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FOM wil transparant en zakelijk verantwoording afleggen 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 2008 werd gedaan. In dit Sociaal Jaarverslag

doet FOM verslag van het gevoerde personeels- en arbobeleid. 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 na

FOM moeten waarborgen. Dit Sociaal Jaarverslag verstrekt daarom extra c.q. gedetail-

leerde informatie over activiteiten van belang voor onze promovendi (hoofdstuk 2),

evenals gegevens over postdocs (hoofdstuk 3). Als we het aantal gastonderzoekers mee-

tellen had de organisatie in 2008 57 buitenlandse nationaliteiten over de vloer.

Het door FOM algemeen gevoerde personeelsbeleid komt in hoofdstuk 4 aan de orde.

Dit hoofdstuk geeft weer welke actualiteiten de personeelsafdeling in 2008 heeft uitge-

voerd.

In hoofdstuk 5 zijn de uit voorgaande verslagen bekende kwantitatieve gegevens opge-

nomen. De arborapportage vindt u in hoofdstuk (6). Het laatste hoofdstuk (7) tenslotte,

bevat een aantal specifieke rapportages.

Hans Chang 

directeur 

maart 2009

Voorwoord
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1. FOM in een oogopslag

A. Gerealiseerde bezetting 2008 1

categorie soort personeel bezetting (fte)

wetenschappelijk - promovendi (oio’s) 295

- onderzoekers tijdelijk (postdocs) 119

- onderzoekers in vaste dienst 82

technisch - technici in vaste dienst 170

- technici in tijdelijke dienst 29

overig ondersteunend - overig ondersteunend pers. vast 104

- overig ondersteunend pers. tijdelijk 10

totaal 809

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 peil-

datum 31-12-2008).

Ontwikkeling gerealiseerde bezetting in fte

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

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

2008 82 119 295 274 39 809
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B. Kengetallen FOM 2008

Baten Mb 83,1 2              .

FOM-werknemers 868

(aantal in dienst per 31-12-2008)

FOM-output aan proefschriften 83

C. Organogram

FOM-groep 
op KVI

TUD
RU 

2 De baten worden per 2008 op een andere wijze gepresenteerd conform de richtlijn van het ministerie van OC&W.

Zie voor nadere informatie eventueel het FOM Financieel Jaarverslag over 2008.
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2a Output doctors3

In 2008 zijn 83 FOM-promovendi gepromo-

veerd. Deze jonge doctors (67 mannen en

16 vrouwen) hebben zich gedurende circa

vier jaar in FOM-dienst ontwikkeld tot

onderzoeker en hebben aldoende een

belangrijke bijdrage geleverd aan de ont-

wikkeling van de wetenschap. De door hen

geschreven (83) proefschriften zijn de tast-

bare output van hun werk. Gemiddeld is

deze groep promovendi vier jaar en vier-

enhalve maand in dienst geweest. Tussen

het moment van indiensttreding bij FOM

en de promotieplechtigheid heeft gemid-

deld vier jaar en negen maanden gelegen.

Van de in 2008 gepromoveerde FOM(oud-)

medewerkers heeft 58% van diegenen

waarvan bekend is dat zij inmiddels een

nieuwe baan hebben geaccepteerd4, geko-

zen voor een vervolgcarrière in de weten-

schap. Deze mensen hebben postdocposi-

ties verworven bij prestigieuze onder-

zoeksinstituten en universiteiten (in de

tabel worden deze met name genoemd).

Het merendeel van deze groep die verder

gaat in de wetenschap (62% in 2008) koos

zijn of haar nieuwe werkgever in het bui-

tenland.

Van de in 2008 gepromoveerde FOM(oud-)

medewerkers heeft 42% van diegenen die

inmiddels een nieuwe baan hebben geac-

cepteerd, gekozen voor een baan in de

marktsector, waarvan 97% (31 mensen) in

Nederland. Het bijdragen aan de beschik-

baarheid van hoogopgeleide werknemers

voor de Nederlandse arbeidsmarkt is één

van de doelstellingen van FOM. FOM-pro-

movendi vinden banen bij industriële

researchlaboratoria en bij bedrijven, over-

heid, banken of in de consultancy. Ze leve-

ren op die manier een belangrijke bijdrage

aan het kennisniveau en de slagkracht

van de Nederlandse economie.

Onder de in 2008 gepromoveerde FOM

(oud-)medewerkers was 51% uit het bui-

tenland afkomstig. Deze 42 mannen en

vrouwen komen uit 21 verschillende lan-

den (zie tabel nationaliteiten). Met een

keuze voor een promotietraject buiten

hun vaderland hebben zij blijk gegeven

van ondernemingszin en ambitie. Ook

deze mensen zijn - als zij kiezen voor een

vervolgcarrière in Nederland - bijzonder

waardevol voor de Nederlandse maat-

schappij en integreren gewoonlijk succes-

vol. In 2008 hebben 62% uit het buitenland

afkomstige FOM-gepromoveerden geko-

zen voor een baan in Nederland. Mede

dankzij deze mensen kunnen Nederlandse 

bedrijven beschikken over het broodnodi-

ge aanbod aan hoogopgeleide werkne-

mers met een voor die bedrijven vaak

relevante achtergrond.
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2. Kennistransfer: in- en doorstroom van promovendi

Carrièrekeuzes FOM-promovendi
gepromoveerd in 2008

sector Totaal %

industrie 19 23%

dienstensector 13 16%

onderzoekinstelling 

buitenland 11 13%

onderzoekinstelling 

Nederland 8 10%

universiteit buitenland 17 20%

universiteit Nederland 9 11%

werkzoekend 5 6%

onbekend 1 1%

Eindtotaal 83 100%

Nationaliteiten doctors 
gepromoveerd in 2008

Nationaliteit

Britse 2

Bulgaarse 2

Chinese 2

Colombiaanse 1

Deense 1

Duitse 1

Finse 1

Franse 1

Indiase 4

Indonesische 4

Iraanse 1

Italiaanse 4

Nederlandse 41

Oostenrijkse 1

Poolse 1

Roemeense 9

Russische 2

Servische 1

Turkse 1

Zuid-Afrikaanse 1

Zweedse 1

Zwitserse 1

Totaal 83

3 De overzichten in deze paragraaf zijn gebaseerd op de FOM-promovendi

die in 2008 gepromoveerd zijn. In sommige gevallen zijn zij al in 2007 uit

dienst gegaan. De promotieplechtigheid vindt immers vaak enige maanden

na de uitdiensttreding plaats. Promovendi die eind 2008 bij FOM uit dienst

zijn gegaan, zijn - voor zover ze niet in 2008 gepromoveerd zijn - niet in het

overzicht opgenomen.
4 FOM inventariseert de arbeidsmarktgegevens via een enquête. Doordat de

enquête geen volledige respons heeft en omdat niet van alle ex-werknemers

het adres bekend is resteert een groep waarvan de arbeidsmarktpositie niet

bekend is. Wel weet FOM dat zij geen werkloosheidsuitkering hebben.
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Werkgevers inclusief sector van FOM-promovendi 
gepromoveerd in 2008

Sector werkgever Totaal

industrie ASM 1

ASML 3

Corus 2

Frames Group 1

IAV GmbH 1

MAPPER Lithography 2

Océ Technologies 1

Philips 4

SKF 1

SolmateS 1

TNO 1

Unilever 1

Totaal industrie 19

dienstensector ABN Amro 1

KPMG 1

LAC 1

LIME 1

Logica CMG 1

McKinsey & Company 1

SNS Reaal 1

TMC Physics 3

T-Mobile 1

Turner 1

USG Innotive 1

Totaal dienstensector 13

onderzoek EMPA (Zwitserland) 1

instelling FGU Technological Institute of Superhard 

buitenland and New Carbon Materials (Rusland) 1

FORTH (Griekenland) 1

IFW Dresden (Duitsland) 1

IMEC (België) 1

INT (Duitsland) 1

LOA (Frankrijk) 1

Max Planck Institut (Duitsland) 1

Nofima Norconserv AS (Noorwegen) 1

SINTEF (Noorwegen) 1

Sunnybrook Health Sciences Centre 

(Canada) 1

Totaal onderzoekinstelling buitenland 11

Sector werkgever Totaal

onderzoek- AMC 1

instelling KNMI 1

Nederland LUMC 2

NLR 1

UMC 1

Van der Waals-Zeeman Instituut 1

Zernike Insitute for Advanced Materials 1

Totaal onderzoekinstelling Nederland 8

universiteit Bogor Agricultural University (Indonesië) 1

buitenland Cambridge University (Groot-Brittanië) 1

Colombia University (Verenigde Staten) 1

Harvard University - via NWO 

(Verenigde Staten) 1

LM University of Munich (Duitsland) 1

National University of Rwanda (Rwanda) 1

Penn State University (Verenigde Staten) 1

Rutgers University (Verenigde Staten) 1

RWTH Aachen University (Duitsland) 1

Stellenbosch University (Zuid-Afrika) 1

Universität Zurich (Zwitserland) 1

University College Dublin (Ierland) 1

University of California San Diego 

(Verenigde Staten) 1

University of Fribourg (Duitsland) 1

University of Liverpool (Groot-Brittanië) 1

University of Oxford (Groot-Brittanië) 1

University of Singapore (Singapore) 1

Totaal universiteit buitenland 17

universiteit Technische Universiteit Delft 3

Nederland Technische Universiteit Eindhoven 1

Universiteit Twente 3

Universiteit Utrecht 1

Universiteit van Amsterdam 1

Totaal universiteit Nederland 9

werkzoekend 5

Totaal werkzoekend 5

onbekend 1

Totaal onbekend 1

Eindtotaal 83
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Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in % van de totale uitstroom

Uitstroomjaar 2004 2005 2006 2007

aantal uitstromers 95 104 120 100

betaalde baan 72 79 84 82

uitkering > 7 mnd 13 10 5 11

onbekend 15 11 11 7

Peildatum 1 februari 2009. Van de promovendi die in 2008 uit dienst zijn getreden zijn nog

onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

2b. Instroom in de 
oio-populatie

De onderstaande tabel geeft per instroom-

jaar de verdeling naar geslacht en natio-

naliteit van instromende oio’s. Het aantal

Nederlanders ligt gewoonlijk rond de vijf-

tig procent van het totaal aantal instro-

mende oio’s. Dit geldt ook voor 2008. Van

de buitenlanders (EER+ en overige) is in

2008 een relatief wat groter percentage

afkomstig geweest uit landen buiten de

Europese Unie. Het aantal in dienst getre-

den vrouwelijks oio’s is, na een piek van

32% in 2006, in 2008 met 16% lager dan het

in de afgelopen vijf jaar is geweest. Een

verklaring hiervoor is niet beschikbaar.

2c. Personeelsbeleid
promovendi

FOM heeft twee primaire doelstellingen

voor promovendi: realisatie van het pro-

motietraject in vier jaar en aansluiting

met de arbeidsmarkt. De tabellen hier-

naast geven weer in welke mate FOM in

de afgelopen jaren in deze twee doelstel-

lingen is geslaagd. In tegenstelling tot

paragraaf 2a wordt er in deze tabellen niet

uitgegaan van het jaar waarin een oio

gepromoveerd is, maar van het jaar dat

hij/zij bij FOM uit dienst is gegaan (uit-

stroomjaar).

De tabel suggereert een dalend promotie-

rendement. Echter, een promotieplechtig-

heid vindt vaak plaats na beëindiging van

het dienstverband. De in bovenstaande

tabel aangegeven waarde van het promo-

tierendement voor 2008 zal (vanwege het

aantal mensen dat in 2009 pas promo-

veert) nog stijgen. Hetzelfde geldt voor de

gemiddelde duur van het promotietraject.

FOM bevordert de realisatie van de

genoemde twee doelstellingen via haar

selectie-, begeleidings-, opleidings- en

ontwikkelingsbeleid en door bevordering

8 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8

Promotieresultaten per uitstroomjaar (2003 t/m 2008)

uitstroomjaar 2004 2005 2006 2007 2008

uitstroom (aantal) 95 104 120 120 100

gepromoveerd (aantal) 79 86 93 94 69

promotieduur* =<4.0 15 15 8 14 13

in jr. mnd (%) 4.1-4.3 18 17 25 17 16

4.4-4.6 16 14 22 21 25

4.7-5.0 23 31 26 21 30

5.1-6.0 22 21 17 22 16

6.1- 6 1 3 4 -

rendement (%) gepromoveerd 83 83 78 78 69

(nog) geen promotiedatum bekend 15 14 20 19 31

gemiddelde promotieduur* (jr.mnd) 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6

* 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.

Instroom oio’s naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar (2004 t/m 2008)

instroomjaar 2004 2005 2006 2007 2008 gemiddeld

instroom (aantal) 76 73 63 72 85 74

%vrouw 20 18 32 22 16 22

afkomstig uit

EER+ (%) 25 23 22 32 16 24

Nederland (%) 51 53 56 43 51 51

overig (%) 24 24 22 25 33 26
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van de aansluiting met de arbeidsmarkt

(uitstroombeleid).

Selectie

FOM hanteert twee doelstellingen bij de

selectie van promovendi. Op de eerste

plaats moeten CV en persoonlijkheid het

vertrouwen geven dat de kandidaat zijn of

haar promotietraject in vier jaar succesvol

kan realiseren. Daarnaast geldt als tweede

selectiecriterium dat de kandidaat een

goed arbeidsmarktperspectief heeft ná de

promotie. Aangezien een aanzienlijk deel

van de FOM-promovendi niet in de weten-

schap, maar in andere sectoren terecht-

komt, acht FOM het belangrijk dat zij bij

uitdiensttreding bij FOM interessante kan-

didaten zijn voor die andere werkgevers.

Hoewel iedere toekomstige werkgever hier

eigen selectiecriteria hanteert, is bekend

dat werkgevers tegenwoordig naast intel-

lectuele capaciteiten veel waarde hechten

aan competenties als communicatieve- en

sociale vaardigheden en initiatief. Deze

zaken worden dus ook al meegewogen bij

de selectie van FOM.

Begeleiding en coaching

Goede inbedding in de werkomgeving en

goede begeleiding zijn voor iedere promo-

vendus van belang. Met FOM promovendi

wordt voor indiensttreding een oplei-

dings- en begeleidingsplan overeengeko-

men. Tijdens het promotietraject zijn er

jaarlijks formele gespreksmomenten in de

vorm van plannings- en evaluatiegesprek-

ken. De personeelsdienst van FOM ziet

erop toe dat deze gesprekken gehouden

worden en onderneemt actie als de rap-

portage daartoe aanleiding geeft.

In bijzondere omstandigheden kunnen

promovendi een beroep doen op persoon-

lijke coaching. Zeker ook voor buitenland-

se promovendi die soms worstelen met

cultuurverschillen kan dit zinvol zijn en

een goede integratie bevorderen. In 2008

hebben twee promovendi gebruik

gemaakt van de mogelijkheid van per-

soonlijke coaching.

Trainingspakket

In de verschillende fasen (start-, midden-

en eindfase) van het promotietraject wor-

den promovendi door FOM uitgenodigd

voor speciaal voor hen ontwikkelde trai-

ningen. De trainingen in de start- en mid-

denfase zijn merendeels gericht op een

goede integratie van buitenlanders

(‘Introduction to Dutch and the Dutch’ en

‘Being Successful in Dutch Organisations’)

en een succesvol verloop van het promo-

tietraject. De trainingen in de eindfase

zijn bedoeld om de aansluiting met de

arbeidsmarkt te bevorderen.

Dit jaarverslag volstaat met de cijfers over

de deelname aan de trainingen en met het

noemen van de belangrijkste vernieuwin-

gen aan het trainingspakket. Nadere

inhoudelijke informatie over de trainingen

vindt u op de website van FOM5.

De training ‘Taking Charge of your PhD-

project’ en de Nederlandstalige tegenhan-

ger ‘Promotie in eigen regie’ zijn gewijzigd

in 2008. Een verbetering was dat een

nieuw geselecteerde trainer zelf in een

exact vak gepromoveerd is en daardoor

beter kan aansluiten bij de ervaringswe-

reld van de cursisten. De training bena-

Overzicht van trainingen gegeven in 2008 met deelnemersaantallen

aantal aantal 

Training Verplicht? trainingen deelnemers 

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 4 41

Promotie in eigen regie verplicht 4 44

Taking Charge of your PhD-Project* verplicht 4 38

Being Successful in Dutch Organisations facultatief 0 6 -

The art of presenting science facultatief 3 31

Write it right facultatief 1 25

Modules communicatieve en sociale vaardigheden facultatief n.v.t. 2

Business Orientation Program (Nijenrode) facultatief 2 36

Loopbaanplanning 7 facultatief 3 22

*Deze trainingen zijn alleen bedoeld voor buitenlandse promovendi.

Toelichting training Taking Charge of
your PhD-project 

De cursus Taking charge of your PhD-

project (Promotie in eigen Regie)

introduceert de FOM-plannings- en

evaluatiemethodiek. De oio’s krijgen

handvatten aangereikt om hun pro-

motie-

onderzoek zo te organiseren dat een

promotie in vier jaar een realistisch

en haalbaar doel wordt. Alle oio’s vol-

gen deze training verplicht in het eer-

ste jaar van het promotietraject.

5 Voor uitgebreide informatie zie http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/werk_en_carrie-

re/trainingsaanbod_oio.pag
6 De training ‘Being Successful in Dutch Organisations’ heeft in 2008 geen doorgang gevonden

vanwege onvoldoende deelnemers. Aangezien het merendeel van de potentiële deelnemers aang-

af wel geïnteresseerd te zijn in deelname maar vanwege planningsproblemen niet kon deelne-

men, komt deze training in 2009 wel weer op de cursuskalender.
7 In 2009 zal een pilot plaatsvinden met een Engelstalige variant van de loopbaantraining. Het

internationaler worden van de Nederlandse arbeidsmarkt maakt dat het in mindere mate

beheersen van de Nederlandse taal geen onoverkomelijke hindernis meer hoeft te zijn voor het

vinden van een baan in Nederland.
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drukt enerzijds aandacht voor het belang

van planning en gestructureerd werken,

en anderzijds het belang van goede com-

municatie, waarbij de cursisten onder

meer gesprekstechnieken trainen met een

acteur.

In het najaar van 2008 heeft een pilot

plaatsgevonden met een training op het

gebied van schrijven van wetenschappelij-

ke artikelen. De belangstelling voor deze

training bleek groot. Naast aandacht voor

het goed structureren van een artikel

kwam de Engelse taal aan bod. De training

werd gegeven door twee wetenschappers,

waarvan één natuurkundige met Engels

als moedertaal. De deelnemers leverden

vóór de training een zelf geschreven arti-

kel in en kregen hierop waardevolle feed-

back. Op basis van de (zeer) positieve eva-

luatie is besloten deze training in 2009

weer op de cursuskalender op te nemen.

Nieuw aandachtspunt: valorisatie

FOM heeft in 2008 haar beleid met betrek-

king tot valorisatie nader uitgewerkt (zie

ook hoofdstuk 4). Ook in het promovendi-

beleid is valorisatie een belangrijk aan-

dachtspunt. In de correspondentie worden

promovendi inmiddels opgeroepen om

een valorisatiehoofdstuk in hun proef-

schrift op te nemen. Daarnaast zal in het

voorjaar van 2009 een groot deel van de

FOM-promovendi worden uitgenodigd

voor een eendaagse workshop op het

gebied van valorisatie. Doel van deze

workshop is promovendi bewust te maken

van het belang, de waarde en de mogelijk-

heden die wetenschappelijke kennis biedt

voor toepassingen.

Aansluiting arbeidsmarkt 8

In het tweede deel van het promotietra-

ject biedt FOM diverse activiteiten/trainin-

gen aan die de aansluiting met de Neder-

landse arbeidsmarkt bevorderen waaron-

der de Nijenrode Business Week en de

training ‘Loopbaanplanning’. Oio’s die

vanwege planning niet aan de laatste trai-

ning kunnen deelnemen, krijgen individu-

ele loopbaanbegeleiding aangeboden. In

2008 zijn dertien werknemers een indivi-

dueel loopbaanbegeleidingstraject gestart

waarvan er elf inmiddels een baan hebben

gevonden9.

In het verlengde van de Loopbaantraining

en de individuele loopbaanbegeleiding

biedt FOM haar FOM-promovendi zoge-

naamde STARTbaanbijeenkomsten aan.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de

sollicitatieprocessen van FOM-promoven-

di te versnellen. Het uitwisselen van prak-

tische tips over sollicitatieprocedures en

actuele mogelijkheden op de arbeids-

markt (netwerken) staat hierbij centraal.

Bij de STARTbaanbijeenkomsten worden

ook recent gepromoveerde FOM-promo-

vendi uitgenodigd te vertellen over hoe zij

recent een baan hebben gevonden. In 2008

hebben drie STARTbaanbijeenkomsten

plaatsgevonden. Twee van de drie START-

baanbijeenkomsten  in 2008 zijn gecombi-

neerd met een korte workshop met een

thema op het gebied van de arbeidsmarkt.

De thema’s van deze workshops in 2008

waren ‘assessments’ en ‘communicatie’.

FOM heeft een netwerk van oud-promo-

vendi. Een doel van dit netwerk is FOM-

promovendi in de laatste fase van hun

promotietraject te helpen zich goed op

hun verdere loopbaan te oriënteren. In de

praktijk blijkt het kunnen aangaan van

gesprekken met FOM-alumni die al werk-

ervaring hebben een nuttig hulpmiddel.

Oud-promovendi zijn bereid aan huidige

promovendi informatie over hun bedrijf of

organisatie te verstrekken. De FOM-pro-

movendus kan met hen in contact treden

en op deze manier een indruk krijgen van

de sfeer in het bedrijf en de werkzaamhe-

den die er plaatsvinden.

Toelichting training 
Loopbaanplanning

De training Loopbaanplanning bevor-

dert het vinden van een passende

baan aansluitend aan het dienstver-

band bij FOM. De training is erop

gericht om oio’s kennis te geven van

de arbeidsmarkt, te voorzien van de

benodigde vaardigheden en het zelfin-

zicht om een nieuwe positie te vinden

die aansluit bij hun wensen en talen-

ten. Als afsluiting toetsen de deelne-

mers hun verworven inzichten en

vaardigheden in een oefensollicitatie-

gesprek met externe selecteurs en

recruiters.

8 In 2008 verscheen de FOM-publicatie “What next? Career inspiration after FOM”. Hierin zijn

interviews over hun vervolgcarrières opgenomen met twaalf voormalige FOM-promovendi.
9 De twee promovendi die nog geen baan hebben gevonden zijn pas in het laatste kwartaal van

2008 begonnen met dit begeleidingstraject.
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een aantal jaren buitenlandse onder-

zoekservaring hebben.

- FOM stelt geen onderzoekers aan die

aan hun derde postdoc-contract begin-

nen.

In de jaren 2005, 2006 en 2007 is er een

teruggang geweest in de instroom van

postdocs. Dit was het gevolg van het slui-

ten van het programmaloket in de jaren

2004-2007. Zie hierover ook hoofdstuk 4.

Uit de tabel is verder af te leiden dat over

de afgelopen vijf jaar 85% van de postdocs

die bij FOM in dienst kwamen uit het bui-

tenland afkomstig was. Van deze 85% is

bijna tweederde afkomstig uit landen uit

de Europese Economische Ruimte (en

Zwitserland).

Uitstroom van postdocs (2003 t/m 2008)
De onderstaande tabellen betreffen de uit-

stroom van postdocs. FOM voorzag de

lagere uitstroom van postdoc in 2006, 2007

en 2008. Deze lagere aantallen correleren

met de lagere instroom in de voorgaande

jaren als gevolg van de sluiting van het

programmaloket in de jaren 2004-200710.

Van 89% van de in 2007 uitgestroomde

postdocs is bekend dat en waar zij een

vervolgbaan hebben gevonden. Een ruime

meerderheid van de uitstromers vindt zijn

vervolgbaan in het buitenland (60% over

2007). Dit past bij het ‘reizigerskarakter’

van de postdocfunctie.

Het merendeel (68%) van de uitstromers

dat in Nederland blijft, vindt een vervolg-

baan bij een onderzoekinstelling of uni-

versiteit.

11 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8

Ervaring in een gerenommeerd buiten-

lands instituut is voor pas gepromoveer-

den een belangrijke voorwaarde voor een

succesvolle vervolgcarrière in de weten-

schap. Daarom vindt FOM het enerzijds

onwenselijk om recent in Nederland

gepromoveerden aan te stellen en wil

FOM anderzijds in het buitenland gepro-

moveerden de mogelijkheid bieden om in

Nederland hun buitenlandervaring op te

doen. Het is niet ongebruikelijk dat post-

docs achtereenvolgens meerdere post-

docaanstellingen bij verschillende werk-

gevers hebben. FOM vindt een dergelijke

langdurige stapeling van postdoc-contrac-

ten maatschappelijk onaanvaardbaar.

Bovenstaande uitgangspunten van het

postdocbeleid heeft FOM vertaald in aan-

stellingsrichtlijnen, waarop slechts in

(zeer) bijzondere situaties een uitzonde-

ring mogelijk is:

- FOM stelt in Nederland uitsluitend

gepromoveerden aan als postdoc als zij

10 Zie ook de toelichting op pagina 15.

3. Kennistransfer: in- en doorstroom van postdocs

Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar 
(2004 t/m 2008)

instroomjaar 2004 2005 2006 2007 2008

instroom (aantal) 72 45 56 50 66

%vrouw 15 22 16 12 24

gem leeftijd in dienst 29,8 29,9 31,4 30,4 30,1

%EER+ 43 64 54 54 54

%Ned 22 13 12 16 14

%overig 35 23 34 30 32

Uitstroom van postdocs (2003 t/m 2008)

uitstroomjaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008

aantal 78 87 85 62 53 47

gemiddelde duur van de 19 24 25 24 23 23

aanstelling (mnd)
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Bestemming uitstromende postdocs
met betaalde baan na FOM

Van de buitenlandse (EER+ samen met

overige) uitstromers blijkt dat het percen-

tage dat in Nederland blijft langzamer-

hand is gestegen. Was dat in 2003 nog

maar twintig procent (tien van de 39), in

2007 is dat percentage gegroeid naar 45

procent (19 van de 42).

12 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8

Arbeidsmarktresultaten van postdocs per uitstroomjaar (2003 t/m 2007)

PD arb markt positie in % 2003 2004 2005 2006 2007

betaalde baan 82 82 83 85 89

• Nederland 31 32 36 42 40

- bedrijf 5 13 28 36 32

- universiteit, onderzoekinstellingen 95 83 72 59 68

- overig 0 4 0 5 0

• in EER+ 45 45 47 45 43

• elders 24 23 17 13 17

uitkering > 3 maanden 1 7 8 2 6

onbekend 17 11 9 13 5

Peildatum 1 februari 2009.

Over het jaar 2008 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Bestemming uitstromers na FOM 

(aantallen) 2003 2004 2005 2006 2007

EER+ uitstromers
naar Ned 4 16 23 18 16

naar EER+ 17 23 17 20 14

naar overig 3 4 3 0 3

Nederlandse uitstromers
naar Ned 10 7 11 7 7

naar EER+ 3 3 7 2 5

naar overig 2 1 0 0 0

overige uitstromers
naar Ned 6 4 3 8 3

naar EER+ 9 6 9 2 1

naar overig 10 11 9 7 5
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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 para-

graaf aan kwantitatieve ontwikkelingen in

het personeelsbestand over de periode

2000-2008. Het personeelsbeleid voor pro-

movendi en postdocs is al in de hoofd-

stukken 2 en 3 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 2007 of 2008 een

dergelijk gesprek met zijn of haar leiding-

gevende heeft gehad.

Opleidingsbudget

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM

is het belangrijk te investeren in de ontwik-

keling van haar medewerkers. FOM heeft in

2008 alleen al aan betalingen aan opleidings-

instituten, en aan vergoedingen aan mede-

werkers die een opleiding hebben gevolgd,

1,6% van de loonsom gespendeerd. Opleidings-

gerelateerde uitgaven zoals inschrijfgelden

voor de vele (internationale) werkconferen-

ties, seminars en reis- en verblijfskosten

zijn in dit percentage niet meegerekend11.

Overigens wordt meer dan de helft van de

bovengenoemde percentage besteed aan de

personeelscategorie promovendi.

Training voor leidinggevenden 

FOM vindt de kwaliteit van de vaste staf

van groot belang met het oog op de conti-

nuïteit van het onderzoek en het beheer

van de organisatie12. In dit kader worden

er trainingen voor leidinggevenden ver-

zorgd. In 2008 heeft een groep van zeven

personen de ‘leergang voor leidinggeven-

den’ gevolgd. Daarnaast heeft een groep

van acht personen die deze leergang al

had gevolgd in 2008, aan de follow-updag

deelgenomen.

Kennismakingsmiddag nieuwe
medewerkers

FOM organiseert kennismakingsmiddagen

voor nieuwe medewerkers. Deze vinden

plaats op het FOM-bureau in Utrecht. FOM

informeert medewerkers over de organi-

satie FOM (door de directeur), over het

personeelsbeleid (door het hoofd van de

Centrale Personeelsdienst) en de activitei-

ten van de ondernemingsraad (door een

lid van de Centrale Ondernemingsraad).

Als bijzonder onderdeel spelen de deelne-

mers een kwartetspel over de belangrijk-

ste arbeidsvoorwaarden van FOM. Sinds

2008 wordt op de kennismakingsdag ook

een korte film getoond om mensen

bewust te maken van arbeidsomstandig-

heden binnen FOM.

Vwo-docenten

In 2008 nam FOM initiatief om vwo-

docenten een onderzoeksopdracht in een

FOM-instituut te laten vervullen. Doel

hiervan is docenten een impuls in hun

eigen beroepspraktijk te geven, die zal afs-

tralen op hun leerlingen. FOM wil hiermee

de banden met scholen aanhalen en

hoopt de belangstelling voor een studie in

de fysica te versterken. Voor het school-

jaar 2008/2009 zijn tien plaatsen van 0,2

fte beschikbaar voor een periode van

maximaal een jaar. Van deze tien beschik-

bare plaatsen zijn er acht ingevuld: zes

vwo-docenten zijn bij Nikhef geplaatst en

bij AMOLF en Rijnhuizen elk één.

Valorisatie

Naast de wetenschappelijke kwaliteit als

hoofdcriterium van de organisatie FOM

heeft FOM als tweede ambitie het middels

haar fundamenteel onderzoek bijdragen

aan de Nederlandse kenniseconomie. Het

Amsterdam Center for Entrepreneurship

(UvA) heeft in dit kader 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 oud-FOMmers en

via gesprekken met al dan niet onder-

nemende oud-promovendi, huidige

FOMmers en directeuren van de verschil-

lende FOM-instituten. Eén van de conclu-

sies van het onderzoek is dat er weliswaar

niet veel FOMmers een bedrijf starten,

maar dat áls zij dat doen, zij vaak succes-

vol zijn. Een publicatie over dit onderzoek

is verschenen in 200813. In 2009 wordt een

aantal aanbevelingen uit dit onderzoek

uitgewerkt in de vorm van opleidings- en

beloningsbeleid voor werknemers.

13 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8

Percentage medewerkers met 
functioneringsgesprek in 2007en/of
2008 per locatie

Locatie %

AMOLF 76%

Bureau 77%

BUW 86%

Nikhef 76%

Rijnhuizen 67%   

FOM-groep op KVI 87%

Totaal 77%

Voor zover geregistreerd 

op 1 februari 2009

4. Personeelsbeleid & -ontwikkelingen

11 Het streefbedrag conform de CAO OI is 1,2% van de totale loonsom. Hierbij worden ook reis- en verblijfkosten en kosten voor seminars 

gerekend. Vooralsnog worden deze zaken niet separaat geregistreerd en kan hier over 2008 geen informatie opgenomen worden.
12 Citaat uit Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, pagina 35.
13 ‘Pionieren met bèta-passie’, Stichting FOM, juni 2008.
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Arbeidsvoorwaardenregelingen FOM

FOM heeft arbeidsvoorwaardenregelge-

ving op twee niveaus. In de eerste plaats

is er op WVOI-niveau, dit is de werkge-

versvereniging onderzoekinstellingen, de

CAO-Onderzoekinstellingen (CAO-OI). Daar-

naast heeft FOM eigen Uitvoerings-

regelingen (UVR) die tot stand komen in

overleg met de Centrale Ondernemings-

raad. De Collectieve Arbeidsvoorwaarden-

regeling (CAR) is sinds 1 januari 2007 ver-

vallen. CAR-bepalingen zijn deels overge-

heveld naar de CAO-OI. Daarnaast is

destijds met werknemersorganisaties

afgesproken om een ander deel van de

CAR-bepalingen naar de uitvoeringsrege-

lingen per werkgever over te hevelen. FOM

en de Centrale Ondernemingsraad konden

in 2008 geen overeenstemming bereiken

over voorstellen hierover. Besloten is daar-

om om de overheveling van CAR-bepalin-

gen naar de UVR in 2009 mee te nemen bij

de reguliere onderhandelingen over de

UVR.

CAO-OI 2008-2010

Op 13 maart 2008 bereikten de WVOI en

werknemersorganisaties het akkoord

CAO-OI 2008-2010. In deze CAO, met een

looptijd van 1 januari 2008 tot 1 juli 2010,

zijn de volgende afspraken opgenomen:

• Inkomensontwikkeling gedurende de

looptijd van de CAO-OI:

- Per 1 maart 2008 zijn alle salarissen

verhoogd met 3,2%. Daarnaast hebben

werknemers die op 1 maart 2008 in

dienst waren in maart 2008 eenmalig

een bedrag van 0,5% van 12 maal het

salaris op peildatum 29 februari 2008

ontvangen.

- Per 1 januari 2009 zijn de salarissen

met 1,3% verhoogd. Door een verho-

ging van de eindejaarsuitkering met

2,2% bouwen werknemers vanaf 

1 januari 2009 een volledige 13e

maand op.

- Per 1 januari 2010 worden alle salaris-

sen met 1,6% verhoogd.

• Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan wordt

omgevormd tot het Professioneel

Ontwikkelingsplan (POP). Hiermee wordt

ingezet op een krachtigere verbinding

tussen persoonlijke ontwikkeling, orga-

nisatieontwikkeling en ontwikkeling in/ 

van de professie. De verbinding tussen

persoonlijke ontwikkelingsdoelen en

organisatiedoelen wordt verstevigd in de

afspraken tussen leidinggevende en

werknemer over de individuele ontwik-

keling. Ter bevordering van deze indivi-

duele ontwikkeling wordt in paritair ver-

band een werkconferentie voor leiding-

gevenden, en een workshop voor werk-

nemers, ontwikkeld.

• Het budget voor opleidingen is verhoogd

van 0,8% naar 1,2% van de loonsom.

• In de CAO wordt een experimenteerarti-

kel opgenomen voor “tenure track”. Vóór

het einde van de looptijd van de CAO

wordt het experiment geëvalueerd.

• Partijen zijn een paritaire studie naar

levensfasebewust personeelsbeleid over-

eengekomen. Doel van de studie is om

voor het einde van de looptijd van de

CAO- OI personeelsbeleid te ontwikke-

len opdat werknemers in iedere leef-

tijdsfase zelf actief sturing willen en

kunnen geven aan hun loopbaan. Het

beleid komt in plaats van de bestaande

op leeftijd gebaseerde regelingen.

• Het aantal via AVOM te verkopen verlof-

uren is uitgebreid van 80 uur naar maxi-

maal 120 uur per kalenderjaar mits de

meest gerede ondernemingsraad hier-

mee instemt. Voor de schalen 16 tot en

met 18 geldt een uitbreiding tot 200 ver-

lofuren. Dit laatste is ook voor schaal 15

het geval mits instemming van de meest

gerede ondernemingsraad verkregen

wordt.

• De leeftijdsuren worden bevroren vanaf

1 januari 2009. Werknemers die gedu-

rende de looptijd van de CAO-OI 45 jaar

worden, krijgen nog 24 leeftijdsuren op

jaarbasis. Werknemers van 45 jaar en

ouder die vanaf 1 januari 2009 in dienst

komen, krijgen leeftijdsuren op basis

van hun leeftijd op 31 december 2008.

• Partijen zijn een paritair onderzoek

overeengekomen met als doel het iden-

tificeren en wegnemen van knelpunten

in de CAO-OI en aanpalende regelingen

die werken na 65 jaar belemmeren.

• Partijen voeren tijdens de looptijd van

de CAO-OI een studie uit of een herover-

weging van de standaardomvang van de

werkweek een meer structurele oplos-

sing van de verlofstuwmerenproblema-

tiek kan bieden.

• Partijen zorgen binnen drie jaar voor de

totstandkoming van een arbocatalogus.

• De zittingstermijn van de Adviescom-

missie bezwaren FNM is verlengd tot 1

juli 2008. De WVOI en werknemersorga-

nisaties hebben besloten om de advies-

commissie na deze datum te laten ver-

vallen. Werknemers kunnen gebruik

maken van het individueel klachtrecht/

de bezwaarprocedures bij de afzonderlij-

ke werkgevers.

• De woon-werkverkeer vergoeding via

AVOM is uitgebreid naar werknemers

die minder dan 10 kilometer woon-

werkverkeer hebben. De ondergrens

voor uitbetaling is vastgesteld op b 5,-

per maand.

14 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8
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Kwantitatieve ontwikkelingen 
personeelsbestand 2000-2008

Uit de tabel op deze pagina blijkt dat er in

de jaren 2004-2008 jaren sprake is geweest

van een aanzienlijke daling in de bezet-

ting (van 1100 naar 809 fte). De vraag rijst

wat hiervan de oorzaak is. Voor een meer-

jarig perspectief zijn als aanvulling onder-

staand de bezettingsgegevens van drie

eerdere jaren (2000, 2001 en 2002) aan de

tabel toegevoegd.

Uit de tabel en de bijbehorende grafiek

blijkt dat er in de jaren 2003 en 2004 spra-

ke is geweest van een piekbezetting. De

personeelsgroep die verantwoordelijk is

geweest voor deze piekbezetting blijkt

vooral die van de tijdelijke wetenschap-

pers 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 personeelsgroepen

in de jaren 2001, 2002 en 2003. Deze hoge

instroom was mogelijk doordat FOM in de

periode ervoor veel FOM-programma’s

heeft toegekend. Dit hoge toekenningsni-

veau kon FOM echter niet handhaven

omdat onder andere op FOM werd bezui-

nigd c.q. de inkomsten lager werden dan

oorspronkelijk gepland. Als gevolg daar-

van heeft FOM zelfs een stop op het indie-

nen van programma’s afgekondigd.

Bovendien stegen in die periode ook de

oio-salarissen aanzienlijk. Hierdoor kon

FOM voor hetzelfde geld minder oio’s aan-

stellen. In de jaren 2004-2007 heeft FOM

geen programma’s toegekend. Als gevolg

daarvan is de omvang van het tijdelijk

wetenschappelijk personeel gedaald.

Aangezien het programmaloket in 2008

weer is geopend, is de logische verwach-

ting dat de personeelsomvang de komen-

de jaren weer zal stijgen.

Hoewel de daling in bezetting grotendeels

met bovenstaande informatie verklaar-

baar is, is daarmee niet de gehele daling

verklaard. 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 274 fte in 2007).

Deze groep bestaat uit technici (circa 65

procent) en ander ondersteunend perso-

neel. De afgelopen jaren heeft FOM in toe-

nemende mate apparaten ingekocht in

plaats van zelf te bouwen en is de bouw

van detectoren voor CERN afgerond.

Hierdoor zijn minder technici nodig. Als

gevolg van strategische keuzes14 is daar-

naast de bezetting van de FOM-groep op

KVI de afgelopen jaren teruggebracht. Ook

dit heeft eind 2006 geleid tot een daling in

de groep OP/V met ruim 19 fte, waaronder

14,8 fte technici.

15 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8

Gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2008 (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

2008 83 119 295 274 39 809

Grafiek gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2008 (fte)
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14 Zie Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010,

pagina 20.
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5. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen)

Eindtotaal Eindtotaal

locatie WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T 2008 2007

NIKHEF 35,60 21,68 39,04 66,10 6,53 22,42 0,91 192,27 184,84

Rijnhuizen 23,28 10,62 19,33 53,76 9,74 20,24 3,69 140,65 136,48

AMOLF 13,17 34,09 47,37 37,00 8,90 15,59 3,42 159,54 163,44

FOM-groep KVI 3,00 1,08 7,24 8,33 0,83 0,53 21,03 24,21

Bureau 45,81 0,99 46,80 46,67

• EUR 1,63 0,09 1,71 1,00

• LEI 1,00 13,81 28,74 43,55 47,74

• RuG 1,77 7,79 9,56 14,69

• RUN 2,00 2,54 12,66 1,40 18,60 17,32

• TU/e 0,67 15,70 16,37 26,09

• TUD 1,00 11,34 45,21 2,46 60,01 52,56

• UT 5,07 23,83 0,89 29,78 38,29

• UU 1,80 3,34 13,33 1,00 19,47 27,03

• UvA 0,67 5,79 19,47 0,83 26,76 33,01

• VU 1,00 6,72 11,88 1,89 21,49 27,72

• WUR 1,42 1,42 3,00

• subtotaal BUW 7,47 51,05 181,64 5,12 3,43 - - 248,71 288,45

totaal 82,51 118,52 294,62 170,32 29,43 104,05 9,54 808,99 844,08

A. Gerealiseerde bezetting in 2008 (fte)
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Aantal personen in dienst per locatie 

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T Totaal

NIKHEF 35 28 40 66 13 26 1 209

Rijnhuizen 25 12 21 54 13 20 6 151

AMOLF 14 33 49 38 10 21 6 171

FOM-groep KVI 3 1 7 8 1 2 22

Bureau 53 2 55

• EUR 3 3

• LEI 1 16 28 45

• RUG 3 9 12

• RUN 2 3 14 1 20

• TUD 1 12 51 3 67

• TU/e 1 14 15

• UT 5 25 1 31

• UU 2 5 12 1 20

• UvA 5 18 23

• VU 1 8 13 2 24

• subtotaal BUW 7 58 187 4 4 0 0 260

Totaal 84 132 304 170 41 120 17 868

Aantal fulltime equivalents per locatie

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T Totaal

NIKHEF 34,10 25,44 39,40 65,19 6,95 22,36 1,00 194,45

Rijnhuizen 23,13 10,60 21,00 53,10 11,00 17,60 5,30 141,73

AMOLF 12,70 31,25 49,00 36,68 9,90 15,01 3,80 158,34

FOM-groep KVI 3,00 0,40 7,00 8,00 1,00 1,20 20,60

Bureau 44,57 1,70 46,27

• EUR 3,00 3,00

• LEI 1,00 16,00 28,00 45,00

• RuG 3,00 9,00 12,00

• RUN 2,00 3,00 14,00 0,90 19,90

• TUD 1,00 11,40 50,80 2,80 66,00

• TU/e 1,00 13,80 14,80

• UT 5,00 25,00 0,90 30,90

• UU 1,80 5,00 12,00 1,00 19,80

• UvA 5,00 18,00 23,00

• VU 1,00 7,38 13,00 1,84 23,22

• subtotaal BUW 6,80 56,78 186,60 3,74 3,70 - - 257,62

Totaal 79,73 124,47 303,00 166,71 32,55 99,54 13,00 819,00

B. Bezetting per 31-12-2008 per personeelscategorie

17 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 8
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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- 25 1 32 4 6 1 1 1 40 6 46

25- 29 24 6 170 54 13 9 1 2 3 1 1 219 65 284

30- 34 1 61 13 36 5 15 1 6 1 5 5 2 3 126 28 154

35- 39 16 17 4 2 22 6 6 5 1 2 70 11 81

40- 44 19 3 2 1 21 5 10 13 2 2 59 19 78

45- 49 6 1 1 17 1 1 5 7 1 31 9 40

50- 54 12 27 1 2 6 5 47 6 53

55- 59 14 1 20 3 13 12 1 48 16 64

> 60 13 1 29 3 11 11 57 11 68

Totaal 81 3 108 24 240 64 164 6 38 3 58 62 8 9 697 171 868

Schaalverdeling 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

2 2 0 2 2

3 1 1 8 1 2 2 11 13

4 1 1 2 4 3 5 8

5 2 3 8 1 6 8 14

6 7 1 3 6 6 1 16 8 24

7 18 1 10 1 6 9 2 2 36 13 49

8 41 1 7 3 11 1 2 52 14 66

9 1 37 2 2 1 8 3 48 6 54

10 2 96 15 3 1 1 1 36 2 6 3 3 2 148 21 169

11 8 6 8 16 5 6 4 41 12 53

12 16 1 5 1 5 1 9 2 36 4 40

13 9 3 1 13 0 13

14 30 1 1 1 32 1 33

15 4 2 1 6 1 7

16 8 1 3 11 1 12

18 4 1 5 0 5

oio 237 63 237 63 300

op uurloon basis 5 1 5 1 6

Totaal 81 3 108 24 240 64 164 6 38 3 58 62 8 9 697 171 868

1 Gepromoveerde oio’s worden ingedeeld in schaal 10.4.

Het gaat hier om oio’s die binnen vier jaar gepromoveerd zijn of oio’s met een overbruggingsaanstelling.
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Vrouwelijke personeelsbezetting * 2004 2005 2006 2007 2008

n % n % n % n % n %

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

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

OIO 84 19 85 20 82 22 68 21 64 21

OP/V 74 23 71 23 75 24 71 24 68 23

OP/T 19 57 13 20 18 30 14 26 12 21

totaal 214 19 195 19 203 21 174 20 171 20

* per 31-12

Instroom vrouwen 2004 2005 2006 2007 2008

n % n % n % n % n %

WP/V

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

OIO 15 19 15 19 19 30 16 22 15 17

OP/V 2 17 2 18 2 33 1 25 3 33

OP/T 16 29 12 20 15 34 14 35 10 23

totaal 45 19 39 19 46 26 40 22 4 21

Aantal stagiairs* naar opleidingsniveau

MBO- HBO- WO-
locatie stagiairs stagiairs stagiairs Totaal

AMOLF 3 2 19 24

NIKHEF 2 7 13 22

Rijnhuizen 1 6 13 20

FOM-groep KVI 2 5 7

Bureau 1 1 2

Totaal 2008 7 18 50 75

Totaal 2007 17 16 54 87

Totaal 2006 9 20 30 59

* 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 57 nationaliteiten.

EER+ Overig

nationaliteit aantal nationaliteit aantal

Belgische 11 Albanese 1

Duitse 61 Algerijnse 2

Britse 17 Amerikaanse 17

Bulgaarse 1 Argentijnse 1

Deense 2 Australische 3

Estse 1 Braziliaanse 4

Finse 1 Bengaalse 1

Franse 22 Georgische 1

Griekse 6 Indiase 17

Ierse 3 Kroatische 2

Italiaanse 41 Oekraïense 14

Oostenrijkse 2 Oezbeekse 2

Poolse 6 Russische 19

Portugese 2 Servische 1

Roemeense 11 Canadese 5

Slowaakse 1 Chinese 16

Spaanse 4 Colombiaanse 2

Zweedse 8 Costaricaanse 2

Zwitserse 3 Cubaanse 1

Filippijnse 2

Hongaarse 2

Indonesische 7

Iraanse 9

Israëlische 1

Japanse 1

Libanese 2

Mexicaanse 3

Nepalese 1

Nieuw-Zeelandse 1

Pakistaanse 1

Senegalese 1

Surinaamse 1

Taiwanese 2

Turkse 10

Venezolaanse 1

Vietnamese 5

Zuid-Afrikaanse 1

Zuid-Koreaanse 1

Totaal 203 Totaal 163

De tabel illustreert één aspect van de

diversiteit van FOM-medewerkers, de

nationaliteit. In deze tabel zijn alle mede-

werkers, met in totaal 57 verschillende

nationaliteiten, opgenomen die geduren-

de het verslagjaar kortere of langere tijd

bij FOM verbleven. Onder de in totaal 366

niet-Nederlanders zijn ook de doorgaans

kort verblijvende gastonderzoekers inbe-

grepen. De basis voor dit overzicht is dus

een andere dan die van de meeste andere

tabellen in dit hoofdstuk die uitsluitend

werknemers bevatten.
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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

2008 1,69 1,37 2,69 4,95 4,68

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 1,2 0,81 1,3 1,4 1,1

2008 1,0 1,0 1,4 1,5 1,5

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

2008 5,3 5,7 6,5 14,3 11,9

D. Verzuim

Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren

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

zwangerschap (%) zwangerschap (%) 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

2008 2,67 2,45 1,18 8,2

*De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een werknemer zich ziek heeft

gemeld in het desbetreffende jaar.

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

waarbij direct voorafgaande ziektedagen uit eerdere jaren (tot een maximum van één jaar)

meewegen in de berekening.
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A. FOM-arbobeleid

De implementatie van het FOM-arbobeleid

(vastgesteld in 2007) is in 2008 voortgezet.

Zo is bijvoorbeeld het opstellen van de

FOM-kaders voor de risicogebieden vorm-

gegeven. Deze FOM-kaders worden verza-

meld in het FOM-arbozorgsysteem; de

arbocatalogus. Het hoofdstuk Bedrijfs-

hulpverleningsorganisatie is in concept

gereed. De folder “Seksuele intimidatie,

agressie en geweld” is uitgebreid met pes-

ten en werkdruk (wettelijke verplichting).

Deze folder wordt voortaan “Psychosociale

Arbeidsbelasting” (PSA) genoemd. De tekst

is in concept gereed. In 2009 wordt deze

folder ontworpen en verspreid. De onder-

werpen ‘arbeidsmiddelen’ en ‘ver- en

nieuwbouw’ zijn in een vergevorderd sta-

dium.

In WVOI-verband is gestart met het

opstellen van de arbocatalogus voor een

zestal onderwerpen: Beeldschermwerk-

plek, PSA, Elektriciteit, Ver- en nieuwbouw,

Bedrijfshulpverlening, Binnenklimaat. De

concepten van de eerste drie risicogebie-

den zijn geschreven. FOM is in WVOI-ver-

band hier trekker.

Verantwoordelijkheid voor arbeids-
omstandigheden
De directeuren van de instituten zijn bij

hun aanstelling door de directeur FOM

verantwoordelijk gesteld voor de arbeids-

omstandigheden in het instituut. De insti-

tuutsdirecteuren hebben op hun beurt alle

leidinggevenden opdracht gegeven een

goede uitvoering te geven aan het arbobe-

leid. FOM-centraal heeft zich voorgeno-

men in de eerstvolgende cursus voor lei-

dinggevenden arbo op te nemen. In de

handleiding voor universitaire werkgroep-

leiders is explicieter aangegeven wat van

de werkgroepleiders wordt verwacht ten

aanzien van hun arboverantwoordelijk-

heid.

B. Deskundigen inzet

Arbo Advies Commissie
De Arbo Advies Commissie (AAC) advi-

seert en informeert de directeur FOM over

het te voeren arbobeleid. Een ander doel

van de commissie is ervaringen uitwisse-

len  en elkaar adviseren over het te voeren

beleid bij de instituten en het bureau. De

commissie bestaat uit de lokale arbocoör-

dinatoren Ilja Stavenuiter (AMOLF), Marcel

Vervoort (Nikhef), Frits Hekkenberg (Rijn-

huizen) en Ulrich van den Ham (Bureau),

de centrale arbocoördinator Karin de Haas

(secretaris) en het hoofd Centrale Perso-

neelsdienst Renée-Andrée Koornstra

(voorzitter). De commissie is in 2008 vijf

maal bij elkaar geweest. De volgende

onderwerpen zijn behandeld:

• Elektrische veiligheid

• Leren van fouten

• Psychosociale arbeidsbelasting

• REACH (Europese regeling op gebied van

informatie en registratie gevaarlijke

stoffen)

• Veiligheid bij nieuwe projecten

• Alarmopvolging

• Arbo bij training leidinggevenden

Daarnaast werkt de AAC aan het tot stand

komen van de Arbocatalogus. Zie onder

FOM-arbobeleid.

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

plicht bedrijven en instituten de deskun-

dige ondersteuning voor arbeidsomstan-

digheden zoveel mogelijk in eigen dienst

te hebben.

De instituten en het bureau hebben sinds

2006 een goedgekeurde Maatwerkregeling.

Er zijn zowel centraal als decentraal arbo-

coördinatoren in dienst. Daarnaast heb-

ben de instituten een veiligheidscommis-

sie. De medewerkers in deze commissie

zijn naast hun dagelijkse taken de ogen

en oren op de werkvloer voor de arbeids-

veiligheid. Degenen die belast zijn met

advisering voor en toezicht op beeld-

schermwerkplekken, elektrotechniek en

lasers hebben hiervoor op veiligheidsge-

bied specifieke cursussen gevolgd.

Voor werkgerelateerde gezondheidsklach-

ten hebben de instituten en het FOM-

bureau een contract met externe arbo-

diensten. FOM-medewerkers binnen uni-

versitaire muren kunnen gebruikmaken

van de arbodienst ter plaatse. Mede-

werkers bij FOM mogen met werkgerela-

teerde vragen of klachten vrij gebruikma-

ken van het arbeidsomstandigheden-

spreekuur bij de arbodiensten. Het doel

hiervan is verbetering van de werksituatie

en voorkoming van verzuim.

Stralingsdeskundigen
In het kader van de kernenergiewet zijn er

gediplomeerde stralingsdeskundigen in

dienst. Rijnhuizen heeft een deskundige

niveau 3 en twee van niveau 5A; AMOLF

en Nikhef hebben gezamenlijk één des-

kundige niveau 3 met daarnaast twee des-

kundigen 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. Bij de instituten

AMOLF en Rijnhuizen zijn ook ademlucht-

dragers opgeleid; zij dienen vooral als gids

voor de brandweer. Op alle locaties is er

een BHV-plan en heeft men dit jaar ont-

ruimingsoefeningen gehouden of zijn

gepland voor 2009. Bij Nikhef is het onder-

6. FOM-arbojaarverslag 2008
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deel Alarmopvolging toegevoegd aan het

BHV-plan (voor het beheersen van lastige

bezoekers of en beveiligingsincidenten

zoals insluiping).

C. Voorlichting en
onderricht

Voorlichting
Iedere medewerker krijgt bij indiensttre-

ding het boekje Veiligheidsvoorschriften

en Wenken en de flyer Seksuele intimida-

tie, agressie en geweld uitgereikt. Op de

introductiedag worden de nieuwe FOM-

medewerkers attent gemaakt op veilig-

heid bij het werk door middel van een

korte arbofilm. Lokaal (instituten en het

FOM-Bureau) krijgen alle nieuwe mede-

werkers bij indiensttreding een introduc-

tie voor veiligheid en gezondheid op de

werkplek inclusief informatie over de

plaatselijke voorzieningen en reglemen-

ten. Op dat moment wordt er ook aan-

dacht besteed aan de beeldschermwerk-

plekken.

Op www.fom.nl onder personeelsinforma-

tie/werk en arbo geeft FOM informatie

over het arbobeleid bij FOM. Het boekje

Veiligheidsvoorschriften en Wenken en de

flyer Seksuele intimidatie, agressie en

geweld zijn eveneens hier te vinden. De

veiligheidsinformatie uit het boekje Veilig-

heidsvoorschriften en Wenken worden

toegankelijker gemaakt voor de website.

Er zijn in 2008 vier onderwerpen gereali-

seerd, te weten: 

1 Beeldschermwerk

2 Brand, ongevallen en incidenten

3 Hijsen, heffen, Werken op hoogte en

Transport 

4 Werken met machines

In FOM Expres is in 2008 driemaal aan-

dacht besteed aan arbeidsomstandig-

heden. In het personeelsblad Rijnhuizen

komt arbo eveneens aan de orde.

Gevolgde opleidingen
Bij Nikhef hebben medewerkers cursussen

gevolgd voor CE-markering, Heffen en hij-

sen en een herhalingscursus Heftruck-

chauffeur. In het kader van de beveiliging

van het gebouw hebben receptiemedewer-

kers en “alarmopvolgers” een cursus com-

municatie en beveiliging gebouwen

gevolgd. Van iedere technische afdeling is

minimaal een medewerker opgeleid voor

keuring van elektrische apparatuur.

De arbocoördinator volgde een workshop

voor Psychosociale arbeidsbelasting en

een cursus Ethiek en veiligheid.

Bij Rijnhuizen hebben 87 medewerkers

een voorlichting Laserveiligheid ontvan-

gen. Een voorlichting voor het werken met

vloeibare stikstof is in 2008 voorbereid en

zal in 2009 worden gegeven aan 50 perso-

nen. Enige medewerkers hebben deelge-

nomen aan de door Nikhef georganiseerde

cursus CE-markering.

Bij AMOLF heeft een persoon de cursus

Alarmopvolging gevolgd en zijn twee

medewerkers naar de herhalingscursus

voor Veilig heffen en hijsen geweest.

In het kader van de BHV-organisatie heb-

ben bij alle instituten en het FOM-bureau

medewerkers deelgenomen aan de oplei-

ding of herhalingscursus voor BHV, EHBO

en/of Ademluchtdrager. Op iedere werk-

plek zijn medewerkers opgeleid om de

AED (Automatische Externe Defibrillator)

te hanteren.

De arbocoördinatoren hebben gezamenlijk

een workshop van drie dagdelen Empower-

ment gevolgd.

D. Projecten met
betrekking tot arbo

Nikhef
De elektrische arbeidsmiddelen in de kan-

toren (485) zijn in 2008 geïnspecteerd.

12,4% werd afgekeurd. Er is een ontmoedi-

gingsbeleid opgesteld voor het meebren-

gen van huishoudelijke apparatuur. De

inspectie van de elektrische apparatuur

van de technische afdelingen is in 2008

gestart en wordt afgerond in 2009.

In het kader van de RI&E machines zijn er

procedures opgesteld voor onderhoud,

enkele aanpassingen (o.a. afschermingen

en noodknoppen) doorgevoerd en op

diverse plaatsen stickers geplakt.

Totaal 21 beeldschermwerkplekken zijn

nagekeken. De meeste aanbevelingen

betroffen aanpassingen aan de instelling

van de stoel, bureau en beeldscherm. Deze

zijn allemaal opgevolgd.

Er zijn RI&E’s uitgevoerd voor twee experi-

mentele opstellingen (Drukvatsysteem en

CO2-blowsysteem) met behulp van de

MUOP-methode. De verbeteringsvoorstel-

len (o.a. het aanbrengen van waarschu-

wingsteksten en –tekens, het isoleren van

delen die zeer koud worden, het aanpas-

sen van elektrische aansluitingen) zijn

nagenoeg uitgevoerd.

Rijnhuizen
Dit jaar is er gefocust op voorlichting voor

(nieuwe) medewerkers, zowel gegeven

door de arbocoördinator, de leidinggeven-

den en veiligheidscommissieleden als te

vinden op intranet. Nieuwe leidinggeven-

den hebben een missive ontvangen

(opdracht voor zorg van veilig werken in

hun afdeling). In het kader van RSI-pre-

ventie wordt aandacht besteed aan voor-

lichting en inrichting van de werkplekken

door respectievelijk de leidinggevenden en

de ICT-groep. Er zijn overzichten gemaakt

van medewerkers die bevoegd zijn voor
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verhoogd risicodragende werkzaamheden

zoals hijsen, werken met lasers, (cryoge-

ne) gassen en chemische stoffen.

Voor het beheer en werken met lasers,

chemische stoffen en cryogassen is, met

instemming van het management en de

ondernemingsraad, een beleid opgesteld.

Het beleid voor lasers is in 2008 geïmple-

menteerd. De uitvoering van het beleid

chemische stoffen en cryogassen is in

2008 gestart en wordt in 2009 voortgezet.

Voor elektrische veiligheid is een beleids-

document opgesteld en een inventarisatie

gedaan van alle elektrische installaties. Er

is een overzicht gemaakt van Vakbe-

kwaam en Voldoende onderricht perso-

neel dat in 2009 operationeel wordt.

AMOLF
Een deel van het plan van aanpak van de

RI&E Blootstelling toxische stoffen is gere-

aliseerd. Van de voorraad gevaarlijke stof-

fen is een groot deel uitgezocht, volgens

de richtlijnen opgeslagen, oude stoffen

opgeruimd en aanwezige stoffen in de

database gezet. Het beleid voor het beheer

van de gevaarlijke stoffen moet nog wor-

den opgesteld. Het beleid voor beheer van

de gassen volgt daarna.

Groepsleiders geven nieuwe medewerkers

die met lasers gaan werken voorlichting

over de veiligheidsregels. Daarnaast is de

voorlichting te zien op de website.

Voor het nieuwe gebouw is het bedrijfs-

noodplan herschreven op de technische

gegevens na.

Bureau
In het kader van het binnenklimaat wordt

het strenge schoonmaakregime geconti-

nueerd. De convectorkasten worden jaar-

lijks gezogen, de stoffen vloerbedekking

wordt periodiek nat gereinigd en een bete-

re kwaliteit luchtfilter is ingevoerd. De

motoren van het luchtinlaatsysteem in de

werkruimten zijn alle nagekeken. Diverse

motoren bleken niet (voldoende) te wer-

ken, anderen bliezen te hard. Alle motoren

zijn gerepareerd of beter ingesteld. Dit

jaar was de BHV-oefening gericht op de

coördinatietaken van het hoofd BHV. Ook

een EHBO-oefening was hierin meegeno-

men. De EHBO’ers hebben daarnaast een

reanimatieoefening gehouden.

Universitaire werkgroepen
Om te peilen hoe het onderwerp arbeids-

omstandigheden bij universitaire FOM-

medewerkers leeft, heeft de centrale arbo-

coördinator op vijf universiteiten een

gesprek gehad met FOM-medewerkers.

Waar nodig is daarna overleg geweest met

de lokale arbocoördinator. Over het alge-

meen waren de medewerkers beter

bekend met het lokale arbobeleid dan

twee jaar ervoor.

E. Gevaarlijke situaties,
incidenten en bedrijfs-
ongevallen

Geen van de onderstaande ongevallen

waren reden voor melding aan de Arbeids-

inspectie.

Nikhef
• Een ingehuurde medewerker viel van

een ladder die gevaarlijk stond opge-

steld. De ladder is vervangen door een

vaste trap.

• Er heeft een incident plaatsgevonden

met een agressieve bezoeker. De alarm-

opvolger en receptiemedewerker hebben

het incident goed kunnen hanteren.

Rijnhuizen
• Er zijn twee incidenten gerapporteerd

die geen gevolgen hadden voor de

gezondheid van de werknemers: 

- kortsluiting bij een experimentele

installatie waardoor een oliehoudend

glasvezelband vlam vatte;

- door een zwak bevestigde optiek van

een diodelaser ontstond er reflectie in

het oog.

• Na ieder incident is onmiddellijk een

werkoverleg georganiseerd om herhaling

te voorkomen.

• Door onvoorzichtig gedrag vielen twee

werknemers van de trap.
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• Een medewerker liep een eerstegraads

verbranding op als gevolg van te heet

water.

• Een medewerker kreeg een snijwond

aan de handpalm door het uitschieten

van een mes.

AMOLF
• Twee medewerkers liepen verwondingen

aan de handen op door ongelukjes met

de machines.

• Een medewerker liep een eerstegraads

brandwond op bij het vullen van een

thermoskan.

• Zes medewerkers hadden in 2008 in ver-

schillende mate RSI-achtige klachten.

Deze zijn verdwenen na aanpassing van

werkplek en voorlichting over de werk-

wijze.

Daarnaast heeft een aantal incidenten

plaatsgevonden: 

• De drie stroomstoringen leverden geen

gevaarlijke situaties op. Twee ervan

waren buiten werktijd. Het schoon-

maakpersoneel verliet het gebouw tijdig.

Voor de derde stroomstoring zijn de

ruimten met gevaarlijke stoffen ont-

ruimd.

• Een buiten-asbakbrand zonder gevolgen.

• Een kortsluiting in het laserwaarschu-

wingssignaal is tijdig opgelost.

• Een doorgebrande rotatiepomp heeft

niet tot brand geleid maar alleen voor

ongemak gezorgd doordat tijdig de zeke-

ring was gesprongen.

• De combinatie van verkeerde windrich-

ting en afvoer van chemicaliën via de

zuurkast zorgde voor stankoverlast in

het gebouw. Het bleek dat de afgezogen

lucht het gebouw weer via de inlaat

binnen kon komen. Dit is gebouwtech-

nisch opgelost.

F. Realisatie Arbojaarplan
2008

1. Arbeidsomstandigheden van 
FOM-medewerkers bij Nederlandse 
universiteiten
• Tijdens de FOM-introductiedag atten-

deert FOM nieuwe medewerkers op vei-

lig werken. Zij krijgen een korte film met

voorbeelden te zien.

• De handleiding werkgroepleiders is ver-

beterd. Onder Verantwoordelijkheden bij

Project en personeel wordt explicieter

aangegeven wat verwacht  wordt van de

werkgroepleider

• FOM heeft het voornemen jaarlijks bij

enkele universiteiten arbogesprekken te

houden met FOM-medewerkers. Dit jaar

heeft dat plaatsgevonden bij vijf univer-

siteiten. Zie ook hierboven onder Projec-

ten met betrekking tot arbo.

Hiermee is dit onderwerp afgerond.

2. Arbocatalogus
Beschrijving van Risicogebieden
De COR heeft met de planning van de

arbocatalogus ingestemd. Op zijn verzoek

worden de hoofdstukken informeel voor-

besproken.

De risicogebieden ‘bedrijfshulpverlenings-

organisatie’ en ‘psychosociale arbeidsbe-

lasting’ zijn beschreven en zijn informeel

besproken met de COR. De  onderwerpen

‘arbeidsmiddelen’ en ‘nieuw’- en ‘ver-

bouw’ zijn in een vergevorderd stadium.

3. Werken met derden
Dit gaat over veiligheid voor derden en

“eigen” medewerkers bij het inhuren van

externe ondersteuning. Het gaat daarbij

niet om wetenschappelijke taken. Dit

onderwerp is wel besproken in de Arbo

Advies Commissie maar door andere prio-

riteiten nog niet afgerond. Het onderwerp

blijft in het jaarplan staan.

4. Leren van fouten
Dit gaat over analyse van meldingen van

(bijna) ongevallen en incidenten om ervan

te kunnen leren. Dit onderwerp blijft

onder de aandacht. De weerstand tegen

het melden is een van de redenen.

5. Arbo- en milieuaspecten bij grote 
projecten.
Dit project heeft voor ogen om al in de

planning- en ontwikkelfase veiligheids-

en milieu-aspecten mee te nemen.

Hierdoor kan in de implementatiefase en

exploitatiefase vanaf het begin veilig wor-

den gewerkt. Het beleidsdocument is in

een gevorderd stadium en wordt nu eerst

getoetst op implementatiemogelijkheden.

Het onderwerp blijft staan in het jaarplan.
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A. Honoreringen FOm/v-
Stimuleringsprogramma
2006 - 2008

FOM heeft het FOm/v Stimuleringspro-

gramma ingesteld om meer vrouwelijke

fysici te behouden voor de wetenschap.

Binnen dit programma bestaan twee sub-

sidievormen: persoonsgebonden posities

voor postdocs en overbruggingssubsidies.

De persoonsgebonden posities voor post-

docs zijn bedoeld voor vrouwen die hun

loopbaan binnen de Nederlandse fysica op

langere termijn willen vormgeven. FOM

financiert voor maximaal drie jaar een

postdocpositie. Voorwaarde is dat de

vrouw zelf daaraan gekoppeld een - niet

door FOM betaald - verblijf van tenminste

een jaar aan een buitenlandse instelling

georganiseerd heeft. Het buitenlandver-

blijf kan naar eigen inzicht worden

gepland voor, tijdens of na de periode die

FOM financiert. FOM heeft in 2008 één

persoonsgebonden subsidie toegekend

voor een periode van tweeënhalf jaar

(AMOLF).

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld om

faculteiten en onderzoekinstellingen te

ondersteunen bij het aanstellen van een

vrouw in vaste dienst. FOM draagt maxi-

maal vijf jaar bij. FOM heeft in 2006 een

overbruggingssubsidie toegekend voor een

periode van vijf jaar (Nikhef).

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, in 2007

aan 82 en in dit verslagjaar (2008) aan 87

personen.

C. Centrale
Klachtadviescommissie

Samenstelling
In  2008 bestond de Centrale Klachtadvies-

commissie uit de volgende personen:

Dr. A.R. de Monchy, voorzitter;

Dr. L.W. Wiggers, SAF/NIKHEF, lid namens

de Centrale Ondernemingsraad; 

Dr. A.A. Oomens, Rijnhuizen, lid namens

de werkgever;

Ing. A.P. de Haas, SAF/NIKHEF, plaatsver-

vangend lid namens de werkgever; 

Mr. J.C.M. Kuijpers, FOM-Bureau, secretaris.

Behandelde klachten
In 2008 is er één klacht bij de commissie

ingediend. De klacht betrof het onderwerp

pensioen. De commissie heeft over de

klacht een onderzoek ingesteld, betrokke-

nen gehoord en tenslotte een advies uit-

gebracht. Het belangrijkste onderdeel van

de klacht werd ongegrond verklaard. Het

Uitvoerend Bestuur nam het advies van de

commissie over.

bedragen in ka 2004 2005 2006 2007 2008

Kosten uitkeringen WOI/BWOO 59 1 0 0 0

Kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 92 81 75 21 22

Kosten WW/BW * 621 795 539 368 496**

Aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 *** 64 61 58 60 55

Nabetaling pensioenpremie 0 8 34 72 23

werkgeversdeel

Totaal 836 946 706 521 596

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

die werkloos werden.

** vanaf 01-01-2008 wordt het opgebouwde recht op vakantiegeld direct uitgekeerd 

als de uitkering stopt in plaats van in de eerstvolgende meimaand.

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

betaalt op basis van garantiebepalingen uit het verleden.

7. Specifieke rapportages
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D. Centrale
Ondernemingsraad

1. Instemming
In 2008 heeft FOM een aantal verzoeken

tot instemming op grond van artikel 27

van de Wet op de Ondernemingsraden

(WOR) ingediend bij de COR. Daarnaast

werd in 2008 het overleg over de klokken-

luidersregeling FOM, het pensioenregle-

ment van Centraal Beheer en de aanstel-

lingsrichtlijnen voor promovendi voortge-

zet en is voor deze onderwerpen instem-

ming verkregen.

In 2008 verkreeg FOM voor zowel 2008 als

voor 2009 instemming om het aantal te

verkopen vakantie-uren AVOM uit te brei-

den van 80 naar 120. Ook werden FOM en

de COR het eens over de inzet van vakan-

tiedagen van promovendi voor scholing.

Op het gebied van arbeidsomstandighe-

den stemde de COR in met de planning

voor de arbocatalogus en het arbojaarplan

2008.

Het overleg over de aanstellingsrichtlijnen

voor postdocs loopt nog. Dit geldt ook

voor het instemmingsverzoek over de

octrooibonusregeling. Over de inpassing

van de CAR in de FOM-UVR konden FOM

en de COR in 2008 geen overeenstemming

bereiken.

2. Advies
FOM heeft in 2008 geen adviesaanvragen

ingediend bij de Centrale Ondernemings-

raad.
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Instemmingsverzoeken

Gehonoreerd klokkenluidersregeling

pensioenreglement Centraal Beheer

aanstellingsrichtlijnen promovendi

verkopen vakantie-uren AVOM van 80 naar 120 uren voor 2008 en 2009

inzet vakantiedagen van promovendi voor scholing

planning arbocatalogus

arbojaarplan 2008

Afgewezen inpassing CAR in FOM-UVR

Lopend aanstellingsrichtlijnen postdocs

octrooibonusregeling

Adviesaanvragen geen
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AAC Arbo Advies Commissie

AED Automatische externe defibrillator

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 

ARBO Arbeidsomstandigheden

AVR arbeidsvoorwaardenregeling

BHV bedrijfshulpverlening

Bureau FOM-Bureau 

BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen 

BWOO Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel

B-WOI Bovenwettelijk 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”)

COR Centrale Ondernemingsraad

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 Academie van Wetenschappen

Kon. NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

KVI Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen

LEI Universiteit Leiden 

M man

mnd maand(en)

MO Managementoverleg (instituutsdirecteuren en directeur FOM)

n aantal

Nikhef FOM-Instituut voor Subatomaire Fysica Nikhef in Amsterdam

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) 

PSA Psychosociale Arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk)

REACH Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen,

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie

Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein

RSI Repetitive Strain Injury, lichamelijke klachten veroorzaakt door vaak herhaalde bewegingen. Komt voor bij

beeldschermwerk.

RU Radboud Universiteit Nijmegen 

RuG Rijksuniversiteit Groningen 

Afkortingenlijst
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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 uitvoeringsregelingen

V vrouw 

VU Vrije Universiteit 

WOI Werkloosheidsregeling Onderwijsinstellingen

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

WVOI Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen

WW Werkloosheidswet

WW/BW Werkloosheidswet en Bovenwettelijk deel

ZAOI Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel Onderzoek Instellingen
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