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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 2009 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 onderzoekorganisaties, veel weten-

schappers in tijdelijke (enkele jaren) dienst werkzaam. Van oudsher vormt het op deze

categorieën gerichte beleid een belangrijk deel van ons sociaal beleid. FOM wil zich

onderscheiden door een actief beleid gericht op het bevorderen van het maken van 

heldere afspraken en het werken met een planning, door het actief volgen van de voort-

gang van het onderzoek en het bieden van specifieke cursussen en trainingen. Voor 

promovendi is dit cursuspakket gericht op een goede en tijdige promotie én op het ont-

wikkelen van vaardigheden en kwaliteiten die een gemakkelijke overgang naar een

aansluitende baan na FOM moeten waarborgen, en dat jonge wetenschappers stimu-

leert oog te hebben voor valorisatiemogelijkheden van hun onderzoek. Dit Sociaal

Jaarverslag verstrekt daarom extra c.q. gedetailleerde informatie over activiteiten van

belang voor onze promovendi (hoofdstuk 2), evenals gegevens over postdocs (hoofdstuk 3).

Als we de gastonderzoekers meetellen had de organisatie in 2009 59 buitenlandse natio-

naliteiten aan boord.

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

Dit hoofdstuk geeft weer welke activiteiten de personeelsafdeling in 2009 heeft verricht.

In hoofdstuk 5 zijn de uit voorgaande jaarverslagen bekende kwantitatieve gegevens

opgenomen. De arborapportage vindt u in hoofdstuk (6). Het laatste hoofdstuk (7) ten-

slotte, bevat een aantal specifieke rapportages.

Wim van Saarloos 

directeur 

maart 2010

Voorwoord
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1. FOM in een oogopslag

A. Gerealiseerde bezetting 2008 1

categorie soort personeel bezetting (fte)

wetenschappelijk - promovendi (oio’s) 319

- onderzoekers tijdelijk (postdocs) 135

- onderzoekers in vaste dienst 81

technisch - technici in vaste dienst 166

- technici in tijdelijke dienst 31

overig ondersteunend - overig ondersteunend pers. vast 105

- overig ondersteunend pers. tijdelijk 11

totaal 848

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 31-12-2009).

Ontwikkeling gerealiseerde bezetting in fte

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

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

2009 81 135 319 271 42 848
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B. Kengetallen FOM 2008

Baten Mb 91,0

FOM-werknemers 953

(aantal in dienst per 31-12-2009)

FOM-output aan proefschriften 80

C. Organogram

TUD

FOM-Nikhef

RU
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A. Output doctors1

In 2009 zijn 80 FOM-oio’s gepromoveerd.

Deze jonge doctors (60 mannen en 20

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 (80) proefschriften zijn de

tastbare output van hun werk. Gemiddeld

is deze groep promovendi vier jaar en vier

maanden in dienst geweest. Tussen het

moment van indiensttreding bij FOM en

de promotieplechtigheid heeft gemiddeld

vier jaar en negen maanden gelegen.

Van de in 2009 gepromoveerde FOM (oud-)

medewerkers heeft 28% van diegenen die

inmiddels een nieuwe baan hebben geac-

cepteerd, gekozen voor een baan in de

marktsector, allen in Nederland. In 2008

was dit percentage een stuk hoger, name-

lijk 42%. Het bijdragen aan de beschik-

baarheid van hoogopgeleide werknemers

voor de Nederlandse arbeidsmarkt is één

van de doelstellingen van FOM. FOM-pro-

movendi vinden - al of niet na zich eerst

nog een periode aan de wetenschap te

wijden - banen bij industriële researchla-

boratoria en bij bedrijven, overheid, ban-

ken of in de consultancy. Ze leveren op die

manier een belangrijke bijdrage aan het

kennisniveau en de slagkracht van de

Nederlandse economie.

Van de in 2009 gepromoveerde FOM (oud-) 

medewerkers heeft 72% (tegen 58% in

2008) van diegenen waarvan bekend is dat

zij inmiddels een nieuwe baan hebben

geaccepteerd2, gekozen voor een vervolg-

carrière in de wetenschap. Deze mensen

hebben postdocposities verworven bij pre-

stigieuze onderzoeksinstituten en univer-

siteiten (in de bijgaande tabel worden

deze met naam genoemd). Net iets meer

dan de helft van deze groep die verder

gaat in de wetenschap (53%) koos voor

een nieuwe werkgever in het buitenland.

Onder de in 2009 gepromoveerde FOM

(oud-)medewerkers was 49% uit het bui-

tenland afkomstig. Deze 39 mannen en

vrouwen komen uit 20 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 2009 heeft 53% uit het buitenland

afkomstige FOM-gepromoveerden die een

baan hebben gevonden, deze in Nederland

gevonden. Mede dankzij deze mensen

kunnen Nederlandse bedrijven beschik-

ken over het broodnodige aanbod aan

hoogopgeleide werknemers met een voor

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

Carrièrekeuzes FOM-promovendi
gepromoveerd in 2009

sector Totaal %

dienstensector Nederland 10 13%

industrie Nederland 7 9%

onderzoekinstelling 7 9%

Nederland

onderzoekinstelling 10 13%

buitenland

universiteit Nederland 13 16%

universiteit buitenland 13 16%

nog in dienst 6 8%

werkzoekend 9 11%

onbekend 5 6%

Eindtotaal 80 100%

Nationaliteiten FOM-promovendi
gepromoveerd in 2009

Nationaliteit

Algerijnse 1

Amerikaanse 2

Belgische 1

Britse 2

Indiase 1

Russische 2

Colombiaanse 1

Duitse 4

Filippijnse 1

Franse 5

Indonesische 2

Iraanse 1

Italiaanse 3

Libanese 1

Nederlandse 41

Oekraïense 1

Poolse 1

Roemeense 5

Servische 1

Turkse 2

Zweedse 2

Totaal 80

1 De overzichten in paragraaf 2a zijn gebaseerd op de door FOM ontvangen proefschriften met

een promotiedatum in 2009. In sommige gevallen zijn de bijbehorende promovendi al in 2008

uit dienst gegaan. De promotieplechtigheid vindt immers vaak enige maanden na de uitdienst-

treding plaats. Promovendi die eind 2009 bij FOM uit dienst zijn gegaan, zijn - voor zover ze

niet in 2009 gepromoveerd zijn - niet in het overzicht opgenomen.
2 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 ontvangen.
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Actuele werkgevers inclusief sector van FOM-promovendi
gepromoveerd in 2009

Categorie actuele werkgever Totaal

werkgever

Dienstensector Arcadis 1

Nederland Collis 1

dBvision 1

Elsevier Scientific Publishing 1

IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet 

Onderwijs 1

onbekend 1

Roland Berger Strategy Consultants 1

SNS Reaal 1

Stellingwerf College 1

TMC Physics 1

onbekend 1

Totaal Dienstensector Nederland 10

Industrie ASML 3

Nederland Corus 2

Datawell 1

Océ 1

Totaal Industrie Nederland 7

Onderzoek- Erasmus MC 1

instelling Nationaal Lucht- en 

Nederland Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 1

NWO 1

Stichting FOM 3

TNO 1

Totaal Onderzoekinstelling Nederland 7

Onderzoek- CERN 1

instelling CNRS France 1

buitenland European Laboratory for Non-linear 

Spectroscopy (LENS) 1

Institut de Ciències Fotònique (ICFO) 2

Loccioni Group 1

National Health Services (NHS) UK 1

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2

Totaal Onderzoekinstelling buitenland 10

Categorie actuele werkgever Totaal

werkgever

Universiteit Technische Universiteit Delft 6

Nederland Universiteit Twente 4

Universiteit van Amsterdam 1

Vrije Universiteit Amsterdam 1

Wageningen Universiteit 1

Totaal Universiteit Nederland 13

Universiteit Brown University 1

buitenland Duke University 1

Freie Universität Berlin 1

Harvard University 1

Sabanci University 1

Stanford University 3

Stockholm University 1

Technische Universität München 1

University of Cambridge 1

University of Pennsylvania 1

Universität Zürich 1

Totaal Universiteit buitenland 13

Totaal nog in dienst 6

Totaal werkzoekend 9

Totaal onbekend 5

Eindtotaal 80
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Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in % van de totale uitstroom

Uitstroomjaar 2005 2006 2007 2008

aantal uitstromers 104 120 120 102

% betaalde baan 79 83 84 70

% uitkering > 7 mnd 10 5 9 13

% onbekend 11 12 7 17

Peildatum 1 februari 2010. Van de promovendi die in 2009 uit dienst zijn gegaan zijn nog

onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Terzijde wordt hier opgemerkt dat 13%

van de uit het buitenland afkomstige

FOM-gepromoveerden die een baan heb-

ben gevonden, kozen voor een baan in het

land van herkomst.

B. Instroom in de 
promovendi-populatie

De tabel hiernaast geeft per instroomjaar

de verdeling naar geslacht en nationaliteit

van instromende promovendi. Hierin valt

op dat de instroom in 2009 met 125 oio’s

een stuk hoger is geweest dan in de afge-

lopen jaren. De oorzaak hiervan is dat 

het programmaloket van FOM in 2007

weer is opengegaan (zie ook hoofdstuk 4)

en vanaf 2008 tot nieuwe posities heeft

geleid.

Het aantal Nederlanders onder het totaal

aan instromende oio’s was de afgelopen 5

jaar gemiddeld bijna de helft (48%). In

2009 lag dat aantal Nederlanders lager

(39%)3. Gemiddeld genomen is een kwart

van de instromers de afgelopen 5 jaar

afkomstig geweest uit de EER+ en iets

meer dan een kwart (27%) uit landen bui-

ten de Europese Unie. Deze percentages

(resp. 29 en 32%) waren in 2009 iets hoger.

Het aantal in dienst getreden vrouwelijke

oio’s lag in 2009 exact op het gemiddelde

van de afgelopen vijf jaar (22%).

10 S o c i a a l J a a r v e r s l a g  2 0 0 9

Promotieresultaten per uitstroomjaar (2005 t/m 2009)

uitstroomjaar 2005 2006 2007 2008 2009

uitstroom (aantal) 104 120 120 102 70

gepromoveerd (aantal) 86 97 99 90 43

promotieduur* in jr. mnd (%) =<4.0 15 8 13 16 19

4.1-4.3 18 24 17 13 19

4.4-4.6 14 21 20 21 23

4.7-5.0 31 5 20 26 28

5.1-6.0 21 16 21 23 11

>=6.1- 1 6 9 1 0

rendement (%) gepromoveerd 83 81 83 88 61

(nog) geen registratie promotiedatum 14 17 15 12 39

niet meer te promoveren 3 2 2 0 0

gemiddelde promotieduur* (jr.mnd) 4.7 4.8 4.9 4.6 4.5

* 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 (2005 t/m 2009)

instroomjaar 2005 2006 2007 2008 2009 gemiddeld

instroom (aantal) 73 63 72 85 125 84

%vrouw 18 32 22 16 22 22

afkomstig uit

Nederland (%) 53 56 43 51 39 48

EER+ (%) 23 22 32 16 29 25

overig (%) 24 22 25 33 32 27
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C. Personeelsbeleid 
promovendi

FOM heeft van oudsher twee primaire

doelstellingen voor promovendi: realisatie

van de promotie in vier jaar en aansluiting

met de arbeidsmarkt. De tabellen hier-

naast geven weer in welke mate FOM-pro-

movendi in de afgelopen jaren in het

realiseren van deze twee doelstellingen

zijn geslaagd.

De tabel suggereert een laag promotieren-

dement in 2009. Echter, een promotie-

plechtigheid vindt vaak plaats na beëindi-

ging van het dienstverband. De in neven-

staande tabel aangegeven waarde van het

promotierendement voor 2009 zal (vanwe-

ge het aantal uitstromers in 2009 dat in

2010 pas promoveert) nog stijgen
4
.

Hetzelfde geldt voor de gemiddelde duur

van het promotietraject.

Nieuwe FOM-doelstelling voor 
promovendi: Valorisatie

Het realiseren van de op pagina 10

genoemde doelstellingen is de kern van

de opdracht aan promovendi. Daaraan

heeft FOM in 2009 een nieuwe opdracht

toegevoegd: Oio’s wordt gevraagd na te

denken over de valorisatiemogelijkheden

van hun onderzoek. Concreet worden zij

uitgedaagd een valorisatiehoofdstuk in

hun proefschrift op te nemen. De in het

kader hiervan nieuw ingestelde “FOM

Valorisatiehoofdstuk Prijs” is begin 2010

voor het eerst uitgereikt aan dr. Tim

Tsarfati. Deze promovendus verrichtte

zijn onderzoek aan het FOM-Instituut voor

Plasmafysica Rijnhuizen onder supervisie

van professor Fred Bijkerk. Hij is nu

beleidsmedewerker valorisatie bij hetzelf-

de instituut.

FOM bevordert de

realisatie van de doel-

stellingen voor pro-

movendi via haar

selectie-, begeleidings-,

communicatie-, oplei-

dings- en ontwikke-

lingsbeleid en door

bevordering van de

aansluiting met de

arbeidsmarkt (uit-

stroombeleid):

Selectie

FOM hanteert twee

doelstellingen bij de

selectie van promo-

vendi. 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 (vroeger of later)

niet in de wetenschap maar in andere sec-

toren gaat werken, acht FOM het belang-

rijk dat zij bij uitdiensttreding bij FOM

interessante kandidaten zijn voor die

werkgevers. Hoewel iedere toekomstige

werkgever hier eigen selectiecriteria han-

teert, is bekend dat werkgevers tegen-

woordig naast intellectuele capaciteiten

veel waarde hechten aan competenties als

communicatieve vaardigheden, sociale

vaardigheden en initiatief. FOM stimuleert

het meewegen van deze zaken bij de

selectie.

Communicatie

De nieuwe opdracht op het gebied van

valorisatie was ook aanleiding om schrif-

telijke correspondentie aan promovendi

onder de loep te nemen. In dit kader is er

een logo ontwikkeld dat de drie opdrach-

ten aan oio’s kernachtig weergeeft en aan

alle schriftelijke correspondentie aan de

doelgroep wordt toegevoegd (zie afbeel-

ding).

Planning en monitoring van het
onderzoek

Goede inbedding in de werkomgeving en

een duidelijke werkopdracht zijn voor

iedere promovendus van belang. Met FOM

promovendi wordt voor indiensttreding

een opleiding- en begeleidingsplan over-

eengekomen. Tijdens het promotietraject

zijn er jaarlijks formele gespreksmomen-

ten in de vorm van planning- en evalu-

atiegesprekken om de voortgang van het

onderzoek te kunnen monitoren. De per-

soneelsdienst van FOM ziet erop toe dat

deze gesprekken gehouden worden en

onderneemt actie als de rapportage daar-

toe 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.

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-

3 De oorzaak van het lage percentage instromers in 2009 met een Nederlandse nationaliteit is niet onderzocht.

Mogelijk dat het hogere aantal in te vullen posities de noodzaak tot werven in het buitenland heeft versterkt.
4 Ter vergelijking: bij de publicatie van het sociaal jaarverslag over 2008 in het voorjaar van 2009 was het promotie-

rendement 69%. Nu, een jaar later, is het percentage gestegen naar 88%.
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tietraject. De trainingen in de eindfase

zijn bedoeld om de aansluiting met de

arbeidsmarkt te bevorderen.

In dit jaarverslag wordt volstaan met de

cijfers over de deelname aan de trainin-

gen en met het noemen van de belangrijk-

ste vernieuwingen aan het trainingspak-

ket. Nadere inhoudelijke informatie over

de trainingen vindt u op de website van

FOM6.

Valorisatieworkshop

In het kader van de nieuwe valorisatie-

doelstelling zijn in voorjaar van 2009 twee

eendaagse workshops aangeboden op dit

gebied. Doel van deze workshop is promo-

vendi bewust te maken van het belang, de

waarde en de mogelijkheden die weten-

schappelijke kennis biedt voor toepassin-

gen. Hoewel de insteek is tweedejaars pro-

movendi uit te nodigen, zijn voor deze

eerste editie ook derde- en vierdejaars

promovendi uitgenodigd, om ook hen in

aanraking te brengen met het onderwerp.

De workshop heeft inmiddels een vaste

plaats gekregen in het trainingspakket

voor promovendi.

Training Loopbaanplanning/Career
planning

In 2009 heeft een pilot plaatsgevonden

met een Engelstalige variant van de 

training Loopbaanplanning, met de naam

Career planning. In het verleden is een

voldoende beheersing van de Nederlandse

taal altijd voorwaarde voor deelname aan

deze training geweest. Echter, het interna-

tionaler 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. De training zal in het Engels

aangeboden blijven worden als er vol-

doende behoefte bestaat.

Aansluiting arbeidsmarkt

In het tweede deel van het promotietra-

ject biedt FOM diverse activiteiten/trainin-

gen aan die de aansluiting met de

Nederlandse arbeidsmarkt bevorderen

waaronder de Nijenrode Business Week en

de training ‘Loopbaanplanning’. Oio’s die

tegen het einde van hun promotietraject

nog geen baan hebben gevonden, krijgen

individuele loopbaanbegeleiding aangebo-

den. In 2009 zijn 19 promovendi een indi-

vidueel loopbaanbegeleidingstraject ge-

start waarvan er 12 inmiddels een baan

hebben gevonden.

In het verlengde van de training Loop-

baanplanning en de individuele loopbaan-

begeleiding biedt FOM haar FOM-promo-

vendi zogenaamde STARTbaanbijeen-

komsten aan. Deze bijeenkomsten zijn

bedoeld om de sollicitatieprocessen van

FOM-promovendi te versnellen. Het uit-

wisselen van praktische tips over sollicita-

tieprocedures en actuele mogelijkheden

op de arbeidsmarkt (netwerken) staat

hierbij centraal. Bij de STARTbaanbijeen-

komsten worden ook recent gepromoveer-

de FOM-promovendi uitgenodigd te vertel-

len over hoe zij recent een baan hebben

gevonden. In 2009 hebben twee START-

baanbijeenkomsten plaatsgevonden. Eén

van deze STARTbaanbijeenkomsten is

gecombineerd met een korte workshop

met als thema ‘Coachen als leidinggeven-

de stijl’.

5 De training ‘Being Successful in Dutch Organisations’ heeft in 2009 geen doorgang gevonden

vanwege onvoldoende deelnemers. In 2010 wordt geëxperimenteerd met een korte variant 

van deze training met de naam ‘Working across cultures’.
6 Voor uitgebreide informatie zie

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

Overzicht van trainingen gegeven in 2009 met deelnemersaantallen

aantal aantal 

Training Verplicht? trainingen deelnemers 

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 4 48

Promotie in eigen regie verplicht 4 39

Taking Charge of your PhD-Project* verplicht 6 59

Being Successful in Dutch Organisations facultatief 0 5              -

The art of presenting science facultatief 3 32

Write it right facultatief 1 19

Valorisatieworkshop facultatief 2 22

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

Business Orientation Week (Nijenrode) facultatief 1 19

Loopbaanplanning/Career planning* facultatief 4 29

*Deze trainingen zijn alleen bedoeld voor buitenlandse promovendi.
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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.

Special event 2009: 
FOM Young Scientists’ Day
Op 4 december 2009 heeft FOM voor de

tweede keer in het

Olympisch Stadion

in Amsterdam een

dag georganiseerd

voor al haar promo-

vendi. Deze dag

stond in het teken

van ontwikkeling

van (persoonlijke)

vaardigheden en

oriëntatie op de loopbaan en bood veel

mogelijkheden tot netwerken. De 82

deelnemende promovendi konden zowel

‘s morgens als ‘s middags een keuze

maken uit negen korte workshops (zie

tabel). Eén van de doelstellingen was om

deelnemers via deze korte workshops

kennis te laten maken met- en te stimu-

leren tot deelname aan het reguliere

FOM-trainingpakket. Voor het plenaire

gedeelte had FOM vier alumni uitgeno-

digd met verschillende vervolgcarrières

(respectievelijk in de wetenschap, bij een

onderzoekinstelling, in de dienstensector

en in de industrie). Vanwege wederom

zeer positieve reacties van de deelnemers

heeft FOM besloten dit evenement vanaf

2011 tweejaarlijks te organiseren.

Toelichting Valorisatieworkshop

Deze eendaagse workshop laat pro-

movendi - op basis van voorbeelden

uit de FOM-praktijk - ervaren dat het

vaak niet al te moeilijk is om vanuit

onderzoek een nuttige bijdrage te

leveren aan de welvaart en economie.

De deelnemers leren alert te zijn op

de potentiële maatschappelijke waar-

de van onderzoeksresultaten, deze te

herkennen en hier verstandig mee om

te gaan. De workshop stimuleert het

nadenken over het thema kennisbe-

nutting in relatie tot het eigen onder-

zoek en geeft een beeld van hoe het in

de markt zetten van onderzoek in zijn

werk gaat.

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-

motieonderzoek zo te organiseren dat

een promotie in vier jaar een realis-

tisch en haalbaar doel wordt. Alle oio’s

volgen deze training verplicht in het

eerste jaar van het promotietraject.

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 zelf-

inzicht om een nieuwe positie te vin-

den die aansluit bij hun wensen en

talenten. Als afsluiting toetsen de

deelnemers hun verworven inzichten

en vaardigheden in een oefensollicita-

tiegesprek met externe selecteurs en

recruiters.

Workshops 
FOM Young Scientists’ Day

1 What a personality!

2 Dealing with your supervisor

3 Introduction to practical leadership 

skills

4 The art of presenting science

5 Write it Right

6 Capitalize your scientific results

7 Starting a science based company

8 What if you were leading the 

company?

9 Shaping your career outside academia
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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 in sommige vakgebieden niet onge-

bruikelijk dat postdocs drie of meer post-

docaanstellingen bij verschillende werk-

gevers hebben. FOM vindt een dergelijke

langdurige stapeling van postdoccontrac-

ten maatschappelijk onaanvaardbaar en

werkt er daarom niet aan mee.

Bovenstaande uitgangspunten van het

postdocbeleid heeft FOM vertaald in aan-

stellingsrichtlijnen, waarop slechts in

(zeer) bijzondere situaties een uitzonde-

ring mogelijk is:

- FOM stelt uitsluitend gepromoveerden

aan als postdoc als zij een aantal jaren

buitenlandse onderzoekservaring heb-

ben.

- FOM stelt geen onderzoekers aan die

aan hun derde postdoccontract begin-

nen tenzij de totale duur van de vooraf-

gaande postdoccontracten niet langer is

dan vier jaar.
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3. Kennistransfer: in- en doorstroom van postdocs

Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar 
(2005 t/m 2009)

instroomjaar 2005 2006 2007 2008 2009 gem.

instroom 45 56 50 66 70 57

%vrouw 22 16 12 24 24 20

gem. leeftijd in dienst 29,9 31,4 30,4 30,1 30,5 30,4

% Nederland 13 13 16 14 16 14

% EER+ 64 55 54 54 46 55

% overig 23 32 30 32 38 31

Uitstroom van postdocs (2004 t/m 2009)

uitstroomjaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009

aantal 87 85 62 53 47 42

gemiddelde duur van de 24 25 24 23 23 25

aanstelling (mnd)
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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
7
. Uit de tabel is verder af te lei-

den dat over de afgelopen vijf jaar 86%

van de postdocs die bij FOM in dienst

kwamen, uit het buitenland afkomstig

was. Van deze 86% is bijna tweederde

afkomstig uit landen uit de Europese

Economische Ruimte (en Zwitserland).

Uitstroom van postdocs 
(2004 t/m 2009)

De nevenstaande tabellen betreffen de

uitstroom van postdocs. Deze relatief lage

uitstroomaantallen in de afgelopen jaren

correleren met de lagere instroom als

gevolg van het niet honoreren van pro-

gramma’s in de jaren 2004-20078.

Van 79% van de in 2008 uitgestroomde

postdocs is bekend waar zij een vervolg-

baan hebben gevonden. Een ruime meer-

derheid van de uitstromers vindt zijn ver-

volgbaan in het buitenland (65% over

2008). Dit past bij het ‘reizigerskarakter’

van de postdocfunctie.

Het overgrote deel (85%) van de uitstro-

mers van 2008 die in Nederland zijn geble-

ven heeft een vervolgbaan gevonden bij

een onderzoekinstelling of universiteit.

Dit is conform het gemiddelde van 84% in

de afgelopen vijf jaar.
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7 Zie ook de toelichting op pagina 21.
8 Zie ook de toelichting op pagina 21.

Arbeidsmarktresultaten van postdocs per uitstroomjaar (2004 t/m 2008)

PD arb markt positie in % 2004 2005 2006 2007 2008

betaalde baan 82 82 83 85 89

betaalde baan 83 82 85 89 79

• Nederland 32 36 42 40 35

- bedrijf 13 28 36 32 15

- universiteit, onderzoekinstellingen 83 72 59 68 85

- overig 4 0 5 0 0

• in EER+ 44 47 45 43 46

• elders 24 17 13 17 19

uitkering > 3 maanden 5 8 2 6 4

onbekend 12 10 13 5 17

Peildatum 1 februari 2010.

Over het jaar 2009 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Bestemming uitstromende postdocs met betaalde baan na FOM

bestemming uitstromers 

na FOM (aantal) 2004 2005 2006 2007 2008

EER+ uitstromers
naar Nederland 11 11 7 9 6

naar EER+ 23 17 20 14 14

naar overig 5 3 1 3 1

Nederlandse uitstromers
naar Nederland 7 11 7 7 2

naar EER+ 3 7 2 5 1

naar overig 1 0 0 0 1

overige uitstromers
naar Nederland 5 3 8 3 5

naar EER+ 6 9 2 1 2

naar overig 11 9 6 5 5
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A. Algemeen

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

2000-2009. 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

alle medewerkers. In onderstaande tabel

is per locatie aangegeven hoeveel procent

van de medewerkers in 2008 of 2009 een

dergelijk gesprek met hun leidinggevende

heeft gehad.

Verlofregistratie Universitaire
Werkgroepen (BUW)

Vanaf 2009 krijgen FOM-medewerkers in

de universitaire werkgroepen van de

Centrale Personeelsdienst gedetailleerde

informatie over hun verlofsaldo in de

vorm van verlofkaarten. Medewerkers

wordt enkele malen per jaar gevraagd het

opgenomen verlof - geaccordeerd door

hun leidinggevende - door te geven.

Hierdoor beschikken CPD en betrokkene

over een adequaat inzicht in een verlof-

saldo. In het verleden werden deze gege-

vens alleen lokaal (bij de universiteiten)

geregistreerd.

Opleidingsbudget

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM

is het belangrijk te investeren in de ont-

wikkeling van haar medewerkers. FOM

heeft in 2009 alleen al aan betalingen aan

opleidingsinstituten, en aan vergoedingen

aan medewerkers die een opleiding heb-

ben gevolgd, 1,1%
9 

van de loonsom
10

gespendeerd. Opleidingsgerelateerde uit-

gaven zoals inschrijfgelden voor de vele

(internationale) werkconferenties (zoals

ook Physics@FOM Veldhoven 2009), semi-

nars en reis- en verblijfskosten zijn in dit

percentage niet meegerekend.

Workshops Professionele 
ontwikkeling

In de huidige CAO-OI is met de werk-

nemersorganisaties overeengekomen om

workshops te ontwikkelen en organiseren

die de professionele ontwikkeling van

medewerkers ondersteunen. Onder regie

van een WVOI-werkgroep waarin ook FOM

deelnam zijn een workshop gericht op

medewerkers en twee workshops gericht

op leidinggevenden ontwikkeld. FOM

heeft deelname aan deze workshops

onder haar medewerkers en leidinggeven-

den actief gestimuleerd. FOM wil namelijk

bevorderen dat aandacht voor de inzet-

baarheid van alle medewerkers gedurende

hun hele loopbaan meer dan nu als een

vanzelfsprekendheid wordt gezien. Deze

workshops zijn in 2009 voor het eerst

gegeven en werden goed bezocht door

werknemers van alle Onderzoekinstelling-

en. Negenentwintig FOM-ers hebben aan

de training voor medewerkers meegedaan

en vier leidinggevende FOM-ers hebben

aan een van de twee workshops voor lei-

dinggevenden meegedaan. De workshops

zullen ook in 2010 worden aangeboden.

Trainingen 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 organisatie
11

. In dit kader organi-

seert FOM trainingen voor leidinggeven-

den.

Sinds enige jaren is er de ‘FOM-leergang

voor leidinggevenden’. Deze training is

ontwikkeld, en wordt ook verzorgd door

trainingsbureau GITP. In drie cursusblok-

ken en een follow-up dag komen diverse

aspecten van het leidinggeven aan profes-

sionals aan de orde. Er is ruime gelegen-

heid voor de uitwisseling van praktijker-

varingen tussen de deelnemers die vrijwel

steeds afkomstig zijn van verschillende

FOM organisatiedelen. Ook in 2009 heeft

een groep van acht leidinggevenden deze

leergang gevolgd en voor 2010 staan er

twee edities van de leergang op de plan-

ning.
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Percentage medewerkers met 
functioneringsgesprek in 2008 en/of
2009 per organisatieonderdeel

Locatie %

AMOLF 75%

Bureau 51%

Universitaire werkgroepen (BUW) 75%

Nikhef 76%

Rijnhuizen 81%   

Totaal 75%

Voor zover geregistreerd 

op 8 februari 2010

4. Personeelsbeleid & -ontwikkelingen

9 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 hierover geen informatie opgenomen worden.
10 De loonsomdefinitie is per 01-01-2009 aangepast.
11 Citaat uit Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, pagina 35.
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Nieuw in 2009 was de training “Gespreks-

vaardigheden voor leidinggevenden”. Doel

van deze training is het verbeteren van de

gespreksvaardigheden van leidinggeven-

den om zodoende de effectiviteit van hun

interactie met medewerkers te verhogen.

In deze eendaagse vaardigheidstraining

wordt speciaal ingezoomd op de vaardig-

heid om een kritische boodschap op een

effectieve manier te kunnen brengen. Alle

deelnemers krijgen de gelegenheid om

hun eigen case te oefenen met een acteur.

In totaal hebben in 2009 23 leidinggeven-

den deelgenomen. Gezien de enthousiaste

reacties voorzag de training in een behoef-

te. De training zal ook in 2010 worden

aangeboden.

Kennismakingsmiddag nieuwe
medewerkers

FOM organiseert kennismakingsmiddagen

voor nieuwe medewerkers. Deze vinden

plaats op het FOM-bureau in Utrecht. FOM

informeert medewerkers over de FOM-

organisatie (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).

Specifieke aandacht wordt in afzonder-

lijke programmaonderdelen gegeven aan

de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en

arbeidsomstandigheden.

Vwo-docenten

In 2008 heeft FOM het initiatief genomen

om vwo-docenten een onderzoeksop-

dracht in een FOM-instituut te laten ver-

vullen. Doel hiervan is docenten een

impuls in hun eigen beroepspraktijk te

geven, die zal afstralen 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 schooljaar 2009/2010 heeft FOM

weer tien posities van 0,2 fte beschikbaar

gesteld voor een periode van een jaar. Alle

tien plaatsen zijn benut: zes vwo-docen-

ten zijn bij Nikhef geplaatst en bij AMOLF

en Rijnhuizen elk twee.

In oktober 2009 heeft FOM de docenten,

die in het schooljaar 2008/2009 op de ver-

schillende locaties hun onderzoeksop-

dracht hadden afgerond, bij elkaar

gebracht. Dit zodat ze ervaringen konden

uitwisselen en elkaar konden vertellen

hoe ze hun ervaringen in hun dagelijkse

lespraktijk gebruiken. Bij deze inspireren-

de bijeenkomst waren ook de docenten

uitgenodigd die in september 2009 nieuw

gestart zijn met een onderzoeksproject.

In najaar 2009 heeft FOM het traject geëva-

lueerd, zowel met docenten als met bege-

leiders en instituutsmanagement. Op basis

daarvan is besloten om ingaande 2010

voor drie jaar budget te reserveren om dit

project te kunnen blijven realiseren.

Monitoring WW-uitkeringen

FOM heeft in in 2009 de kosten van WW-

uitkeringen
12

gemonitord. Dit vanwege de

zorg voor effecten van de economische

crisis op het vinden van een baan door ex-

FOM-medewerkers.

B. Arbeidsvoorwaarden-
regelingen FOM 

FOM heeft arbeidsvoorwaardenregelge-

ving op twee niveaus: de CAO-Onder-
zoekinstellingen (CAO-OI), die tot stand

komt in overleg tussen de Werkgevers-

organisatie Onderzoekinstellingen (WVOI

- inclusief FOM) en de Vakorganisaties.

Daarnaast heeft FOM eigen Uitvoerings-
regelingen (UVR) die tot stand komen in

overleg met de Centrale Ondernemings-

raad.

CAO-OI 2008-2010

De huidige CAO-OI heeft een looptijd van

1 januari 2008 tot 1 juli 2010.

• Inkomensontwikkeling in 2009: per 1

januari 2009 zijn de salarissen met 1,3%

verhoogd. Door een verhoging van de

eindejaarsuitkering bouwen werkne-
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12 De WW-uitkeringen die het UWV betaalt

aan ex-FOM-medewerkers worden door het

UWV op FOM verhaald.

Bijeenkomst vwo-docenten 

oktober 2009.
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mers vanaf 1 januari 2009 ook een volle-

dige 13e maand op.

Per 1 januari 2010 zijn alle salarissen

met 1,6% verhoogd.

• Vanaf 1 januari 2009 zijn de leeftijds-

uren bevroren. 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 na 1 januari 2009 in dienst

zijn gekomen krijgen leeftijdsuren op

basis van hun leeftijd op 31 december

2008.

• In 2009 is ingezet op een krachtigere

verbinding tussen persoonlijke ontwik-

keling, organisatieontwikkeling en ont-

wikkeling in/van de professie via work-

shops voor werknemers en leiding-

gevenden in het kader van het Profes-

sioneel Ontwikkelingsplan (PRO).

FOM-Uitvoeringsregelingen (UVR)

FOM en de Centrale Ondernemingsraad

(COR) hebben op de derde onderhandel-

dag op 23 september 2009 in het Olym-

pisch Stadion te Amsterdam een hoofd-

lijnenakkoord kunnen sluiten over een

nieuwe FOM-UVR per 1 december 2009.

Bij alle voorstellen tot aanpassing van de

UVR is het uitgangspunt van COR en FOM

geweest onnodige regelgeving en bureau-

cratie zo veel mogelijk te vermijden.

Het akkoord leidde tot de volgende wijzi-

gingen in de UVR:

• Alle kostenvergoedingen/bedragen (zo-

als transportkosten bij verhuizing, tege-

moetkoming drukkosten proefschriften,

bedrijfshulpverleningsgratificatie) zijn

per 1-12-2009 met 5% geïndexeerd.

• De tegemoetkoming in de reiskosten

woon-/werkverkeer wordt vanaf 1-12-

2009 per kilometer berekend. De mini-

mumafstand blijft 10 kilometer en de

maximumafstand wordt verhoogd van

20 naar 25 km. De tegemoetkoming

bedraagt 15 ct per km.

• Voor dienstreizen zijn eveneens afspra-

ken gemaakt. Uitgangspunt is dat

dienstreizen per Openbaar Vervoer wor-

den gemaakt. Indien de werknemer toe-

stemming heeft om toch met de auto te

reizen gelden per 1 december 2009 de

volgende nieuwe bepalingen:

- Werknemers die een dienstreis per

auto maken kunnen hiervoor 0,28 ct

per km gaan declareren (in plaats van

0,19 cent). De bovenmatige vergoe-

ding van 9 cent wordt als loon gezien

en daarom belast.

- Indien met meerdere personen in één

auto wordt gereisd, kan de chauffeur

de eventueel gemaakte omrijdkilo-

meters declareren.

- Kosten in verband met gebruik van

een OV-fiets en de NS-elektrische

scooter kunnen in het vervolg worden

gedeclareerd.

- Bij vervoer met de auto van appara-

tuur en/of materialen waarvoor een

transportverzekering is afgesloten,

komen parkeerkosten voor vergoe-

ding in aanmerking.

- Er wordt een verzekering afgesloten

voor schade aan eigen vervoer tijdens

een dienstreis.

• Het maximum van de ADSL-vergoe-

ding/mobiel internet is verhoogd van 

b 15,- naar b 20,- per maand. De ver-

plichting tot het jaarlijks insturen van

bewijsstukken is vervallen; de werk-

nemer is zelf verantwoordelijk voor de

juistheid van de gegeven informatie.

• In UR 4 Studiefaciliteiten is de diploma-

gratificatie geïntroduceerd. Ter stimule-

ring van het verwerven van nieuwe ken-

nis en het op peil houden van actuele

kennis is het goed dat de werkgever

kenbaar maakt dat initiatieven van

medewerkers en leidinggevenden hier-

toe worden gesteund. Dit gebeurt al

door het grotendeels of geheel vergoe-

den van de studiekosten; echter het

afgeven van een ‘signaal’ bij afronding

van de studie kan hier ook aan bijdra-

gen. Als positieve blijk van waardering

wordt - na het behalen van een oplei-

ding/studie - een diploma-gratificatie

toegekend. De uitvoering ligt op lokaal

niveau in handen van de personeels-

functionaris. In januari 2011 zal het

gebruik van de diploma-gratificatie wor-

den geëvalueerd.

Voorts is de terugbetalingsverplichting

ingekort en daarmee voor de werk-

nemer verbeterd. Scholing die noodza-

kelijk is voor de huidige functie en die

tijdens reguliere werktijden plaatsvindt

maar op een dag dat de werknemer

gewoonlijk niet werkt, wordt gecompen-

seerd in tijd.

• In de nieuwe UR 6 zijn alle bepalingen

voor Onderzoekers in Opleiding samen-

gebracht.

• In UR 8 Detacheringen is toegevoegd dat

kosten in verband met participatie aan

de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld voor

opleiding of inschrijving bij een bemid-

delingsbureau) van de bij detachering

meeverhuizende partner voor vergoe-

ding in aanmerking komen.

Tevens is een kapstokbepaling opgeno-

men die het mogelijk maakt maatwerk-

afspraken te maken in situaties waarbij

een (groep) werknemer(-s) voorzienbaar,

regelmatig naar dezelfde locatie langdu-

rige enkele weken een buitenlandse

dienstreis maakt die niet als detacher-

ing is aan te merken.

• De stagevergoeding is verhoogd naar

25% van het schaalbedrag.

• Per 1 december 2009 zijn alle nog reste-

rende CAR (Collectieve Arbeidsvoor-

waardenregeling NWO/FOM/CWI/Kon.

NIOZ)-bepalingen (de CAR was per 1-1-

2007 vervallen maar de UVR was hierop

niet tussentijds aangepast) geïmple-

menteerd in UR 3.

• De UVR zal integraal in het Engels wor-

den vertaald en op de FOM-website

beschikbaar komen.
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C. Kwantitatieve 
ontwikkelingen 
personeelsbestand 
2000-2009

Uit de tabel op pagina 6 blijkt dat er in de

jaren 2005-2008 jaren sprake is geweest

van een daling in de bezetting. Voor een

meerjarig perspectief zijn als aanvulling

onderstaand de bezettingsgegevens van

eerdere jaren 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 toekenning-

niveau kon FOM echter niet handhaven

omdat onder andere op FOM werd bezui-

nigd c.q. de inkomsten lager waren 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 eind 2007

weer is geopend, is een logisch gevolg dat

vanaf dat moment de personeelsomvang

weer toeneemt.

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 keuzes
13

is daar-

naast de bezetting van de FOM-groep op

KVI
14

de afgelopen jaren teruggebracht.

Ook dit heeft eind 2006 geleid tot een

daling in de groep OP/V met ruim 19 fte,

onder wie 14,8 fte technici.
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Gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2009(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 82 119 295 274 39 809

2009 81 135 319 271 42 848

Grafiek gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2009 (fte)
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13 Zie Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, pagina 20.
14 Per 01-01- 2009 is de “FOM-groep op KVI” omgezet in een universitaire werkgroep.
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D. Honoreringen FOm/v-
Stimuleringsprogramma

FOM heeft het FOm/v Stimulerings-

programma ingesteld om meer vrouwe-

lijke fysici te behouden voor de weten-

schap. Binnen dit programma bestaan

twee subsidievormen: 

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 2009 één

persoonsgebonden subsidie toegekend

voor een periode van drie jaar (locatie:

VU).

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 2009 drie

overbruggingssubsidies toegekend: UvA

(ruim twee en een half jaar), UT (16 maan-

den), FOM-instituut Rijnhuizen (3 jaar).

E. FOM-Springplank-
programma 1998-2009

In 1998 is FOM gestart met een program-

ma om uitmuntende jonge onderzoekers

de kans te geven zich te kwalificeren voor

de functie van hoogleraar in de fysica in

Nederland. De aanleiding was dat FOM

van mening was dat te weinig jonge men-

sen de kans kregen zich in het Neder-

landse universitaire systeem te ontwikke-

len en te bewijzen dat ze van hoogleraar-

niveau zijn, met als risico dat er in de 

toekomst een tekort zou ontstaan. Het 

initiatief is FOM-Springplankplaatsen

genoemd.

De FOM-Springplankplaatsen boden aan

getalenteerde gepromoveerde fysici (of

een nauw verwant wetenschapsgebied)

met minimaal twee jaar buitenlandse

postdocervaring de mogelijkheid om zich

in vier jaar te ontwikkelen tot professora-

bel niveau.

Via een vijftal
15

selectierondes (1998, 1999,

2000, 2001 en 2002) heeft FOM 17 van de in

totaal 54 sollicitanten een aanbod gedaan

en uiteindelijk zijn er 14 ‘Sprinkplankers’

aangesteld.

De geselecteerden traden voor vijf jaar in

dienst van FOM en kregen de beschikking

over een materieel krediet van b 12.000

per jaar. Deze wetenschappers werden

gestimuleerd om vanuit hun FOM-positie

een nieuwe werkgever te vinden. In die

gevallen waar dat niet tijdig gerealiseerd

was, en zij wel goed voldeden, kregen zij

een vaste aanstelling bij FOM ter over-

brugging tot de nieuwe werkgever gevon-

den was.

Nu in 2009 de ‘laatste’ Springplanker een

nieuwe baan heeft gevonden, is het

Springplankprogramma afgerond. FOM

kijkt terug op een succesvol programma.

Acht van de 14 Springplankers hebben

inmiddels al (februari 2010) de beoogde

hoogleraarpositie in Nederland bereikt.

Eén Springplanker is hoogleraar geworden

bij een buitenlandse universiteit. De hui-

dige posities van de wetenschappers zijn

in de bovenstaande tabel weergegeven.
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Sector Titel/functie Totaal

Universiteit Nederland Professor 7

Associate professor 2

Totaal 9

Universiteit buitenland Professor 1

Associate professor 1

Totaal 2

Onderzoekinstelling Nederland Professor 1

Associate professor 1

Totaal 2

Onderzoekinstelling buitenland Senior scientist 1

Totaal 1

Eindtotaal 14

15 Toen NWO de verantwoordelijkheid 

kreeg over de vernieuwingsimpuls is FOM op

verzoek van NWO met het Springplank-

programma gestopt.
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A. Gerealiseerde bezetting in 2009 (fte)16

16 De tabel geeft de personeelssterkte in 2008 en 2009 op basis van het aantal ‘fulltime-equivalents’ (fte).

Per locatie is aangegeven in hoeverre de personeelssterke toe- of afnam. De grote toename (met 24,81 fte) bij de RuG valt op.

De verklaring hiervoor is dat de per 01-01- 2009 de “FOM-groep op KVI” omgezet is naar een universitaire werkgroep binnen de RuG.
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5. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen)

Totaal Totaal Verschil 

locatie WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T 2009 2008 2008-2009

Nikhef 35,43 25,85 44,43 62,83 9,66 22,90 0,40 201,51 192,27 9,24

Rijnhuizen 21,54 9,55 23,64 55,27 7,02 23,43 2,03 142,47 140,65 1,82

AMOLF 14,63 31,92 55,48 35,04 10,12 17,19 3,79 168,17 159,54 8,63

Bureau 41,65 3,71 45,36 46,80 -1,44

-  EUR 2,33 2,33 1,71 0,62

-  LEI 0,75 17,53 30,02 48,30 43,55 4,75

-  RuG 3,00 3,89 17,92 7,83 0,54 1,20 34,37 9,56 24,81

-  RUN 2,00 7,02 15,46 0,90 25,38 18,60 6,78

-  TU/e 1,21 14,20 15,42 16,37 -0,95

-  TUD 1,00 13,20 50,09 1,00 2,72 68,01 60,01 8,00

-  UT 4,13 22,54 0,83 27,49 29,78 -2,29

-  UU 1,80 5,71 13,95 1,00 22,46 19,47 2,99

-  UvA 7,67 17,78 25,45 26,76 -1,31

-  VU 1,00 7,18 9,93 1,84 19,94 21,49 -1,55

-  WUR 1,08 1,08 1,42 -0,34

-  subtotaal BUW 9,55 67,53 195,30 12,57 4,08 0,00 1,20 290,23 248,72 41,51

Totaal 81,15 134,85 318,85 165,71 30,88 105,16 11,13 847,73 808,99 38,74
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Aantal personen in dienst per locatie 

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

Nikhef 39 28 52 15 64 1 26 225

Rijnhuizen 24 12 27 10 56 3 27 159

AMOLF 16 41 58 12 35 6 24 192

Bureau 5 47 52

-  EUR 2 2

-  RUG 3 6 21 3 7 2 42

-  RUN 2 8 17 1 28

-  TUD 1 14 50 3 1 69

-  TUE 2 17 19

-  LEI 19 31 50

-  UT 4 27 1 32

-  UU 2 8 18 1 29

-  UvA 10 21 31

-  VU 1 8 9 2 20

-  WUR 3 3

-  Subtotaal BUW 9 79 216 7 12 2 0 325

Totaal 88 160 353 44 167 17 124 953

Aantal fulltime equivalents per locatie

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

Nikhef 38 28 51 63 12 22 1 214

Rijnhuizen 21 11 27 54 8 24 3 147

AMOLF 15 38 58 34 12 17 4 177

Bureau 40 4 44

-  EUR 2 2

-  LEI 19 31 50

-  RU 2 8 17 1 28

-  RuG 3 6 21 7 2 1 40

-  TU/e 2 17 19

-  TUD 1 14 50 1 3 68

-  UT 4 27 1 32

-  UU 2 8 18 1 29

-  UvA 10 21 31

-  VU 1 8 9 2 20

-  WUR 3 3

-  Subtotaal BUW 9 79 215 12 6 0 1 321

Totaal 83 155 351 162 38 103 13 903

B. Bezetting per 31-12-2009 per personeelscategorie17
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17 De vier tabellen in

paragraaf B bevatten 

informatie over de

situatie per 31-12-

2009.

De eerste tabel geeft

het aantal personen

per locatie. De twee-

de tabel het aantal

fte. De waardes in

deze tweede tabel

zijn logisch gezien

kleiner, omdat 

de parttimers hier

naar rato van hun

dienstverband zijn

meegeteld.
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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 39 11 1 5 1 45 12 57

25- 29 30 10 194 57 14 8 2 2 3 2 1 250 73 323

30- 34 3 1 64 16 42 6 14 1 9 1 6 3 2 6 140 34 174

35- 39 17 24 7 2 17 7 1 7 6 1 2 75 16 91

40- 44 15 3 5 1 1 21 4 12 10 58 14 72

45- 49 10 21 1 9 10 1 40 12 52

50- 54 9 1 24 2 8 5 2 44 7 51

55- 59 15 20 4 1 13 11 49 15 64

> 60 15 3 29 3 8 11 58 11 69

Totaal 84 4 127 33 278 75 161 6 39 5 65 59 5 12 759 194 953

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 1 0 1 1

3 1 1 1 8 1 10 11

4 2 3 5 5 5 10

5 1 1 4 8 6 8 14

6 2 5 1 1 7 4 14 6 20

7 11 1 19 1 4 6 10 36 16 52

8 5 2 38 1 1 1 4 8 48 12 60

9 3 1 40 2 1 9 4 52 8 60

10 1 111 27 8* 1* 8 35 2 3 10 3 175 34 209

11 4 1 10 4 4 1 15 1 1 5 4 39 11 50

12 22 4 2 1 6 8 1 41 3 44

13 10 1 2 1 1 13 2 15

14 27 1 2 1 1 31 1 32

15 7 3 1 10 1 11

16 9 1 2 11 1 12

18 4 1 5 0 5

oio 270 74 270 74 344

op uurloon basis 2 1 2 1 3

Totaal 84 4 127 33 278 75 39 5 161 6 5 12 65 59 759 194 953

* 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 t.o.v. totale bezetting

vrouwelijke 2005 2006 2007 2008 2009

personeelsbezetting (per 31-12)

n % n % n % n % n %

WP/V 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5

WP/T 22 18 24 19 18 16 24 18 32 20

OIO 85 20 82 22 68 21 64 21 75 21

OP/V 71 23 75 24 71 24 68 23 66 23

OP/T 13 20 18 30 14 26 12 21 17 28

totaal 195 19 203 21 174 20 171 20 194 20

Instroom vrouwen 2005 2006 2007 2008 2009

n % n % n % n % n %

WP/V - - - - - - - - - -

WP/T 10 19 10 16 9 14 19 25 17 22

OIO 15 19 19 30 16 22 15 17 28 22

OP/V 2 18 2 33 1 25 3 33 3 30

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

totaal 39 19 46 26 40 22 47 21 58 22

Aantal stagiairs*  naar opleidingsniveau3

MBO- MBO- WO-
locatie stagiairs stagiairs stagiairs totaal

AMOLF 5 4 29 38

Bureau 1 1

BUW 1 1 5 7

Nikhef 3 6 12 21

Rijnhuizen 3 4 21 28

Totaal 2009 12 16 67 67
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 59 nationaliteiten.

Nationaliteit EER+ Nationaliteit overig

Belgische 13 Albanese 1

Duitse 67 Algerijnse 1

Britse 10
18

Amerikaanse 20

Bulgaarse 1 Australische 3

Deense 3 Bengaalse 1

Estse 1 Braziliaanse 6

Finse 2 Canadese 5

Franse 27 Chileense 1

Griekse 5 Chinese 17

Ierse 3 Costa Ricaanse 1

Italiaanse 43 Cubaanse 1

Liechtensteinse 1 Filippijnse 2

Oostenrijkse 1 Georgische 1

Poolse 15 Ghanese 1

Portugese 3 Hongaarse 4

Roemeense 9 Indiase 25

Slowaakse 1 Indonesische 4

Spaanse 11 Iraanse 14

Tsjechische 1 Israëlische 3

Zweedse 6 Japanse 2

Zwitserse 1 Kroatische 2

Libanese 2

Mexicaanse 3

Oekraïense 13

Oezbeekse 2

Pakistaanse 1

Russische 19

Senegalese 1

Servische 5

Singaporaanse 1

Surinaamse 1

Taiwanese 6

Tanzaniaanse 1

Turkse 15

Venezolaanse 1

Vietnamese 7

Wit-Russische 1

Zuid-Koreaanse 2

Totaal 224 Totaal 196

De tabel illustreert één aspect van de

diversiteit van FOM-medewerkers, de

nationaliteit. In deze tabel zijn alle mede-

werkers, met in totaal 59 verschillende

nationaliteiten, opgenomen die geduren-

de het verslagjaar kortere of langere tijd

bij FOM verbleven. Bij de in totaal 420

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.

18 Het betreft zowel Britse burgers als Britse onderdanen.
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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 (%)
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

2009 1,75 1,32 2,39 3,73 5,42

meldingsfrequentie
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

2009 1,1 1,0 1,6 1,5 1,7

gemiddelde duur (gewogen dagen)
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

2009 7,6 6,5 7,2 7,6 17,7

D. Verzuim

Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren

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

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

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

2009
19

2,47 2,31 1,23 9,1

*De meldingsfrequentie is het gemiddelde 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.

19 Voor de oplettende lezer: in 2009 is het verzuimpercentage gedaald, terwijl zowel de meldingsfrequentie als de 

gemiddelde duur zijn gestegen. Dit kan omdat meldingsfrequentie gebaseerd wordt op alle meldingen in het jaar zelf,

terwijl de gemiddelde duur pas vastgesteld wordt op het moment dat iemand beter is gemeld.
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6. Arbeidsomstandigheden (FOM-arbojaarverslag)

A. FOM-arbobeleid

De Nota FOM-Arbo-Beleid (vastgesteld in

december 2007) is nog steeds actueel. Het

beleid is gericht op het zoeken naar zoveel

mogelijk preventieve maatregelen en deze

te integreren in de dagelijkse werkzaam-

heden. Hierdoor wordt het veiligheids-

risico op het werk zo laag mogelijk gehou-

den met als gevolg minder risico op onge-

vallen en verzuim.

Er is dit jaar verder gewerkt aan de arbo-

catalogus in WVOI-verband. FOM is in

WVOI-verband inhoudelijk de trekker van

dit project. Drie hoofdstukken zijn in de

zomer ingediend bij de Arbeidsinspectie:

Beeldschermwerkplek, Elektriciteit en

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De

eerste twee onderwerpen zijn goedge-

keurd. PSA wordt aangepast en in het

voorjaar opnieuw 2010 ingediend samen

met de onderwerpen Ver- en nieuwbouw

en Bedrijfshulpverlening. Met het zesde

deel, Binnenklimaat, zal daarna worden

gestart. Deze onderwerpen worden geïnte-

greerd in het FOM-arbobeleid en toege-

voegd aan het FOM-arbozorgsysteem.

Omdat er altijd een risico blijft op onge-

vallen heeft FOM een crisiscommunicatie-

plan opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de

directeuren, communicatiemedewerkers

en andere deskundigen met elkaar com-

municeren ingeval van een calamiteit

(ongeval, financiële of wetenschappelijke

fraude, schandaal in persoonlijke sfeer). In

2010 zullen de instituten hun decentrale

communicatieplan hieraan toevoegen.

Verantwoordelijkheid voor 
arbeidsomstandigheden

De directeur FOM is eindverantwoordelijk

voor arbeidsomstandigheden en heeft de

instituutsdirecteuren bij hun aanstelling

verantwoordelijk gesteld voor de arbeids-

omstandigheden in het instituut. De 

instituutsdirecteuren hebben op hun

beurt alle leidinggevenden opdracht gege-

ven een goede uitvoering te geven aan het

arbobeleid.

B. Deskundigen inzet

Ondersteuning voor 
arbeidsomstandigheden

De Maatwerkregeling in de Arbowet 

verplicht bedrijven en instituten de des-

kundige ondersteuning voor arbeids-

omstandigheden zoveel mogelijk in dienst

te hebben. FOM heeft voor de dagelijkse

ondersteuning arbocoördinatoren in

dienst (centraal en decentraal). Daarnaast

hebben de instituten een veiligheids-

commissie. De medewerkers in deze com-

missie zijn naast hun dagelijkse taken 

de ogen en oren op de werkvloer voor 

veiligheid en gezondheid. Degenen die

belast zijn met advisering voor en toezicht

op beeldschermwerkplekken, elektro-

techniek en lasers hebben hiervoor speci-

fieke cursussen op veiligheidsgebied

gevolgd.

Voor incidentele vragen kunnen externe

deskundigen worden ingeschakeld. Voor

werkgerelateerde gezondheidsklachten

hebben de instituten en het FOM-bureau

een contract met externe arbodiensten.

Naast ziekteverzuimbegeleiding verzorgen

de arbodiensten ook periodiek Arbeids-

gezondheidsonderzoeken en keuringen

van de ademluchtdragers (zie Bedrijfs-

hulpverlening). FOM heeft voor de mede-

werkers, die werkzaam zijn bij de univer-

siteiten, een contract bij de arbodienst van

de universiteit. Alle FOM-medewerkers

mogen met werkgerelateerde vragen of

klachten vrij gebruik maken van het

Arbeidsomstandighedenspreekuur bij de

arbodiensten. Hiermee wordt een preven-

tieve verbetering van de werksituatie en

voorkoming van verzuim beoogd.

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 Huub Kersten (AMOLF), Ilja

Stavenuiter (AMOLF), Marcel Vervoort

(Nikhef), Frits Hekkenberg (Rijnhuizen) en

Ulrich van den Ham (Bureau), de centrale

Arbocoördinator Karin de Haas (secretaris)

en het hoofd Centrale Personeelsdienst

Renée-Andrée Koornstra (voorzitter). De

commissie is in 2009 vier maal bij elkaar

geweest. De volgende onderwerpen zijn

behandeld:

• Nota Werken met derden. Er wordt een

leidraad ontwikkeld op het gebied van

veiligheid voor het werken met derden

in de instituten.

• Nota Arbo bij nieuwe wetenschappelijke

projecten. De nota beoogt dat veiligheid

en gezondheid al in de voorbereidings-

fasen van een nieuw project worden

getoetst waardoor vóór de start van de

uitvoeringsfase van een project de

arbeidsomstandigheden zijn gewaar-

borgd.

• Afhandeling brand Rijnhuizen. De geno-

men maatregelen zijn besproken met

als doel hiervan te leren.

• Audit Brandveiligheid. Plannen zijn in

ontwikkeling dat de instituten elkaar

auditen op het gebied van de organisa-

tie rond brandveiligheid.

• Verbetering missive. Een missive wordt

uitgereikt aan alle leidinggevenden van

de instituten om hun verantwoordelijk-
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heid vast te leggen. De missive is uitge-

breid met een verduidelijking van wat

van de leidinggevenden verwacht wordt

voor de arbotaak.

• Task force Security. In samenwerking

met NWO en het ministerie van OCW

bekijken de instituten in hoeverre de

werkzaamheden aanleiding zijn voor

verhoogd risico op het gebied van natio-

nale veiligheid en - onrust.

Op 3 mei 2009 bestond de Arbo Advies

Commissie 25 jaar.

Stralingsdeskundigen

In het kader van de Kernenergiewet zijn er

gediplomeerde stralingsdeskundigen in

dienst. Rijnhuizen heeft één deskundige

niveau 3 en twee van niveau 5A; AMOLF

en Nikhef hebben gezamenlijk één des-

kundige niveau 3. Nikhef heeft daarnaast

een deskundige niveau 5A.

Bedrijfshulpverlening 

De instituten en het FOM-bureau hebben

alle een BHV-organisatie met gediplo-

meerde BHV-ers en EHBO’ers. Bij de insti-

tuten AMOLF en Rijnhuizen zijn ook

ademluchtdragers opgeleid; zij dienen

vooral als gids voor de brandweer. FOM-

Nikhef en AMOLF hebben als extra onder-

deel van het BHV-plan het onderdeel

Alarmopvolging (voor het beheersen van

lastige bezoekers of en beveiligings-

incidenten zoals insluiping).

Externe commissies

• De WVOI-instellingen hebben een net-

werk voor arbocoördinatoren (Arbonet).

De arbocoördinatoren van FOM maken

hiervan deel uit. De activiteiten zijn:

ervaringen delen, elkaar informeren en

het opstellen van de arbocatalogus.

• De centrale Arbocoördinator heeft zit-

ting in landelijke arbonetwerken van de

universiteiten en academische zieken-

huizen.

C. Voorlichting en 
onderricht

Voorlichting

Iedere medewerker krijgt bij indiensttre-

ding het boekje Veiligheidsvoorschriften

en Wenken en de - dit jaar vernieuwde -

brochure Psychosociale arbeidsbelasting

uitgereikt. Dit laatste gaat over Seksuele

intimidatie, pesten, agressie en geweld, en

werkdruk. Op de introductiedag worden

de nieuwe FOM-medewerkers attent

gemaakt op veiligheid bij het werk door

middel van een korte arbofilm. Lokaal

(instituten en het FOM-Bureau) krijgen

alle (nieuwe) medewerkers instructie over

veiligheid en gezondheid op de werkplek

inclusief informatie over de plaatselijke

voorzieningen en reglementen. De dage-

lijkse veiligheidsinstructies worden gege-

ven door de veiligheidscommissieleden in

de werkgroep.

Op de FOM-website geeft FOM informatie

over veilig en gezond werken bij FOM. In

2009 is hier verder aan gewerkt. Er staan

inmiddels zeven hoofdstukken op die geïl-

lustreerd zijn met tekeningen.

De Nota FOM-Arbo-Beleid, het bovenge-

noemde boekje Veiligheidsvoorschriften

en Wenken en de brochure Psychosociale

arbeidsbelasting zijn eveneens hier te vin-

den. Op de intranetsites van de instituten

is lokale informatie te vinden over

arbeidsveiligheid en -gezondheid. FOM-

Nikhef is hiermee dit jaar gestart.

In de FOM expres is in 2010 driemaal aan-

dacht besteed aan arbeidsomstandig-

heden. In het personeelsblad Rijnhuizen

komt Veiligheid op het werk eveneens aan

de orde.

In september heeft FOM een workshop

Preventiemedewerker georganiseerd voor

leden van de veiligheidscommissies van

de instituten. Er waren zestien deelne-

mers. De rode draad was de risico-inven-

tarisatie, maar daarnaast kwamen aspec-

Bron: www.fom.nl onder personeelsinformatie/werk en arbo
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ten zoals voorlichting en advisering aan

de orde. De dag werd zeer positief beoor-

deeld door de deelnemers.

In februari heeft de centrale arbocoördina-

tor arbovoorlichting gegeven aan de COR.

Interne voorlichting Rijnhuizen
• De interne laserdeskundige heeft 23

medewerkers voorlichting gegeven over

veilig werken met lasers en het beleid

van Rijnhuizen daarover.

• De firma Lindegas heeft 52 personen

geïnformeerd over veilig werken met

vloeibare stikstof.

• De voorlichting veilig hijsen is door 13

personen ontvangen.

Gevolgde opleidingen

Een deel van de medewerkers van de

afdelingen EA en MA van FOM-Nikhef

heeft een cursus gevolgd om de Pressure

Equipment Directive (drukvatenrichtlijn)

te kunnen implementeren bij hun werk-

zaamheden. De cursus duurde vijf midda-

gen en heeft intern plaatsgevonden.

De veiligheidskundige van Nikhef volgt de

masteropleiding ‘arboconsultant’.

De technicus van de lasergroep op AMOLF

heeft de opleiding laserveiligheid bij het

Mikrocentrum gevolgd.

D. Projecten met 
betrekking tot arbo

FOM-Nikhef

De inspectie van de elektrische arbeids-

middelen in het kader van de NEN3140 is

in 2009 zo goed als afgerond. Afronding

zal in 2010 plaatsvinden

De machines in de mechanische werk-

plaats, elektronicatechnologie en de tech-

nisch huishoudelijke dienst zijn op elek-

trische componenten geïnspecteerd. Dit

heeft geleid tot een plan van aanpak dat

in 2010 wordt afgerond.

Er zijn in totaal zestien beeldschermwerk-

plekken nagekeken. De meeste aanbeve-

lingen betroffen aanpassingen aan de

instelling van de stoel, bureau en beeld-

scherm. Deze zijn allemaal uitgevoerd.

De volgende RI&E’s (risicoinventarisaties

en evaluaties) zijn uitgevoerd:

1 de daken zijn geïnspecteerd en de pro-

cedure voor het werken op de daken is

getoetst. Het bijbehorende plan van

aanpak is in uitvoer;

2 voor de kleine (draagbare) vonken-

kamer. Er is nu een CE-markering aan-

gebracht en er worden meerdere exem-

plaren van deze vonkenkamer gerepro-

duceerd;

3 onderzocht is in hoeverre sprake is van

alleen werken bij FOM-Nikhef (RI&E

alleen werken). Daaruit bleek dat sprake

is van alleen werken met verhoogd risi-

co. Nikhef en WCW nemen risicoredu-

cerende maatregelen in 2010.

In 2009 is gestart met het opzetten van

het Arbo-deel op de website van FOM-

Nikhef. Dit wordt in 2010 afgerond.

Rijnhuizen

In 2009 is voortgegaan met de uitvoering

van het PvA van de actuele RI&E.

Voorlichting en organisatie waren hierbij

weer belangrijke aandachtspunten.

Organisatorisch
• Er worden overzichten bijgehouden van

medewerkers die risicodragende werk-

zaamheden verrichten zoals mechani-

sche bewerkingen, elektrotechniek, hij-

sen, het werken met lasers, werken met

chemicaliën en (cryogene)gassen. Zij

worden gericht geïnstrueerd op veilig

werken. Deze lijsten zijn dit jaar geactu-

aliseerd.

• Als basis van de RI&E zijn in 2004 voor

alle werkzaamheden basisdocumenten

opgesteld met de stand van zaken. Na

het oplossen van knelpunten zijn deze

‘kennisinventarisaties’ niet meer actu-

eel. Voor het werken met lasers en mm-

golf straling zijn de documenten her-

zien en is begonnen met het aanpassen

van chemicaliën, cryogene gassen, elek-

tromagnetische velden en ioniserende

straling.

• Het bedrijfsnoodplan, de BHV-boeken

en het bewakingsboek zijn geactuali-

seerd.

• Twee nieuwe leidinggevenden hebben

een missive ontvangen.

Uitvoering van het PvA
Van diverse onderwerpen genoemd in het

PvA is eerst een beleidsdocument opge-

steld en ter instemming aan het manage-

ment en de ondernemingsraad aangebo-

den.

• Voor de implementatie van het beleid

laserveiligheid, elektrische veiligheid,

gevaarlijke stoffen en cryogeen, worden

de diverse verbetermaatregelen plan-

matig uitgevoerd.

• Er is gestart met het opstellen van het

beleidsdocument voor Gassen en

Arbeidsmiddelen.

• RSI-preventie: er is extra aandacht ge-

vraagd van leidinggevenden en betrok-

kenen voor werken met beeldschermen.

De ondersteunende ICT-afdeling wordt

geacht bij het inrichten van de werkplek

hieraan ook bij te dragen.

• Diverse onderdelen van de elektrische

installaties zijn vernieuwd en verbeterd.
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Dit geldt ook voor de machinerie voor

het parkonderhoud.

• Alle gevaarlijke stoffen en gassen zijn

geïnventariseerd naar hoeveelheid en

locatie.

AMOLF

Het projectbeleid en gebruik van chemica-

liën is doorgezet. Oude chemicaliën zijn

afgevoerd en bestaande chemicaliën op de

voorgeschreven wijze opgeslagen. Alle

chemicaliën staan nu in de chemicaliënre-

gistratie. In de nieuwbouw wordt verder

gewerkt aan het beleid en beheer van de

gevaarlijke stoffen, inclusief de gassen en

biologische agentia.

Veel acties rond veiligheid in de nieuw-

bouw waren nodig. Enkele uit de lijst zijn:

plattegronden, brandinstructiekaarten,

afmaken van Bedrijfsnoodplan, inrichten

EHBO-kamer, kennis krijgen van het

gebouwbeheerssysteem.

Er is in de stafvergadering opnieuw aan-

dacht geschonken aan de verantwoorde-

lijkheid van de groepsleiders voor arbeids-

omstandigheden.

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. Elke

werkplek in het Bureau is onderzocht op

veiligheid en hoedanigheid. In december

is het onderzoek afgerond. Enkele werk-

plekken moeten aangepast worden en een

aantal medewerkers zal een computerbril

nodig hebben. Na een onderzoek naar

aanleiding van klachten op de eerste ver-

dieping zijn de inblaasroosters vervangen

en verplaatst zodat de koude luchtbele-

ving verminderd wordt. Alle brandblussers

zijn gecheckt en daar waar nodig vervan-

gen door nieuwe blussers.

Universitaire werkgroepen

De medewerkers van FOM maken gebruik

van de voorzieningen van de universitei-

ten waar ze werkzaam zijn. Om deze voor-

zieningen te volgen wordt met de FOM-

medewerkers een ‘arbo-lunch’ gehouden.

Helaas heeft de centrale arbocoördinator

door omstandigheden dit jaar maar één

universiteit bezocht. Het voornemen is in

2010 meer bezoeken af te leggen.

E. Gevaarlijke situaties,
incidenten en 
bedrijfsongevallen

(Potentieel) gevaarlijke situaties worden

gemeld aan de lokale Arbo- en Milieu

Coördinator of tijdens het werkoverleg.

Afhankelijk van de aard van het gevaar

wordt er onmiddellijk, eventueel in over-

leg met de veiligheidscommissie, een

oplossing gevonden. Als het een meer

structurele oorzaak heeft, wordt door mid-

del van een planmatige aanpak verbete-

ring aangebracht. Ongevallen en inciden-

ten worden gerapporteerd in het ongeval-

len- en incidentenregister.

Geen van de onderstaande ongevallen

gaven reden voor melding aan de Arbeids-

inspectie.

FOM-Nikhef

• De receptioniste is onheus bejegend

door een medewerkster van de Univer-

siteit van Amsterdam. De ‘alarmopvol-

gers’ hebben dit incident adequaat kun-

nen oplossen.

• Een medewerker breekt een midden-

handsbeentje en een beentje in de duim

doordat hij struikelt over een pallet. De

ruimte was erg rommelig en is na het

ongeval opgeruimd.

• Dezelfde medewerker verliest zijn even-

wicht tijdens het afstappen van de hef-

truck waarbij hij zijn pols breekt. De

medewerker is medisch onderzocht.

• Een medewerker scheurt een botje van

de ringvinger tijdens het verschuiven

van een tafel.

• Een oio krijgt een stalen plaat, die niet

goed bevestigd is aan een deur (kleef-

magneet), op zijn hoofd. Hij is van een

lichte hersenschudding hersteld. De

kleefmagneet is vastgezet en alle overi-

ge kleefmagneten zijn gecontroleerd.

• Een medewerker van een installatie-

bedrijf is bekneld geraakt met zijn mid-

delvinger tussen de deksel en een

betonnen vloer (toegang tot de kruip-

ruimte). De tool die de medewerker had

moeten gebruiken is weer beschikbaar

gemaakt.

• Van hetzelfde installatiebedrijf is een

medewerker van een trap gevallen.

Hierbij heeft hij een schaafwond opge-

lopen. De medewerker heeft instructie

gekregen van zijn werkgever.

• Op het WCW-terrein heeft zich een

milieu-incident voorgedaan bij een

radiologische ruimte van het voormali-

ge versnellergebouw. Hierbij zijn enkele

kubieke meters grondwater naar bin-

nengestroomd maar er is geen radio-

actief materiaal in het water terechtge-

komen.

Rijnhuizen

• Als gevaarlijke situatie is gemeld: een

elektrische schok als gevolg van slecht

elektrisch installatiemateriaal bij de uit-

stookinrichting van een experiment. De

inrichting voor uitstoken is opnieuw en

nu deugdelijk geïnstalleerd.

• Een medewerker heeft gehoorschade

opgelopen na een harde knal als gevolg

van een elektrische overslag bij het 

testen van een hoogspannings-conden-

satorbank. De betrokkene is onder

behandeling van een specialist. Preven-

tieve maatregelen zijn genomen om

herhaling uit te sluiten.

• Een medewerker liep een hoofdwond op

bij het onder een uitstaand raam door-

lopen.

• Bij tapwerkzaamheden met vloeibare

stikstof is door onoplettendheid een
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druppel in het oog van een omstander

gekomen. Dit leidde tot een niet-blijven-

de oogirritatie. De medewerker is

gevraagd bij het tappen oplettender te

zijn voor de omgeving.

AMOLF

• Een medewerker werd onwel door

gemorste mercaptoethanol op een boek.

De hoeveelheid was niet verontrustend.

Er is met de medewerker afgesproken in

de zuurkast te werken.

• Een fles spatte uit elkaar na het opwar-

men in de magnetron. De oorzaak was

dat de fles tijdens het opwarmen geslo-

ten was. Het gevolg was een geïrriteerd

oog. De procedure voor gebruik van de

magnetron is aangescherpt.

• Door (onzorgvuldig) terugzetten van de

dop op een injectienaald prikte een

medewerker zich met humaan bloed. De

GGD is geconsulteerd. Er was geen ver-

der onderzoek nodig. Het prikprotocol

zal in 2010 opnieuw worden bekeken.

• Apparatuur, besmet met laserdye, werd

aangeboden aan de elektronica-afde-

ling. Na deze constatering heeft de

medewerker direct zijn handen gewas-

sen. De apparatuur is afgevoerd.

• In de nieuwbouw is een PL-lamp uitge-

brand en naar beneden gevallen. Er heb-

ben zich geen persoonlijke ongelukken

voorgedaan. In het armatuur bleek een

verkeerde schakeling te zitten. Alle lam-

pen van dit type zijn buiten bedrijf

gesteld en worden vervangen.

• Een doorgebrande printplaat in het

brandmeldpaneel van de oudbouw zorg-

de voor een brandalarm. Door het defect

werkten een aantal brandmeldkoppen

niet meer. Er hebben zich geen persoon-

lijke ongelukken voorgedaan.

F. Realisatie arbojaarplan 
2009

1. Arbocatalogus

Er is voorrang gegeven aan de beschrijving

van de risicogebieden in WVOI verband.

Inmiddels zijn de onderwerpen RSI en

Elektriciteit goedgekeurd door de

Arbeidsinspectie. Helaas is het onderwerp

Psychosociale Arbeidsbelasting niet door

de keuring heen gekomen en wordt her-

zien. De verwachting is dat in het eerste

trimester van 2010 dit hoofdstuk opnieuw

wordt aangeboden, samen met BHV en

Ver- en nieuwbouw.

2. Leren van fouten

Er is dit jaar niet verder gewerkt aan dit

onderwerp maar voorrang is gegeven aan

de punten 3 en 5. Het blijft wel op het

jaarplan staan.

3. Werken met derden

De nota Werken met derden is in de AAC

besproken en afgerond. De nota is een lei-

draad voor de medewerker die derden

inhuurt voor werkzaamheden in of om

het gebouw. Er wordt nu nog gewerkt aan

de bijbehorende checklists. Daarna zal de

nota worden aangeboden aan de COR en

geïmplementeerd.

4. Workshop Preventiemedewerkers

Deze workshop is gehouden in september

2009. Zie voor verdere informatie het

kopje ‘Voorlichting’ van het jaarverslag.

5. Arbo- en milieuaspecten bij grote
projecten.

Dit project heeft voor ogen om al in de

planning- en ontwikkelfase veiligheid- en

milieu-aspecten mee te nemen. Hierdoor

kan in de implementatie- en exploitatie-

fase vanaf het begin veilig worden

gewerkt. Het beleidsdocument is positief

getoetst bij de instituten. Het wachten is

op de laatste resultaten. In 2010 zal dit

worden besproken met de COR en worden

geïmplementeerd.
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A. 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, in 2008 aan 87 personen, en in dit

verslagjaar (2009) aan 53 personen.

B. Centrale 
Klachtadviescommissie

Samenstelling

In 2009 heeft een wisseling in de samen-

stelling van de Centrale Klachtadvies-

commissie plaatsgevonden. De Commissie

bestond uit:

• Prof. dr. G. van Middelkoop, voorzitter

namens de COR en FOM; (was dr. A.R. de

Monchy)

• dr. A.A.M. Oomens, lid namens FOM;

• Prof. dr. P.G. Kistemaker, plaatsvervan-

gend lid namens FOM (nieuw in 2009).

• dr. L.W. Wiggers, lid namens de COR;

• ing. H. Boer Rookhuizen, plaatsvervan-

gend lid namens de COR (nieuw in

2009).

Behandelde klachten
In 2009 zijn geen klachten bij de commis-

sie ingediend.

bedragen in ka 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kosten uitkeringen WOI/BWOO 59 1 0 0 0 0

Kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 92 81 75 21 22 20

Kosten WW/BW *) 621 795 539 368 496 **        412

Aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 *** 64 61 58 60 55 21

Nabetaling pensioenpremie werkgeversdeel 0 8 34 72 23 0

Totaal 836 946 706 521 596 453

* 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 garantiebe-

palingen uit het verleden.

7. Specifieke rapportages
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C. Centrale 
Ondernemingsraad

1. Instemming

In 2009 heeft FOM vijf verzoeken tot

instemming op grond van artikel 27 van

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

bij de COR ingediend.

Daarnaast is over twee instemmingsver-

zoeken (postdocrichtlijn en octrooibonus-

regeling) die al in behandeling waren, in

het verslagjaar verder gesproken.

2. Advies

FOM heeft in 2009 twee adviesaanvragen

ingediend bij de Centrale Ondernemings-

raad die beide betrekking hadden op de

invulling van de functie directeur FOM.

Er is conform artikel 30 WOR advies

gevraagd over zowel de benoeming van de

heer drs. H.G. van Vuren (vigerend plaats-

vervanger) tot waarnemend directeur per

1 juli 2009 (tot het moment dat er een

nieuwe directeur FOM zou worden

benoemd) als over het voorgenomen

besluit tot benoeming van de heer prof. dr.

ir. Wim van Saarloos als nieuwe directeur

van de stichting FOM per 1 november

2009. Over beide voorgenomen besluiten

heeft de COR positief advies uitgebracht.

3. Overleg

In het verslagjaar heeft er overleg plaats-

gevonden over de aanstelling van een

nieuwe ambtelijk secretaris voor de COR

die per in juni 2009 bij FOM is begonnen.

Ook is gesproken over het CB-pensioen

(dat is opgebouwd door werknemers die

voor 1977 bij FOM in dienst waren, waarna

door FOM de overstap naar het ABP werd

gemaakt) en in het bijzonder de franchise

die voor 36 reeds gepensioneerde FOM-

werknemers zou moeten worden toege-

past. Tenslotte is het overleg over de wijzi-

ging van dit CB-pensioenreglement afge-

rond, dat nodig was door inwerking-

treding van de nieuwe Pensioenwet.

Instemmingsverzoeken

Gehonoreerd Arbojaarplan 2009

Arbocatalogus FOM werknemersbrochure

Verkopen vakantie-uren AVOM van 80 naar 120 uur

UVR-tekst 2009-2012

Lopend Aanstellingsrichtlijnen postdocs

Octrooibonusregeling  

Actualisering FOM-sollicitatiecode

Adviesaanvragen

Positief advies benoeming waarnemend directeur FOM 

benoeming directeur FOM
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AAC Arbo Advies Commissie

arbo arbeidsomstandigheden

AED automatische externe defibrillator

AMOLF FOM-instituut AMOLF

AOP/T niet-technisch ondersteunend personeel in tijdelijke dienst 

AOP/V niet-technisch ondersteunend personeel in vaste dienst 

AVR arbeidsvoorwaardenregeling FOM

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 

EA Engineering Afdeling (Nikhef)

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

FOM-Nikhef FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef

fte fulltime equivalent

gem. gemiddelde

GGD Gemeentelijk Gezondheidsdienst

jr jaar

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Kon. NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

KVI Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen

LEI Universiteit Leiden 

M man

MA mechanische afdeling (Nikhef)

mnd maand(en)

MO Managementoverleg (instituutsdirecteuren en directeur FOM)

n aantal

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWP niet-wetenschappelijk personeel

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

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)

PvA Plan van aanpak

Afkortingenlijst
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REACH Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen,

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie

Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 

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

Komt veel voor bij beeldschermwerk.

RU Radboud Universiteit Nijmegen 

RuG Rijksuniversiteit Groningen 

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

FOM_SocJV09_verb  19-03-2010  11:11  Pagina 36



fom20
09

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

 inclusief 
kengetallen promovendi 

en postdocs 

i h iSt c t g voo uu

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Sociaal 
Jaarverslag 

fom - 10.0004/d



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




