van een passende baan

aansluitend aan het dienstverband bij

FOM. De training is er op gericht om

oio’s kennis te geven van de arbeids-

markt, te voorzien van de benodigde

vaardigheden en het zelfinzicht om een

nieuwe positie te vinden die aansluit

bij hun wensen en talenten. Als afslui-

ting toetsen de deelnemers hun ver-

worven inzichten en vaardigheden in

een oefensollicitatiegesprek met exter-

ne selecteurs en recruiters.

Toelichting training Doelgericht
werken en plannen 

De cursus Doelgericht werken en plan-

nen (Goal-oriented working and plan-

ning) introduceert een plannings- en

evaluatiemethodiek. De oio’s krijgen

handvatten aangereikt om hun promo-

tieonderzoek zo te organiseren dat een

promotie in vier jaar een realistisch en

haalbaar doel wordt. Alle oio’s volgen

deze training verplicht in het eerste

jaar van het promotietraject.



met hen in contact treden en op deze

manier een indruk krijgen van de sfeer in

het bedrijf en de werkzaamheden die er

plaats vinden.

Special event 2007: 
FOM Young Scientists’ Day
In december 2007 heeft FOM in het voor-

malig Olympisch Stadion in Amsterdam

een dag georganiseerd voor alle FOM-oio’s.

Deze dag bood veel mogelijkheden tot net-

werken en stond in het teken van ontwik-

keling van (persoonlijke) vaardigheden en

oriëntatie op de loopbaan. De circa honderd

deelnemende promovendi konden zowel ‘s

morgens als ‘s middags een keuze maken

uit acht korte workshops (zie tabel) die

aansloten bij de verschillende fasen van

het promotietraject. Eén van de doelstellin-

gen was om deelnemers via deze korte

workshops kennis te laten maken met en

te stimuleren tot deelname aan het regulie-

re FOM-trainingspakket. Voor het plenaire

gedeelte had FOM sprekers uitgenodigd uit

wetenschap en bedrijfsleven (FOM-mede-

werkers en FOM-alumni). Vanwege de zeer

positieve reacties van deelnemers heeft

FOM besloten over circa twee jaar opnieuw

een dergelijke evenement te organiseren.

B. Postdocs

Ervaring in een gerenommeerd buitenlands

instituut is voor pas gepromoveerden een

belangrijke voorwaarde voor een succesvol-

le vervolgcarrière in de wetenschap. Daar-

om vindt FOM het enerzijds onwenselijk

om recent in Nederland gepromoveerden

aan te stellen en wil FOM anderzijds in het

buitenland gepromoveerden de mogelijk-

heid bieden om hier hun buitenlanderva-

ring op te doen. Het is niet ongebruikelijk

dat postdocs achtereenvolgens meerdere

postdocaanstellingen bij verschillende

werkgevers hebben. FOM vindt een dergelij-

ke langdurige stapeling van postdoccon-

tracten maatschappelijk onaanvaardbaar.

Bovenstaande uitgangspunten van het

postdocbeleid heeft FOM vertaald in aan-

stellingsrichtlijnen, waarop slechts in (zeer)

bijzondere situaties een uitzondering op

mogelijk is:

- FOM stelt in Nederland gepromoveerden

alleen aan als postdoc als zij een aantal

jaren buitenlandse onderzoekservaring

hebben.

- FOM stelt geen onderzoekers aan die aan

hun derde postdoccontract beginnen.

De afgelopen jaren (2002-2007) geven een

teruggang in de instroom van postdocs te

zien (van 82 in 2003 naar 51 in 2007). De

instroom over 2007 uit Nederland is het

gemiddelde van de jaren daarvoor (achttien

procent). Uit de onderstaande tabel blijkt

verder dat het aandeel vrouwen in de

instroom substantieel lager is dan het

gemiddelde in voorgaande jaren (slechts

12%). Een verklaring hiervoor is niet

beschikbaar.

De onderstaande tabellen betreffen de uit-

stroom van postdocs. FOM voorzag de lage-

re aantallen uitstromende postdocs in 2006

en 2007 vorig jaar al. De lagere aantallen

correleren met een sterke daling van de

instroom van WP/T in 2005, de categorie die

bijna geheel bestaat uit postdocs. Deze

daling volgde een piekbezetting van post-

docs in de jaren daarvoor4.

De arbeidsmarktresultaten van de uitstro-

mende postdocs passen bij de doelgroep en

het ten aanzien van die doelgroep gevoerde

beleid. Een ruime meerderheid van de uit-

stromers vindt zijn vervolgbaan in het bui-

tenland. Dit past bij het ‘reizigerskarakter’

van de postdocfunctie. Een aantal jaren

was dat ongeveer tweederde van de uitstro-
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4 Zie de toelichting hierop op pagina 14.

Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar (2003 t/m 2007)

instroomjaar 2003 2004 2005 2006 2007

instroom (aantal) 82 72 45 56 51

vrouw (%) 28 15 22 16 12

gem. leeftijd bij indiensttreding 30,5 29,8 29,9 31,4 30,5

afkomstig uit EER+ (%) 45 43 64 54 53

afkomstig uit Nederland (%) 27 22 13 12 18

afkomstig uit overige landen (%) 28  35 25 34 29

Workshops FOM Young Scientists’ Day

1 Taking charge of your PhD project

2 Being successful in Dutch 

organisations

3 The art of presenting science

4 Write-it-Right

5 Dealing with the ‘oio-dip’

6 Understanding different personalities

5 Starting a science-based company

7 Shaping your career

Uitstroom van postdocs (2002 t/m 2007)

uitstroomjaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007

aantal 77 78 87 85 62 53

gemiddelde duur aanstelling (mnd) 21 19 24 25 24 23



mers. Dat aantal nam in 2005 wat af, een

trend die zich in 2006 voortzette. Het

merendeel van de uitstromers dat in

Nederland blijft vindt zijn vervolgbaan bij

een onderzoekinstelling. Een toenemend

deel (33 procent in dit verslagjaar) kiest

voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Dezelfde trend van verschuiving van uni-

versiteiten en onderzoekinstellingen naar

marktsector is ook voor promovendi opge-

vallen (zie pagina 7).

Van de buitenlandse (EER+ samen met ove-

rige) uitstromers blijkt dat het percentage

dat een baan in Nederland vindt langza-

merhand is gestegen. Was dat in 2002 nog

maar twintig procent (tien van de vijftig),

voor 2006 is dat percentage gegroeid naar

36 procent (veertien van de 39).
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Arbeidsmarktresultaten van postdocs per uitstroomjaar (2002 t/m 2006) (in procenten)

Uitstroomjaar 2002 2003 2004 2005 2006

betaalde baan 89 81 82 83 77

• Nederland 32 32 32 36 44

- bedrijf 14 5 13 28 33

- universiteiten, onderzoekinstellingen 82 95 83 72 62

- overig 4 0 4 0 5

• in EER+ 43 46 45 47 42

• elders 25 22 23 17 14

uitkering > 3 mnd. 1 6 7 8 2

onbekend 10 13 11 9 21

Peildatum 1 februari 2008. Over het jaar 2007 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Bestemming uitstromende postdocs met betaalde baan na FOM (in aantallen)

uitstroom per 2002 2003 2004 2005 2006

EER+ uitstromers
naar Nederland 4 4 12 11 6

naar EER+ 24 17 23 17 17

naar overig 3 2 4 3 0

Nederlandse uitstromers
naar Nederland 12 10 7 11 7

naar EER+ 3 3 3 7 2

naar overig 3 2 1 0 0

overige uitstromers
naar Nederland 6 6 4 3 8

naar EER+ 2 9 6 9 1

naar overig 11 10 11 9 7



Dit hoofdstuk beschrijft een aantal onder-

werpen waarin de personeelsafdeling -

naast de dagelijkse werkzaamheden - dit

jaar tijd en energie heeft gestoken. Ook

besteedt dit hoofdstuk een aparte paragraaf

aan kwantitatieve ontwikkelingen in het

personeelsbestand over de periode 2001-

2007. Het personeelsbeleid met betrekking

tot promovendi is in hoofdstuk 2

(Kennistransfer: in- en doorstroom van pro-

movendi en postdocs) aan de orde geweest.

Functioneringsgesprekken
FOM hecht belang aan het periodiek hou-

den van functioneringsgesprekken met al

haar medewerkers. In onderstaande tabel is

per locatie aangegeven hoeveel procent van

de medewerkers in 2006 of 2007 een derge-

lijk gesprek met hun leidinggevende heeft

gehad.

Kennismakingsmiddag nieuwe medewer-
kers
FOM organiseert kennismakingsmiddagen

voor nieuwe medewerkers. Deze vinden

plaats op het FOM-bureau in Utrecht. FOM

informeert medewerkers over de organisa-

tie FOM (door de directeur), over het perso-

neelsbeleid (door het hoofd van de Centrale

Personeelsdienst) en de activiteiten van de

ondernemingsraad (door een lid van de

Centrale Ondernemingsraad). Als bijzonder

onderdeel spelen de deelnemers een kwar-

tetspel over de belangrijkste arbeidsvoor-

waarden. Vanaf 2007 is de frequentie van

de kennismakingsdag verhoogd naar een-

maal per kwartaal, om te voorkomen dat er

een te lange tijd tussen het moment van

indiensttreding en moment van deelname

zit.

Onderzoek zelfstandig ondernemerschap
Het Amsterdam Center for Entrepre-

neurship (UvA) heeft in 2007 in opdracht

van FOM een onderzoek gedaan naar

ondernemerschap en FOM. Dit onderzoek is

uitgevoerd via een schriftelijke enquête

onder 1969 FOMmers en via gesprekken

met al dan niet ondernemende oud-promo-

vendi, huidige FOMmers en directeuren van

de verschillende FOM-instituten. Eén van

de conclusies van het onderzoek is dat er

weliswaar niet veel FOMmers een bedrijf

starten, maar dat áls zij dat doen, zij dan

vaak succesvol zijn. Een publicatie over dit

onderzoek volgt in 2008.

VWO-docenten bij FOM
In 2007 heeft FOM het initiatief gestart om

VWO-docenten een onderzoeksopdracht in

een FOM-instituut te laten vervullen. Dit

heeft als doel de docenten een impuls in

hun eigen beroepspraktijk te geven, die zal

afstralen naar hun leerlingen. Hiermee

haalt FOM de banden met scholen aan en

hoopt FOM de belangstelling voor de studie

in de fysica te versterken. Als experiment

heeft FOM tien plaatsen van 0,2 fte beschik-

baar gesteld voor maximaal een jaar. Deze

plaatsen worden voor het schooljaar

2008/2009 verdeeld over de instituten

AMOLF, Nikhef en Rijnhuizen. Op AMOLF

was overigens al een enkele VWO-docent

gestart.

Training voor leidinggevenden 
In 2005 besloten de instituutsdirecteuren

en de directeur FOM om het adviesbureau

GITP opdracht te geven tot het verzorgen

van een training aan leidinggevenden. FOM

vindt de kwaliteit van de vaste staf van

groot belang met het oog op de continuïteit

van het onderzoek en het beheer van de

organisatie5.

In de loop van 2005 heeft FOM de training

tweemaal gegeven aan in totaal vijftien

voornamelijk wetenschappelijk leidingge-

venden. In de loop van 2006 startten

opnieuw twee trainingen. In 2007 heeft een

groep van zeven personen de training

gevolgd. Cursisten gaven aan dat het

belangrijk is om de opgedane kennis en

ervaring meer duurzaam in de organisatie

te verankeren. Een bijdrage hieraan is gele-

verd door het organiseren van follow-up

dagen waaraan in 2007 negentien personen

hebben deelgenomen.

Regelingen en arbeidsvoorwaarden 2007
De arbeidsvoorwaardenregelgeving kent bij

FOM sinds 1 januari 2007 twee niveaus:

WVOI (CAO) en FOM (Uitvoeringsrege-

lingen). De CAR (Collectieve Arbeidsvoor-

waardenregeling) is per 1 januari 2007

opgeheven. Met werknemersorganisaties is

afgesproken om CAR-bepalingen over te

hevelen naar de CAO-OI en naar de uitvoe-

ringsregelingen per werkgever. Daarvoor

heeft FOM in 2007 een voorstel bij de

Centrale Ondernemingsraad ingediend.

Onderwerpen op WVOI-niveau
Onderwerpen op WVOI-niveau, het niveau

van het overleg met de andere werkgevers

van onderzoekinstellingen en werknemers-

organisaties, waren in 2007 de volgende:

• Aanpassing statuten WVOI

Als gevolg van deze wijziging is FOM een

zelfstandig lid van de WVOI geworden.

• Wijzigingen B-WOI en ZAOI

Wijzigingen in de WW en de WIA waren

aanleiding voor een aantal aanpassingen

in het Bovenwettelijke regeling Werkloos-

heid personeel Onderzoek Instellingen (B-

WOI) en de Regeling Ziekte en Arbeids-

ongeschiktheid personeel Onderzoek

Instellingen (ZAOI). Zie onder voor een

nadere toelichting over deze onderwer-

pen.

• Nieuwe CAO

De CAO-Onderzoekinstellingen eindigde

per 1 januari 2008. Eind 2007 vonden de

voorbereidingen en de start van de

onderhandelingen voor een nieuwe CAO

plaats.

3. Personeelsbeleid & -ontwikkelingen
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Percentage medewerkers met 
functioneringsgesprek in 2006 of 2007

Locatie %

Nikhef 82

KVI 90

Rijnhuizen 85

AMOLF 78

FOM-bureau 88

BUW 87

voor zover geregistreerd op 1 februari 2008

5 Citaat uit Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, pagina 35.



Bovenwettelijke regeling Werkloosheid
personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI)
FOM-werknemers die werkloos worden

kunnen aanspraak maken op een werkloos-

heidsuitkering overeenkomstig de B-WOI.

De B-WOI biedt zogenaamde bovenwette-

lijke aanvullingen bovenop de wettelijke

WW-regeling.

De nieuwe versie van de Bovenwettelijke

regeling Werkloosheid personeel Onder-

zoek Instellingen geldt voor nieuwe werk-

loosheidsuitkeringen waarvan de eerste

werkloosheidsdag ligt op of na 1 november

2007. De belangrijkste wijzigingen staan in

onderstaand kader opgesomd.

Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
personeel Onderzoek Instellingen (ZAOI)
De nieuwe Regeling Ziekte en Arbeids-

ongeschiktheid personeel Onderzoek In-

stellingen is aangepast aan de opvolger van

de WAO, de WIA (de Wet Werk en Inkomen

naar Arbeidsvermogen). De nieuwe regeling

is met terugwerkende kracht op 1 januari

2006 in werking getreden met de aanpas-

singen die in het kader zijn aangegeven.

CAO-onderzoekinstellingen 
1 oktober 2006-1 januari 2008

Op basis van de gemaakte CAO-afspra-

ken vonden in 2007 de volgende wijzi-

gingen plaats:

• Per 1 januari 2007 is de nominale ein-

dejaarsuitkering van b 380,- omgezet

in een structurele verhoging van de

procentuele eindejaarsuitkering van

4,1% naar 5,4%.

• Alle salarissen zijn per 1 februari

2007 verhoogd met 2%, aangevuld

met 0,15% vanwege het vervallen van

buitengewoon verlof bij verhuizen,

huwelijk en samenwonen.

• Sinds 1 april 2007 geldt voor werkne-

mers vanaf 59 jaar een nieuwe senio-

renregeling, SROI-2007.

• In december 2007 ontving iedere

werknemer voor de laatste keer een

niet pensioengevende levensloopbij-

drage van 0,8% van de bezoldiging.

Per 1 januari 2008 is deze levensloop-

bijdrage omgezet in een structurele

pensioengevende levensloopbijdrage

van 0,7%, die wordt toegevoegd aan

de reguliere eindejaarsuitkering.

• In overeenstemming met een

afspraak tussen CAO-partijen is ook

binnen FOM een verkennende studie

gedaan naar de wenselijkheid van

flexibele beloningsvormen onder

wetenschappers en technici. FOM

verwacht de resultaten van dit onder-

zoek begin 2008.

• In plaats van de aanvulling op de

loongerelateerde WW-uitkering van

drie procent gedurende twee maan-

den en acht procent gedurende tien

maanden, is een bonusuitkering inge-

voerd voor het aanvaarden van regu-

lier werk vanuit de uitkeringssituatie,

als er geen aanspraken meer zijn op

een WW-uitkering. De bonus is een

half bruto maandsalaris bij aanvaar-

ding van werk in het eerste half jaar

van werkloosheid en een kwart bruto

maandsalaris in het tweede half jaar

van werkloosheid.

• Voor degene die op de eerste werk-

loosheidsdag 41 jaar of ouder is, is een

bonus geïntroduceerd van b 3.000,-

bruto, die wordt uitgekeerd bij het

aanvaarden van een reguliere baan

vanuit de uitkeringssituatie, mits het

recht op WW-uitkering daadwerkelijk

eindigt.

• Voor werknemers van 53 jaar is de

duur van een aansluitende uitkering

gesteld op 9 jaar. Werknemers van 54

jaar en ouder ontvangen een aanslui-

tende uitkering tot de eerste dag van

de maand waarin zij 65 jaar worden.

Voor beide groepen geldt dat zij op de

eerste werkloosheidsdag een dienst-

tijd van minimaal 12 jaar moeten

hebben om hiervoor in aanmerking te

komen.

• De regeling is aangepast aan de op-

volger van de WAO, de WIA (de Wet

Werk en Inkomen naar Arbeids-

vermogen).

• Naast een aantal al bestaande gron-

den voor het staken van de bezoldi-

ging, is het nu mogelijk om de bezoldi-

ging te staken als een werknemer zon-

der deugdelijke grond weigert mee te

werken aan redelijke voorschriften of

getroffen maatregelen die erop gericht

zijn om de werknemer in staat te stel-

len passend werk te verrichten, of aan

het opstellen, evalueren en bijstellen

van een plan van aanpak.

• De mogelijkheid van een hernieuwd

onderzoek vanwege bedenkingen

tegen een conclusie van geneeskun-

dige aard is vervangen door de moge-

lijkheid van een second opinion door

UWV. Zowel werkgever als werkne-

mer kunnen hiervoor een verzoek

indienen.

• Als werknemers na twee jaar arbeids-

ongeschiktheid minder dan 35 pro-

cent arbeidsongeschikt zijn, worden

zij onder andere voorwaarden in hun

functie, dan wel in een andere functie,

herplaatst.

• Werknemers kunnen worden ontsla-

gen als zij zonder deugdelijke grond

weigeren gevolg te geven aan redelijke

voorschriften, mee te werken aan

maatregelen om hen in staat te stellen

de eigen of passende arbeid te ver-

richten of passende dan wel gangbare

arbeid te verrichten waartoe de werk-

gever hen in de gelegenheid stelt.

• Het recht op suppletie is vervallen

evenals de uitkering aan gewezen

arbeidsongeschikten.
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Kwantitatieve ontwikkelingen personeels-
bestand 2000-2007

Uit de tabel op pagina 4 blijkt dat er in de

jaren 2003-2007 jaren sprake is geweest van

een aanzienlijke daling in de bezetting (van

1100 naar 844 fte). De vraag rijst wat hier-

van de oorzaak is. Voor een meerjarig per-

spectief zijn als aanvulling onderstaand de

bezettingsgegevens van drie eerdere jaren

(2000, 2001 en 2002) aan de tabel toege-

voegd.

Uit de tabel en de bijbehorende grafiek

blijkt dat er in de jaren 2003 en 2004 sprake

is geweest van een piekbezetting. De perso-

neelsgroep die verantwoordelijk is geweest

voor deze piekbezetting blijkt vooral die

van de tijdelijke wetenschappers te zijn.

Voor de groep WP/T (een groep die vrijwel

geheel uit postdocs bestaat) ligt de piek in

2003 (201 fte) en voor de oio’s in 2004 (449

fte). De hoge bezettingscijfers zijn in lijn

met de hoge instroom in die twee perso-

neelsgroepen in de jaren 2001, 2002 en

2003. Deze hoge instroom was mogelijk

doordat FOM in de periode daarvoor veel

FOM-programma’s heeft toegekend. Dit

hoge toekenningsniveau kon FOM echter

niet handhaven omdat onder andere op

FOM werd bezuinigd c.q. de inkomsten

lager werden dan oorspronkelijk gepland.

Als gevolg daarvan heeft FOM zelfs een

stop op het indienen van programma’s

afgekondigd. Bovendien gingen in die

periode ook nog de oio-salarissen aanzien-

lijk omhoog. Hierdoor kon FOM voor het-

zelfde geld minder oio’s aanstellen. In de

jaren 2004-2007 heeft FOM geen program-

ma’s toegekend. De verwachting is dat als

gevolg hiervan de daling van tijdelijk

wetenschappelijk personeel zich in 2008

nog zal voortzetten. In de daarop volgende

jaren zal de personeelsomvang weer stijgen

(het programmaloket is immers per 2008

weer geopend).

Hoewel de daling in bezetting grotendeels

met bovenstaande informatie verklaarbaar

is, is daarmee niet de gehele daling ver-

klaard. Een meer blijvende oorzaak van de

teruggang is voornamelijk gelegen in de

gedaalde omvang van de groep OP/V (van

308 fte in 2000 naar 275 fte in 2007). Deze

groep bestaat uit technici (circa 65 procent)

en ander ondersteunend personeel. De

afgelopen jaren heeft FOM in toenemende

mate apparaten ingekocht in plaats van

zelf te bouwen en is de bouw van detecto-

ren voor CERN afgerond. Hierdoor zijn anno

2007 minder technici nodig. Als gevolg van

strategische keuzes6 is daarnaast de bezet-

ting van het KVI de afgelopen jaren terug-

gebracht. Ook dit heeft eind 2006 geleid tot

een daling in de groep OP/V met ruim 19

fte, waaronder 14,8 fte technici.
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Gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2007 (fte)

jaar WP/V WP/T OIO OP/V OP/T totaal

2000 94 131 337 308 57 927

2001 85 139 361 297 57 939

2002 77 179 396 302 59 1013

2003 86 201 437 311 65 1100

2004 78 189 449 291 67 1074

2005 92 144 436 293 59 1024

2006 95 119 395 290 49 948

2007 89 109 333 275 38 844

Grafiek gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2007 (fte)
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6 Zie Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010,

pagina 20.
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4. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen)

eindtotaal eindtotaal

locatie WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T 2007 2006

Nikhef 36,13 15,45 37,67 65,47 6,50 22,36 1,26 184,84 181,71

KVI 3,00 0,42 10,63 9,83 0,33 24,21 49,48

Rijnhuizen 24,25 7,93 18,82 52,73 11,63 19,18 1,94 136,48 133,73

AMOLF 17,35 30,83 51,14 38,44 7,00 15,92 2,76 163,44 165,77

Bureau 0,15 44,52 2,00 46,67 46,98

FOM algemeen 0,00 1,00

• EUR 1,00 1,00 1,00

• LEI 1,00 15,61 31,13 47,74 53,98

• RU 2,00 2,71 10,71 1,90 17,32 23,64

• RuG 0,67 0,79 12,99 0,25 14,69 24,80

• TU/e 2,54 23,55 26,09 31,47

• TUD 1,00 9,64 38,67 3,25 52,56 68,38

• UT 4,00 33,79 0,50 38,29 51,63

• UU 1,80 3,72 19,50 1,00 1,01 27,03 34,43

• UvA 1,00 7,52 23,50 1,00 33,01 41,27

• VU 1,00 7,52 16,76 2,44 27,72 34,49

• WUR 3,00 3,00 3,92

• subtotaal BUW 8,47 54,04 214,59 6,59 4,76 0,00 0,00 288,45 370,01

totaal 89,20 108,81 332,85 173,06 30,22 101,98 7,97 844,08 947,68

A. Gerealiseerde bezetting in 2007 (fte)



Aantal personen in dienst per locatie 

locatie WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal

Nikhef 37 14 42 66 11 26 1 197

KVI 3 10 9 22

Rijnhuizen 27 10 20 53 14 22 5 151

AMOLF 17 36 51 39 9 22 6 180

Bureau 51 5 56

• EUR 1 1

• LEI 1 16 29 46

• RU 2 3 13 2 20

• RuG 1 9 10

• TU/e 1 22 23

• TUD 1 8 38 3 50

• UT 4 29 33

• UU 2 3 19 1 25

• UvA 1 7 22 1 31

• VU 1 8 13 3 25

• WUR 3 3

• subtotaal BUW 8 51 198 7 3 0 0 267

Totaal 92 111 321 174 37 121 17 873

Aantal fulltime equivalents per locatie

locatie WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal

Nikhef 36,10 13,40 41,40 65,55 6,30 22,36 0,95 186,06

KVI 3,00 10,00 9,00 22,00

Rijnhuizen 24,73 9,40 20,00 52,00 13,40 18,90 4,40 142,83

AMOLF 15,90 33,05 50,80 37,58 8,90 15,38 4,20 165,80

Bureau 44,35 3,26 47,61

• EUR 1,00 1,00

• LEI 1,00 15,50 29,00 45,50

• RU 2,00 3,00 12,80 1,90 19,70

• RuG 0,50 9,00 9,50

• TU/e 1,00 21,80 22,80

• TUD 1,00 7,80 37,80 3,00 49,60

• UT 4,00 29,00 33,00

• UU 1,80 3,00 19,00 1,00 24,80

• UvA 1,00 7,00 21,80 1,00 30,80

• VU 1,00 8,00 13,00 2,44 24,44

• WUR 3,00 3,00

• subtotaal BUW 7,80 49,80 197,20 6,34 3,00 - - 264,14

Totaal 87,53 105,65 319,40 170,47 31,60 100,99 12,81 828,44
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B. Bezetting per 31-12-2007 per personeelscategorie
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Leeftijdsverdeling naar geslacht (aantal personen)

leeftijds WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal eind-

categorie m v m v m v m v m v m v m v m v totaal

0 - 24 22 3 2 6 1 1 1 1 31 6 37

25 - 29 22 5 188 56 14 1 11 2 4 1 235 69 304

30 - 34 5 52 10 41 8 14 1 7 5 6 1 3 125 28 153

35 - 39 16 1 13 3 2 21 1 6 8 10 1 67 15 82

40 - 44 18 2 4 1 21 1 3 7 5 1 5 54 14 68

45 - 49 7 2 18 7 7 1 1 35 8 43

50 - 54 12 25 5 9 1 43 9 52

55 - 59 16 26 3 17 10 1 60 13 73

> 60 15 26 1 7 12 49 12 61

Totaal 89 3 93 18 253 68 167 7 34 3 57 64 6 11 699 174 873

Schaalverdeling naar geslacht (aantal personen)

WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal eind-

schaal m v m v m v m v m v m v m v m v totaal

2 2 1 1 2 3

3 1 10 1 2 10 12

4 1 1 1 4 1 2 6 8

5 3 1 4 6 1 8 7 15

6 5 2 3 7 11 2 15 15 30

7 20 1 12 1 5 7 1 1 38 10 48

8 45 2 8 6 11 1 1 60 14 74

9 34 1 1 7 2 2 42 5 47

10 2 81 14 41 40 1 6 3 1 135 17 152

11 9 6 4 12 4 7 4 1 2 39 10 49

12 16 1 5 4 1 1 5 2 1 31 5 36

13 13 3 2 18 0 18

14 31 1 1 1 33 1 34

15 7 1 1 1 8 2 10

16 7 3 10 0 10

18 4 1 5 0 5

oio 249 68 249 68 317

op uurloon basis 1 2 1 1 3 2 5

Totaal 89 3 93 18 253 68 167 7 34 3 57 64 6 11 699 174 873

1 Gepromoveerde oio’s worden ingedeeld in schaal 10.4.

Het gaat hier om oio’s die binnen 4 jaar gepromoveerd zijn of oio’s met een overbruggingsaanstelling.
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2003 2004 2005 2006 2007

Vrouwelijke personeelsbezetting * n % n % n % n % n %

WP/V 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3

WP/T 48 26 35 20 22 18 24 19 18 16

OIO 87 19 84 19 85 20 82 22 68 21

OP/V 72 22 74 23 71 23 75 24 71 24

OP/T 16 21 19 57 13 20 18 30 14 26

totaal 225 20 214 19 195 19 203 21 174 20
* per 31 december

2003 2004 2005 2006 2007

Instroom vrouwen n % n % n % n % n %

WP/V

WP/T 25 28 12 14 10 19 10 16 9 14

OIO 28 22 15 19 15 19 19 30 16 22

OP/V 1 14 2 17 2 18 2 33 1 25

OP/T 14 23 16 29 12 20 15 34 14 35

totaal 68 23 45 19 39 19 46 26 40 22

Aantal stagiairs* naar opleidingsniveau

MBO- HBO- WO-
locatie stagiairs stagiairs stagiairs Totaal

Nikhef 5 6 20 31

KVI 1 4 5

Rijnhuizen 4 8 13 25

AMOLF 8 1 17 26

Totaal 2007 17 16 54 87

totaal 2006 9 20 30 59

totaal 2005 10 25 38 73

* Het gaat hier om stages met een duur van meer 

dan twee maanden.

C. Specifieke personeelscategorieën
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Aantal buitenlandse medewerkers naar nationaliteit
Inclusief gastonderzoekers betreft het 51 nationaliteiten.

EER+ Overig

nationaliteit aantal nationaliteit aantal

Belgische 12 Algerijnse 2

Britse 17 Amerikaanse 16

Bulgaarse 3 Argentijnse 3

Deense 2 Armeense 1

Duitse 52 Australische 3

Estse 1 Bengaalse 1

Finse 4 Braziliaanse 2

Franse 27 Canadese 7

Griekse 9 Chinese 15

Ierse 2 Colombiaanse 2

Italiaanse 44 Costaricaanse 2

Oostenrijkse 1 Filipijnse 3

Poolse 12 Indiase 15

Portugese 3 Indonesische 8

Roemeense 23 Iraanse 8

Spaanse 9 Israëlische 2

Tsjechische 3 Japanse 1

Zweedse 9 Kroatische 1

Zwitserse 3 Libanese 2

Marokkaanse 2

Mexicaanse 2

Nepalese 1

Oekraïense 14

Oezbekistaanse 1

Pakistaanse 1

Russische 26

Servische 4

Taiwanese 1

Turkse 6

Venezolaanse 1

Vietnamese 3

Zuid-Afrikaanse 1

Totaal 236 157

De tabel illustreert één aspect van de diversiteit van 

FOM-medewerkers, de nationaliteit. In deze tabel zijn alle

medewerkers, met in totaal 51 buitenlandse nationaliteiten,

opgenomen die gedurende het verslagjaar kortere of langere

tijd bij FOM verbleven. Onder de in totaal 393 buitenlanders

zijn ook de doorgaans kort verblijvende gastonderzoekers

inbegrepen. De basis voor dit overzicht is dus een andere 

dan die van de meeste andere tabellen in dit hoofdstuk die 

uitsluitend werknemers bevatten.



Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen uitgesplitst naar leeftijdscategorie

15 t/m 25 t/m 35 t/m 45 t/m 55 t/m

24 jaar 34 jaar 44 jaar 54 jaar 64 jaar

verzuimpercentage (%)
2004 0,91 1,43 1,51 2,61 4,08

2005 1,01 1,17 2,22 2,47 3,94

2006 1,51 0,92 1,98 2,54 3,50

2007 1,53 1,18 2,32 3,10 3,02

meldingsfrequentie
2004 0,9 0,7 1,0 1,3 1,3

2005 1,0 0,7 1,3 1,7 1,3

2006 1,3 0,7 1,5 1,4 1,4

2007 1,16 0,81 1,3 1,4 1,1

gemiddelde duur (gewogen dagen)

2004 3,5 9,4 8,3 7,9 14,5

2005 4,3 7,6 7,1 6,8 15,8

2006 4,1 6,2 5,8 7,4 10,8

2007 4,6 6,1 6,2 7,6 9,8
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D. Verzuim

Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren

verzuim incl. verzuim excl. meldings- gemiddelde duur** 

zwanger (%) zwanger (%) frequentie* (gewogen dagen)

2004 1,98 1,83 0,90 9,5

2005 1,95 1,78 1,00 8,5

2006 1,80 1,61 1,03 7,04

2007 2,24 1,86 1,04 6,9

* De meldingsfrequentie is het gemiddelde aantal keren dat een werknemer 

zich ziek heeft gemeld in 2007.

** De gemiddelde duur van het ziekteverzuim is gebaseerd op alle betermeldingen 

in 2007, waarbij direct voorafgaande ziektedagen uit eerdere jaren 

(tot een maximum van één jaar) meewegen in de berekening.
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5. Specifieke rapportages

A. FOM-Arbobeleid

In 2007 is de Arbowet aanzienlijk gewijzigd.

In principe zijn alleen doelvoorschriften

opgenomen in de Arbowet. Het gevolg is

dat iedere werkgever zelf moet bepalen hoe

hij de doelvoorschriften vertaalt in middel-

voorschriften. De werkgever kan deze vast-

leggen in een zogenaamde Arbocatalogus.

Als gevolg van de Arbowetswijziging heeft

FOM de nota FOM-Arbobeleid herzien. Dit

betekende overigens geen principiële wijzi-

gingen in het beleid en de organisatie voor

arbeidsomstandigheden. FOM heeft het

voornemen een Arbocatalogus op te stellen

waarin beleid en uitvoering voor de risico-

gebieden, die voor FOM gelden, vastgelegd

worden. Daar waar overlap is, werkt FOM

samen met andere WVOI-instellingen. In

2007 is FOM gestart met de onderwerpen

Arbeidsmiddelen en Nieuw- en Verbouw.

De onderwerpen Beeldschermwerk en

Elektriciteit stelt FOM samen met andere

WVOI-instellingen op.

Verantwoordelijkheid voor arbeidsom-
standigheden
De directeuren van de instituten zijn mid-

dels een taakopdracht door de directeur

FOM verantwoordelijk gesteld voor de

arbeidsomstandigheden in het instituut.

Alle instituutsdirecteuren hebben de lei-

dinggevenden opdracht gegeven een goede

uitvoering te geven aan het Arbobeleid. Dit

verslagjaar zijn deze missives geactuali-

seerd.

B. Deskundigen inzet

Arbo Advies Commissie
De Arbo Advies Commissie adviseert en

informeert de directeur FOM over het te

voeren Arbobeleid. Een ander doel van de

commissie is het elkaar adviseren over het

te voeren beleid bij de instituten en het

bureau en ervaringen uit te wisselen. De

commissie is driemaal bij elkaar geweest.

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

• Leren van ongevallen

• Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

(implementatie NEN3140)

• Nieuwe wettelijke regelingen zoals

Gebruiksbesluit en Activiteitenbesluit

• Contracten met Derden

• Bespreking van ongevallen en incidenten

• Arbocatalogus

Daarnaast zijn de leden van de Arbo Advies

Commissie eveneens driemaal bij elkaar

geweest voor het samenstellen van de

Arbocatalogus.

Ondersteuning voor arbeidsomstandig-
heden
De Maatwerkregeling in de Arbowet ver-

plicht bedrijven en instituten de deskundi-

ge ondersteuning voor arbeidsomstandig-

heden zoveel mogelijk in eigen dienst te

hebben.

Alle onderdelen van FOM hebben sinds

2006 een goedgekeurde Maatwerkregeling.

Er zijn zowel centraal als decentraal Arbo-

coördinatoren in dienst. Daarnaast hebben

de instituten een veiligheidscommissie. De

medewerkers in deze commissie zijn naast

hun dagelijkse taken de ogen en oren op de

werkvloer voor de arbeidsveiligheid.

Degenen die belast zijn met advisering voor

en toezicht op beeldschermwerkplekken,

elektrotechniek en lasers hebben hiervoor

op veiligheidsgebied specifieke cursussen

gevolgd.

Voor werkgerelateerde gezondheidsaspec-

ten hebben de instituten en het FOM-

bureau een contract met een externe

Arbodienst. FOM-medewerkers binnen uni-

versitaire muren kunnen gebruik maken

van de Arbodienst ter plaatse.

Naast ondersteuning bij ziekteverzuim

kunnen FOM-medewerkers ook gebruik

maken van het Arbeidsomstandigheden-

spreekuur bij de Arbodienst (open spreek-

uur voor werkgerelateerde vragen of klach-

ten die niet direct tot verzuim leiden).

Stralingsdeskundigen
In het kader van de kernenergiewet zijn er

gediplomeerde stralingsdeskundigen in

dienst. Rijnhuizen heeft twee deskundigen

niveau 3 en twee van niveau 5A. AMOLF en

Nikhef hebben gezamenlijk één deskundige

niveau 3 aangesteld met daarnaast twee

deskundigen niveau 5A (één voor AMOLF

en één voor Nikhef).

Bedrijfshulpverlening
De instituten en het FOM-Bureau hebben een

BHV-organisatie met gediplomeerde BHV-

ers en EHBO-ers. Op alle locaties is er een

ontruimingsplan (BHV-plan) en heeft men

dit jaar ontruimingsoefeningen gehouden.

Oefenen 
moet !



C. Voorlichting en
onderricht

Voorlichting
Iedere medewerker krijgt bij indiensttre-

ding het boekje Veiligheidsvoorschriften en

Wenken en de flyer Seksuele intimidatie,

agressie en geweld uitgereikt. Op de intro-

ductiedag besteedt FOM eveneens aandacht

aan Arbeidsomstandigheden. Ook lokaal

(instituten en het FOM-Bureau) krijgen alle

nieuwe medewerkers bij indiensttreding

een introductie voor veiligheid en gezond-

heid op de werkplek inclusief de plaatselij-

ke voorzieningen en reglementen hiervoor.

Op dat moment wordt er ook aandacht

besteed aan de beeldschermwerkplekken.

Op www.fom.nl geeft FOM informatie over

de arbo-organisatie bij FOM-centraal. Het

boekje Veiligheidsvoorschriften en Wenken

en de flyer Seksuele intimidatie, agressie en

geweld zijn eveneens hier te vinden. In

FOM Expres is driemaal aandacht besteed

aan arbeidsomstandigheden. In het perso-

neelsblad van AMOLF en Rijnhuizen komt

Arbo ook aan de orde.

Gevolgde opleidingen
Bij Nikhef hebben elf medewerkers de cur-

sus VOP (voor toezicht en controle op elek-

trische arbeidsmiddelen) gevolgd en twee

medewerkers de cursus voor werkplekon-

derzoek Beeldschermwerk gevolgd. Bij

Rijnhuizen volgden twee medewerkers de

cursus Laserveiligheid, twintig medewer-

kers de instructie Veilig hijsen. AMOLF heeft

twee medewerkers opgeleid tot Ergo-coach

(Ergonomisch adviseur bij beeldscherm-

werkplekken). Eén medewerker volgde de

opleiding voor het werken met een vork-

heftruck.

In het kader van de BHV-organisatie heb-

ben bij alle instituten en het FOM-bureau

medewerkers deelgenomen aan de BHV- en

EHBO-opleidingen of -herhalingscursussen.

Op iedere werkplek zijn er medewerkers

opgeleid om de AED te hanteren.

In november hebben twintig personen

(Arbocoördinatoren en leden van de Veilig-

heidscommissies van de instituten) de

workshop Leren van fouten gevolgd op het

FOM-bureau.

D. Projecten met betrekking
tot Arbo

Nikhef
In 2007 is het Plan van Aanpak Elektrische

Veiligheid afgerond. De pilot elektrische

arbeidsmiddelen bij de Technische

Huishoudelijke Dienst heeft geleid tot een

beleid op dit gebied en ingevoerd in het

managementsysteem. In 2008 zal Nikhef

dit project afronden. Het project Machine-

veiligheid voor machines zonder CE-marke-

ring is afgerond. In 2008 zijn de machines

met een CE-markering aan de beurt. Nikhef

heeft het voornemen alle geproduceerde

arbeidsmiddelen te gaan voorzien van een

CE-markering.

In oktober/november is een Periodiek Arbeids-

geneeskundig Onderzoek uitgevoerd bij de

afdeling Beheer en Computertechnologie.

Nikhef verwacht de resultaten hiervan in

2008.

Op arbeidshygiënisch gebied is een beleid

voor persoonlijke beschermingsmiddelen

opgezet en heeft de RI&E bij de reinigings-

afdeling en de laboratoria van de Enginee-

ringafdeling uitgewezen dat orde en net-

heid het grootste risico vormt.

Dit jaar zijn bij alle nieuwe medewerkers

die beeldschermwerk verrichten werkplek-

onderzoeken gehouden, ook bij de mede-

werkers gedetacheerd op CERN. Veel verbe-

teringen zijn al aangebracht.

Rijnhuizen
Rijnhuizen heeft dit jaar verdere uitvoering

gegeven aan het plan van aanpak van de

algemene RI&E. Het beleid voor laserveilig-

heid, gevaarlijke stoffen en (cryogene) gas-

sen is verbeterd en is de implementatie is

bij alle drie de projecten gestart. Deze pro-

jecten lopen door in 2008.

De risico’s voor biologische agentia in de

koeltoren zijn geïnventariseerd. Deze RI&E

zal in 2008 getoetst worden. Gebouw-

technische aanpassingen voor brandpre-

ventie en valbeveiliging zijn aangebracht.

Preventieve arbozorg is geïntegreerd bij het

Magnumproject. Dat wil zeggen dat men bij

iedere fase van het project veiligheid mee-

neemt bij de beslissingen.

Aan het door de Arbodienst gehouden

Fitheidonderzoek hebben 84 (56%) mede-

werkers meegedaan. Medewerkers hebben

op basis hiervan een (vertrouwelijk) indivi-

dueel advies ontvangen. De organisatie is

geadviseerd om medewerker met een (licht)

verhoogd overgewicht en (licht)verhoogd

cholesterol te stimuleren tot meer bewegen

en gezonder eten en een programma ‘stop

met roken’ aan te bieden.

AMOLF
Het door een extern adviesbureau opgestel-

de plan van aanpak RI&E chemisch labora-
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torium is gevalideerd. Bij de uitwerking van

het Plan van Aanpak bleek sterke behoefte

te bestaan de blootstellingsrisico’s beter in

kaart te brengen. Dit is eind 2007 uitge-

voerd in samenwerking met de centrale

Arbocoördinator met als resultaat een

beknopter Plan van Aanpak met een meer

praktische aanpak van zaken.

In het kader van de RSI-campagne hebben

twintig personen deelgenomen aan het

tweede pilotproject ‘gebruik van sneltoet-

sen’.

De automatische aansturing van de bordjes

‘Laser on’ is gedeeltelijk ingevoerd. De sig-

nalering gaat aan zodra er een bepaalde

stroom loopt in de netvoedingskabel van de

laser.

Bij de nieuwbouw neemt men steeds

arbeidsomstandigheden mee in de beslis-

singen van de plannen.

Bureau
In verband met klachten over het binnen-

klimaat is de luchtbehandelingsapparatuur

aangepast en is er extra aandacht besteed

aan het schoonmaakregime. Ook heeft de

Arbocoördinator beeldschermwerkplekken

nagekeken en enkele verbeteringen doorge-

voerd.

De Arbocoördinator en het hoofd BHV heb-

ben een veiligheidsronde uitgevoerd waar-

uit enkele zaken naar voren kwamen die

een risico konden opleveren. Deze punten

zijn opgelost. Verder is er een onverwachte

ontruimingsoefening gehouden. Daarover

heeft het BHV-team van Rijnhuizen een

evaluatierapport uitgebracht.

Universitaire werkgroepen
Naar aanleiding van het onderzoek naar

arbeidsomstandigheden voor medewerkers

bij universiteiten is gestart met de verbete-

ring van de voorlichting voor nieuwe mede-

werkers. Op de kennismakingsmiddag

besteedt FOM apart aandacht aan arbeids-

omstandigheden. In 2007 is hiervoor een

film gemaakt die FOM vanaf maart 2008 zal

vertonen.

E. Gevaarlijke situaties en
bedrijfsongevallen

Geen van de onderstaande ongevallen gaven

reden voor melding aan de Arbeids-

inspectie.

Nikhef
Eén ongeval met hoofdwond zonder blij-

vend letsel.

Rijnhuizen
Er zijn enkele gevaarlijke situaties gecon-

stateerd:

• Ondeskundig handelen door het verkeerd

gebruik van een rolsteiger en een hoog-

werker. Hier is onmiddellijk voorlichting

gegeven.

• Werkzaamheden, aan een experimentele

installatie, op hoogte waarbij valgevaar

bestond. Hier zijn valbeschermingsmid-

delen verstrekt en wordt gewerkt aan een

blijvende oplossing.

De EHBO-afdeling heeft vier incidenten

(zonder blijvend letsel) geregistreerd: 

• Beknelling van de hand door onacht-

zaamheid bij hijswerkzaamheden.

• Onwel worden na schrik en lichte ver-

wonding door vallende montagestrip van

een cleanroomconstructie.

• Schrik en stijve arm en schouder als

gevolg van een elektrische schok bij het

niet zorgvuldig ontladen van een conden-

sator in een laserinstallatie.

• Verontreiniging in het oog bij installatie-

werkzaamheden.

AMOLF
Ten gevolge van een barstende heetwater-

slang liep een medewerker lichte brand-

wonden op.

F. Realisatie 
Arbojaarplan 2007

1. Afronden van het project
“Arbeidsomstandigheden FOM-medewer-
kers universitaire werkgroepen”
Uit onder andere informatie van FOM-

medewerkers en Arbodiensten bij universi-

teiten is gebleken dat informatie over vei-

ligheid en gezondheid in de werksituatie

verbetering behoeft. Daarnaast zijn de ver-

schillende contracten met de universitaire

Arbodiensten voor de ondersteuning bij

ziekteverzuim niet optimaal.

FOM heeft besloten om:

• verbetering aan te brengen in de informa-

tie op de FOM-introductiedag. Dit project

is bijna afgerond (zie hierboven onder

Projecten met betrekking tot Arbo);

• zo mogelijk op de FOM-website in de

rubriek Projecten en werkgroepen expli-

cieter aan te geven wat FOM verwacht

met betrekking tot veiligheid op de werk-

plek;

• de contracten met de universitaire

Arbodiensten te optimaliseren. Dit pro-

ject is gestart in 2007 en zal in 2008 wor-

den afgerond;

• periodiek bij universiteiten een gesprek te

hebben met FOM-medewerkers en met de

Arbocoördinator van een faculteit.

2. Arbo- en Milieuparagrafen bij kleine en
grote wetenschappelijke projecten
De eerste hoofdstukken van de Arbo-

catalogus (Arbeidsmiddelen en Nieuw- en

Verbouw) houden rekening met preventieve

maatregelen zoals veiligheidsaspecten bij

inkoop of bouwplannen.

3. Wetswijziging Arbowet november 2006
implementeren
De FOM-Arbonota is met instemming van

de COR herzien. Zie hiervoor de inleiding

van dit hoofdstuk.
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6. Specifieke rapportages
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A. Centrale
Klachtadviescommissie

Samenstelling
In 2007 bestond de Centrale Klachtadvies-

commissie uit de volgende personen:

• Dr. A.R. de Monchy, voorzitter 

(in 2004 herbenoemd tot juli 2008);

• Dr. L.W. Wiggers, Nikhef 

(in 2004 herbenoemd tot juli 2008); 

• Dr. A.A. Oomens, Rijnhuizen 

(in 2004 herbenoemd tot juli 2008);

• Ing. A.P. de Haas, Nikhef 

(in 2004 herbenoemd tot juli 2008); 

• Mr. J.C.M. Kuijpers, secretaris (FOM-Bureau).

Behandelde klachten
In 2007 heeft de Commissie naar aanleiding

van twee ingediende klachten advies uitge-

bracht. De klachten hadden beiden betrek-

king op binnenlandse dienstreizen maar

kwamen verder niet overeen. De

Commissie heeft inzake beide klachten een

onderzoek ingesteld en betrokkenen

gehoord. Eén klacht werd gegrond ver-

klaard, de andere niet. De door de

Commissie uitgebrachte adviezen zijn uit-

gebracht aan en overgenomen door het
Uitvoerend Bestuur FOM.

B. Kosten wachtgelden en
uitkeringen

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling

van de kosten van werkloosheidsuitkerin-

gen weer.

FOM heeft in het verslagjaar 2005 aan 128

personen een werkloosheidsuitkering

betaald, in 2006 aan 106 personen en dit

verslagjaar (2007) aan 82 personen. Dit is

een aanzienlijke daling. Als gevolg daarvan

zijn de kosten gedaald. De daling van kos-

ten wordt daarnaast ook veroorzaakt door-

dat een aantal regelingen versoberd zijn.

C. Centrale
Ondernemingsraad

1. Instemming
In 2007 is op grond van artikel 27 WOR

instemming gevraagd aan de COR over de

inzet van vakantiedagen in verband met

scholing en competentieontwikkeling van

oio’s conform artikel 12.6 lid 5 CAO-OI. Het

overleg hierover loopt nog. Er is ook

instemming gevraagd op de Nota FOM-

Arbobeleid (verkregen) en op de inpassing

van de CAR in de FOM-UVR (overleg loopt

nog). De COR en FOM konden in 2007 geen

overeenstemming bereiken over actualise-

ring van de aanstellingsrichtlijnen voor

promovendi en postdocs.

2. Advies
FOM heeft geen adviesaanvragen ingediend

bij de Centrale Ondernemingsraad.

3. Overleg
Er is overleg geweest over een concept-

klokkenluidersregeling alsmede over actu-

alisering van het pensioenreglement van

Centraal Beheer. Ter afsluiting van het

implementatietraject FNM (functieniveau-

matrix) is een evaluatie aan de Centrale

Ondernemingsraad aangeboden. De COR

heeft hierover schriftelijke vragen gesteld

die FOM in 2008 zal beantwoorden.

bedragen in ka 2003 2004 2005 2006 2007

Kosten uitkeringen WOI/BWOO 69 59 1 0 0

Kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 189 92 81 75 21

Kosten WW/BW *) 511 621 795 539 368

Aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 **) 64 64 61 58 60

Nabetaling pensioenpremie 0 0 8 34 72

werkgeversdeel

Totaal 833 836 946 706 521

*) vanaf 01-01-2001 was de WW van toepassing op ex-werknemers van FOM 

die werkloos werden.

**) de aanvulling (AVR-90-93) betreft een aanvulling die FOM aan ex-werknemers 

betaalt op basis van garantiebepalingen uit het verleden.



adv arbeidsduurverkorting

AMOLF FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam

AOP/T niet-technisch ondersteunend personeel in tijdelijke dienst 

AOP/V niet-technisch ondersteunend personeel in vaste dienst 

AVR arbeidsvoorwaardenregeling

BHV bedrijfshulpverlening

Bureau FOM-Bureau 

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen 

BWOO Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel

B-WOI Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen

CAO-OI Collectieve Arbeidsovereenkomst-Onderzoekinstellingen

CAR Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

CE-markering Europese kwaliteitseisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming van producten

(“Conformité Européenne”)

CPD Centrale Personeelsdienst van FOM

CWI Centrum voor Wiskunde en Informatica 

EER+ Europese Economische Ruimte + Zwitserland 

NB: met ingang van 2006 zijn de nieuwe Europese lidstaten in de definitie verwerkt.

EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam 

FNM functieniveaumatrix

gem. gemiddelde

jr jaar

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KVI Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen

LEI Universiteit Leiden 

M man

mnd maand(en)

MO Managementoverleg (instituutsdirecteuren en directeur FOM)

n aantal

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWP niet-wetenschappelijk personeel

oio onderzoeker in opleiding 

OP/T ondersteunend personeel in tijdelijke dienst (is TP/T + AOP/T) 

OP/V ondersteunend personeel in vaste dienst (is TP/V + AOP/V) 

RI&E risico-inventarisatie en -evaluatie

Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein

RU Radboud Universiteit Nijmegen 

RuG Rijksuniversiteit Groningen 

Nikhef FOM-Instituut voor Subatomaire Fysica Nikhef in Amsterdam

SROI Seniorenregeling Onderzoekinstellingen

TP/T technisch personeel in tijdelijke dienst 

TP/V technisch personeel in vaste dienst 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

TUD Technische Universiteit Delft 

univ. universitaire 

UR Uitvoeringsregeling

UT Universiteit Twente 

UU Universiteit Utrecht 

UvA Universiteit van Amsterdam 

UVR uitvoeringsregeling

V vrouw 

VU Vrije Universiteit 

WOI Werkloosheidsregeling Onderwijsinstellingen
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Afkortingenlijst
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WOR Wet op de Ondernemingsraden

WP wetenschappelijk personeel 

WP/T wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst 

WP/V wetenschappelijk personeel in vaste dienst 

WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum

WW Werkloosheidswet

WW/BW Werkloosheidswet en Bovenwettelijk deel

ZAOI Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel Onderzoek Instellingen

ZKOI regeling tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag personeel onderzoekinstellingen

ZVOI regeling ziektekostenvoorziening onderzoekinstellingen




