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***** WORKSHOP PROFESSIONELE ONTWIKKELING***** 
 

 
 
Workshop PROfessionele ontwikkeling 
Tijdens uw dienstverband bij FOM kan er veel veranderen in uw werk- én privéomstandigheden. 
FOM vindt, net als andere werkgevers bij de WVOI, dat het goed is om af en toe stil te staan bij die 
veranderingen. Zo kunnen leidinggevende en medewerker dan samen afspraken maken voor een 
goede afstemming, ook op de langere termijn, tussen ambities en kwaliteiten van de medewerker en 
behoeften van de organisatie/afdeling. Ook specifieke privéomstandigheden van de werknemer 
kunnen daarbij aan de orde zijn. 
Juist omdat het gaat over de lange termijn vinden medewerkers en leidinggevenden het soms lastig 
om zich hierover een beeld te vormen en iets concreets af te spreken.  
 
Daarom heeft FOM samen met andere WVOI werkgevers verschillende workshops ontwikkeld. In 
deze workshops geven trainers van een extern bureau aan medewerkers en leidinggevenden 
concrete handvatten hoe ze dit kunnen aanpakken. Het gaat om de volgende workshops: 

1. Workshop PROfessionele ontwikkeling (1 dag) voor alle FOM-medewerkers (Oio's wordt 
echter geadviseerd gebruik te maken van de specifiek voor hen  beschikbare mogelijkheden 
in het FOM trainingsaanbod, zie FOM website); 

2. Leidinggeven aan PROfessionele ontwikkeling (1 dag); 
3. Leidinggeven aan PROfessionele ontwikkeling de verbreding (1/2 dag). 

 
 
Belangstelling? 
Uitgebreide informatie is beschikbaar via http://www.wvoi.nl/default.asp?cid=121&pid=1 
 
Lijkt het u leuk of nuttig om een workshop te volgen neem dan contact op met de 
personeelsfunctionaris op uw instituut die u kan aanmelden. Werknemers op universitaire locaties 
kunnen zich richten tot Lydia.van.der.Vlist@fom.nl of Joost.Weber@fom.nl. 
De workshops worden vooralsnog aangeboden in het Nederlands.  
 
 
 
 
 
 



 
*****  HERSTELPLAN ABP ***** 

 
Onlangs heeft u informatie ontvangen van het ABP over het ABP herstelplan. Onderdeel van dit 
plan is om per 1 juli 2009 de premie te verhogen met 1%. Dit is een tijdelijke opslag om bij te dragen 
aan het herstel van ABP. Vanaf 1 januari 2010 wordt de premie daarnaast nog een keer verhoogd 
met 2%. Samen gaat het dus om een tijdelijke premieverhoging van 3%. Zowel de werkgever als de 
werknemer betaalt een deel van de premie. Eind 2009 bekijkt het ABP-bestuur of de financiële 
positie tijdens de resterende hersteltermijn reden is om de tijdelijke premieverhoging te verlagen.  
Meer informatie vindt u op de website van het ABP, www.abp.nl. 
 

*****ABP RECOVERY PLAN***** 
 
Recently every FOM-employee with an ABP-pension insurance received information (in Dutch) 
from ABP concerning the ABP recovery plan. Part of this plan is a temporary increase in the 
premium of one percentage point as of 1 July 2009, with an extra increase of 2 percentage points of 1 
January 2010. If the recovery progresses faster than indicated in the plan, this temporary increase in 
the premium may be lower. 
The ABP-information, you received in Dutch, will be available soon on the English version of the 
FOM website. More information can be found on the ABP website: www.abp.nl 
 
 

***** VERLAGING SPAARLOONRENTE ***** 
 
De directie van Centraal Beheer Achmea heeft besloten om de rentevergoeding op spaarloon te 
verlagen van 3,2% naar 2,8%. De reden hiervan is de lage rentestand op de geld- en kapitaalmarkt. 
 

***** REDUCTION OF INTEREST RATE FOR LIFE-COURSE SAVINGS ACCOUNTS ***** 
 
The management of Centraal Beheer Achmea has decided to lower the interest rate for life-course 
savings accounts from 3.2% to 2.8%. The reason for this decision is the low rates of interest in the 
money and capital markets.  
 
 

*****  OHRA AUTOVERZEKERING ***** 
 
OHRA heeft momenteel een actie waarbij voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering een 
premiekorting van 15% wordt verstrekt. FOM-werknemers die hiervan gebruik willen maken 
ontvangen daarboven 8% extra korting dus in totaal 23% premiekorting tijdens de actieperiode, die 
loopt tot 1 juni 2009. 
 


