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***** KLOKKENLUIDERSREGELING FOM *****  
 
FOM gaat er vanuit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt 
gewerkt. Toch kan het voorkomen dat iets niet goed verloopt. FOM vindt het belangrijk dat 
dat wordt gesignaleerd. Daarom is er een 'Klokkenluidersregeling FOM'. 
 
Klokkenluiden is het door een werknemer bekend maken van een (vermoeden van een) mis-
stand die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van FOM en waarbij een groot maatschap-
pelijk belang in het geding is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (dreigend) strafbaar feit of 
een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu. 
 
Het doel van de regeling is dat iedere FOM-werknemer op een veilige en effectieve manier 
onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dat consequenties 
heeft voor zijn rechtspositie.  
 
FOM gaat er van uit dat een (vermoeden van een) misstand eerst intern wordt gemeld bij de 
Instituutsdirecteur of de directeur FOM. Wanneer dit niet mogelijk is of niet tot een oplossing 
leidt, kan een werknemer een beroep op de regeling doen en een (vermoeden van een) mis-
stand melden bij het Centraal FOM-meldpunt. Dit is prof.dr.ir. M.G.D. Geers van de Raad van 
Bestuur van FOM (e-mail: centraalmeldpuntklokkenluider@fom.nl). Een werknemer mag zich 
tijdens de procedure die dan start bij te laten staan door een vertrouwenspersoon.  
 
De volledige regeling is vanaf volgende week beschikbaar op de FOM-website.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joyce Kuijpers (stafjurist), tel.: (030) 600 12 63 of 
joyce.kuijpers@fom.nl. 
 
 
 

***** WHISTLE-BLOWING POLICY FOM ***** 
 
FOM trusts employees to work in a responsible and honest way. However, there may be occa-
sions when something important is going wrong within the organization. This is why it is 
good to have a whistle-blowing policy. 
 
Whistle-blowing is when an employee informs an instance or person about (suspected) mal-
practice that is taking place under the responsibility of the employer and in which important 
matters which are in the public interest are at issue. For example: an (imminent) criminal 
offence or an (imminent) danger to public health, safety or the environment. 
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The intention of the Whistle-blowing policy is that each FOM employee can raise concerns 
about (suspected) malpractice safely, effectively and without hindrances. This means the 
employee has safeguarding of legal rights. 
 
FOM assumes that concerns about (suspected) malpractice are first raised internally with the 
Institute Director or the Director of FOM. If this is impossible or doesn't solve anything then 
the employee can use the Whistle-blowing policy and raise the concerns with the FOM central 
point, Professor M.G.D. Geers (e-mail: centraalmeldpuntklokkenluider@fom.nl). The employee 
can choose to be assisted in the procedure by a trusted person. 
 
The text of the whistle-blowing policy will be available on the FOM-website as from next 
week. For additional information you may contact Joyce Kuijpers, tel.: (030) 600 12 63 or 
joyce.kuijpers@fom.nl.  
 
 
 

***** 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 2009 mogelijk te maken. 
Voor informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar: www.ohracollectief.nl/sfom. 
 
Op dit moment is FOM nog in onderhandeling met de OHRA over de premies voor 2009. 
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 
2009) have to act in time. If you want to use this opportunity you are required to cancel your 
current healthcare insurance per 1 January 2009 (Please note that generally a term of notice 
may apply!) and to join the collective contract between FOM and OHRA. Additional informa-
tion may be found on the OHRA website (www.ohracollectief.nl/sfom) or through 
ria.wemelsfelder@fom.nl. 
 
At the moment we are negotiating the premiums for 2009 with OHRA. As soon as we have 
news on this topic we will inform you through the PZ-INFOBULLETIN. 
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***** 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 gelegen-
heid voor. Bij FOM bestaat immers de mogelijkheid om via AVOM arbeidsvoorwaarden te 
ruilen: 
- U kunt uw verlofoverschot verminderen door maximaal 1201 verlofuren te gebruiken of te 

verkopen! Werknemers die gebruik maken van reguliere kinderopvang mogen daarboven-
op 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: fietsprivé, vermindering reiskosten 

woon-werkverkeer, extra vergoeding studiekosten en vakbondscontributie. 
 
Let op: u kunt alleen deelnemen als u op het moment van deelname een dienstverband heeft 
dat tenminste nog 6 maanden voortduurt. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u 
vakantie-uren wilt laten uitbetalen. 
 
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 2008 nog 
gebruik wenst te maken van AVOM dienen wij uw aanvraag voor 1 december 2008 ontvangen 
te hebben. 
 
 
 

***** AVOM/CCE ***** 
 
Have you used the possibilities of AVOM/CCE this year already? By buying extra or selling 
surplus holiday-hours, getting a higher travel allowance or joining a bicycle scheme? 
 
AVOM/CCE is an easy way to get rid of a large surplus of leave at relatively favourable 
conditions!  
If you did not use AVOM/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 2008 please send in your requisition-form before 1 December 2008. 
 
 

                                                           
1 naar rato omvang dienstverband 
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***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND *****  
 
Per 1 oktober 2008 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 ***** 
 
Per 1 October 2008 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). 


	***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA *****
	***** AVOM (ARBEIDSVOORWAARDENOPMAAT) *****

