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***** DRS. H.G. VAN VUREN, WAARNEMEND DIRECTEUR FOM ***** 
 
De werving voor de nieuwe directeur van FOM is nog in volle gang. Per 1 juli 2009 is de heer drs. 
H.G. van Vuren, Hoofd Onderzoeksbeleid, waarnemend directeur van de Stichting FOM, tot de 
benoeming van een nieuwe directeur. 
 

***** H.G. van Vuren, acting FOM director ***** 
The recruitment of a new FOM director is still going on. As of 1 July 2009 H.G. van Vuren, Head of 
Research Policies, will be acting FOM director, until the moment a new director will be appointed. 
 
 

***** ONDERHANDELINGEN FOM-UITVOERINGSREGELINGEN 2009-2012 GESTART***** 
 
Op 1 december 2009 lopen de huidige FOM-Uitvoeringsregelingen (2006-2009) af. Deze zijn van 
toepassing op alle arbeidsovereenkomsten bij FOM. De Centrale Ondernemingsraad (COR) moet 
instemmen met nieuwe FOM-Uitvoeringsregelingen voordat deze kunnen gaan gelden. Donderdag 
11 juni j.l. zijn FOM en de COR dan ook gestart met de onderhandelingen over de FOM-
Uitvoeringsregelingen 2009-2012. Begin september worden de onderhandelingen voortgezet zodat 
naar verwachting per 1 december aanstaande de nieuwe FOM-Uitvoeringsregelingen in werking 
kunnen treden. 
 
 ***** Negotiations FOM Implementation Regulations in progress *****  
On 1 December 2009 the current FOM Implementation Regulations (2006-2009) expire. These are 
applicable to all FOM employment contracts. The Central Works Council (CWC) must approve the 
FOM Implementation Regulations before these can become effective. On Thursday 11 June FOM 
and the CWC therefore started negotiations on the FOM Implementation Regulations 2009-2012. The 
negotiations shall be continued at the start of September so that the new FOM Implementation 
Regulations hopefully can become effective from 1 December. 
 
 

*****  REDUCTIE PREMIEVERHOGING ABP ***** 
 
Zoals wij u in april 2009 reeds mededeelden gaat, in het kader van het herstelplan ABP, met ingang 
van 1 juli 2009 de ABP premie met 1% omhoog. Omdat de FPU-uitkeringen, net als de 
pensioenuitkeringen per 1 januari 2009 niet zijn geïndexeerd heeft het (ABP) Vut-fonds besloten de 
FPU-premie per 1 juli 2009 te verlagen met 0,4%. Voor u als werknemer betekent de 1% verhoging 
van de ABP-premie en de 0,4% verlaging van de FPU-premie (tegenwoordig overgangspremie VPL) 
dat u per saldo slechts 0,1% meer premie gaat betalen na 1 juli 2009 (voor werkgever FOM stijgen de 
loonkosten evenwel met 0,5%).  
  
 



***** CUTBACK INCREASE OF THE ABP PREMIUM ***** 
In the PZ-INFO of April 2009 we informed you about the ABP recovery plan and the announced 
increase of premium of one percentage point as of 1 July 2009. Since ABP has decided to reduce the 
premium of early retirement with 0,4 percentage point, this results in a total increase of premiums of 
0,1 percentage point only (For the employer FOM the labour costs increase with 0,5 percentage 
point). 
 
 
*****  NIEUWE FOLDER "SEKSUELE INTIMIDATIE, PESTEN, AGRESSIE EN GEWELD EN WERKDRUK" ***** 
 
FOM heeft een nieuwe folder  "Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en 
werkdruk" gemaakt. Er zijn twee nieuwe onderwerpen toegevoegd: Pesten en 
Werkdruk. De wet noemt het geheel: Psychosociale arbeidsbelasting. Daar wordt 
mee bedoeld ongewenste omgangsvormen en te hoge of te lage werkdruk. In de 
folder wordt uitgelegd hoe u hiermee om kunt gaan. Iedere medewerker ontvangt de 
nieuwe folder bij de salarisstrook van juni (universiteitsmedewerkers) of krijgt de 
folder van de Arbo-coördinator (FOM-instituten en -bureau).        
 
 
 
***** New leaflet: "Sexual harassment, bullying, aggression, violence, and work pressure" ***** 
FOM has published a new leaflet "Sexual harassment, bullying, aggression, violence,  
and work pressure". Two new subjects have been added: bullying and work  
pressure. The law refers to this entire area as: psychosocial work factors.  
This means unwelcome conduct and too high or too low a work pressure.  
The leaflet explains ho you can deal with these factors. Every employee shall receive  
a copy of the new leaflet with their salary slip (university staff) or from the  
health & safety coordinator (FOM institutes and Central Office).        
 
 
 

*****  FOM SPORTDAG 2009 ***** 
 
Op 12 juni vond de FOM-sportdag 2009 plaats, deze keer op het terrein van sportcentrum Olympos 
in Utrecht. De FOM-sportdag werd dit jaar georganiseerd door het FOM-Bureau. 22 teams streden 
om de felbegeerde wisselbeker, waar uiteindelijk het team 'Schrodingers pussy & the string posse' 
van NIKHEF mee vandoor ging. Ondanks het feit dat –helaas- niet iedereen helemaal ongeschonden 
uit de strijd kwam, was het een geweldige dag met mooi weer en na afloop een gezellige bbq! 

 
***** FOM  SPORTS DAY 2009***** 

On 12 June, the 2009 edition of the FOM Sports day was held at the Olympos sports centre in 
Utrecht. This year the event was organised by FOM Central Office. Twenty-two teams competed for 
the highly-coveted floating trophy; 'Schrodingers pussy & the string posse' from NIKHEF was this 
year’s winner. Despite some unfortunate injuries, it was a fantastic day and the superb weather 
provided an ideal setting for the evening barbecue! 
 
 
**************************************************************************************************** 
 

FOM wenst iedereen die de komende periode op vakantie gaat een hele prettige vakantie! 
FOM wishes everyone going on holiday this summer a fantastic time! 


