
D
E

 C
O

R
 O

V
E

R
..

.

Op 7 en 10 december zijn er verkiezingen! Op 
7 december voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) 
en voor de ondernemingsraden (OR) van FOM-Nikhef, 
Rijnhuizen en het FOM-bureau. En op 10 december 
volgt de verkiezing voor de ondernemingsraad van 
AMOLF. Voor zowel de COR- als de OR-verkiezingen 
geldt dat je mag stemmen als je op of voor 
29 augustus 2010 bij FOM in dienst bent. En je mag niet 
alleen stemmen … je mag je ook verkiesbaar stellen! 

Maar…waarom zou je lid willen worden van 
een OR ?

Waarom zou je twee jaar lang willen meepraten en 
meedenken over personeels- en organisatiebeleid? 
Er zijn natuurlijk een heleboel redenen te verzinnen. 
Hieronder geven enkele huidige COR-leden aan 
waarom zij in de COR zitten:
Dick Hogeweij (Rijnhuizen): “Naar mijn mening is 
een sterke ondernemingsraad nodig om de belangen 
van de werknemers te vertegenwoordigen. Een goede 
OR zoekt daarbij een balans tussen de belangen van 
de werknemers en die van het bedrijf. Ik wil proberen 
eraan bij te dragen dat problemen zo opgelost worden 
dat beide belangen gediend worden.” 
Egge van der Poel (FOM-Nikhef): “Voor mij is de COR 
een manier om het reilen en zeilen binnen een grote 
organisatie te ervaren.” 
Harm Post (Groningen/ Focusgroep KVI): “Vertegen-
woordiging vanuit het hoge noorden vind ik belang-
rijk. Hoewel het natuurlijk bovenal nuttig en nodig is 
om te doen, vind ik het ook gewoon leuk. Want 
plezier in je werk vind ik een voorname, zo niet de 
voornaamste, drijfveer.”
Mark Boneschanscher (Utrecht / Wageningen:) “Ik 
wil graag zorgen voor korte lijnen van het FOM-perso-
neel binnen de Universiteit Utrecht en Wageningen 
University & Research centre naar de COR. Op die 
manier hoop ik bij te dragen aan de FOM-identiteit 
van de FOM-medewerkers die werkzaam zijn in ‘de 
buitengebieden’ aan de universiteiten.”

Kortom: door lid te worden van een OR of 
de COR leer je hoe organisaties werken, je 
behartigt de belangen van de FOM-mede-
werkers terwijl je ook de belangen van 
FOM als organisatie in het oog houdt.  
Je denkt op een kritische en constructieve 
wijze mee met de FOM-bestuurder en 
– laten we eerlijk zijn – het is ook een leuke manier 
om eens wat verder te kijken dan je neus lang is en je 
persoonlijk te ontwikkelen!

Wat doet de COR?

De COR behartigt de belangen van FOM en haar 
medewerkers. In de COR zijn zowel de instituten 
(AMOLF, FOM-Nikhef en Rijnhuizen), het FOM-bureau 
als de universitaire werkgroepen (inclusief de 
focusgroep KVI) vertegenwoordigd. De COR komt elke 
maand bij elkaar. De ene maand is er een COR-verga-
dering en een overlegvergadering met de directeur 
van FOM, de andere maand is er een COR-vergadering 
en komen de COR-commissies bij elkaar. De voertaal 
binnen de COR is Nederlands. Er zijn verschillende 
commissies, die zich onder andere bezig houden met 
personeelszaken, wetenschapsbeleid, communicatie 
en met arbozaken. Enkele voorbeelden van onder-
werpen waar de huidige COR zich mee bezig houdt en 
heeft gehouden zijn het uitbrengen van advies over 
de nieuwe directeur van FOM, advies over de relocatie 

van Rijnhuizen, het Arbojaar-
plan, de uitvoeringsregelingen 
(UVR – onderdeel van de 
arbeidsvoorwaardenregeling 
voor FOM-personeel) en de 
procedure veiligheid en milieu 
bij nieuwe wetenschappelijke 
projecten. Verder krijgt de 
COR één of twee keer per jaar 
scholing en vinden alle 
COR-werkzaamheden plaats onder 
werktijd. Oio’s en postdocs die zitting 
nemen in de COR kunnen daarvoor een 
verlenging van hun contract krijgen.

Iets voor jou … 
(of voor je collega)?

Lijkt het je leuk om jezelf verkiesbaar te 
stellen voor de COR of ken je een collega waarvan 
je denkt: die zou er geknipt voor zijn? Kom dan 
een keer geheel vrijblijvend kijken bij een COR-verga-
dering, spreek een van de COR-leden aan of geef de 
naam van die collega aan ons door. Je kunt ook via 
cor@fom.nl contact met ons opnemen. Op de website 
van FOM staat meer over de Centrale Ondernemings-
raad (www.fom.nl/cor). Tot ziens!  

COR
English

This article is also available in English 
on the FOM-website: 
www.fom.nl/centralworkscouncil.  

Noteer de verkiezingsdata 
alvast in je agenda!

Dinsdag 7 december 2010: 

Centrale Ondernemingsraad (COR) en 
de ondernemingsraden van FOM-Nikhef, 
Rijnhuizen en het FOM-bureau. 

Vrijdag 10 december 2010: 

Ondernemingsraad AMOLF.   

Herken je een van 
deze COR-leden 

2009/2010? Aarzel niet om ze aan 
te spreken tijdens de lunch, op de 

gang of in het fi etsenhok: ze zitten 
in de COR namens jou! En zij 
kunnen je precies vertellen waarom jij je 
verkiesbaar moet stellen voor de (C)OR.
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All beams should be horizontal 
and below eye level

Laser 
safety
Personal safety at work is always 
important, but for work with lasers 
that is even more the case. When 
working with lasers it is diffi cult to 
fully protect yourself. Therefore a 
compromise must be sought between 
realising optimal research set-ups and 
creating a safe environment for the 
staff. Many FOM staff work with lasers 
and that is why we are paying 
particular attention to laser safety 
here. 

The dangers of working with 
lasers

Laser beams are dangerous for both 
the eyes and skin. The eyes can be 
permanently damaged and lasers can 
also cause partial or complete 
blindness. Additionally burnt spots can 

develop on the skin and in the longer 
term there is a real risk of developing 
skin cancer. 

When are you most prone to 
risks?

We all know that laser goggles are not 
a superfl uous luxury and that a beam 
must never touch your skin. Yet 
accidents still regularly occur during 
work with lasers. Staff who do not 
work with lasers, but are present in the 
laser room, are particularly prone to 
risks because they are not familiar 
enough with the safety rules. They are 
therefore less aware of the dangers. 
Working with laser dyes is another 
risk. They are mostly (extremely) 
poisonous and in the longer term they 
can cause cancer. This chemical danger 
is frequently underestimated.

Which measures can you take 
to reduce the risk?

• Ensure that the basic rules for safe 
working with lasers are known to 
each member of staff. This also 
applies to staff who do not work 
with lasers (this is a task of the 
group leader). 

• Make foreign staff and guests aware 
of the safety culture that applies to 
the laser room concerned. 

• In the laser room, only work related 
to lasers is permitted. All other 
activities should take place outside 
of the laser room. 

• Inform your colleagues if you move a 
laser beam. Then they are aware of 
the risks. 

• Make sure that laser goggles are 
readily available.

• Keep the laser room out of bounds to 
unauthorised personnel. The sign 
‘Laser on’ should always be respec-
ted. 

• Make sure that the room is kept neat 
and tidy and do not allow food and 
drink to be taken into it.

• Educate staff about the dangers of 
the chemicals to be used.

• Ergonomics is also important when 
working with lasers. Place the set-up 
within hand’s reach, and not at the 
back of the table (so that you do not 
have to lean over in order to operate 
the set-up). The height of the chair 
must be adjusted to the height of the 
table.  
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Verder kijken dan je neus lang is 
De ondernemingsraad… iets voor jou (of voor je collega)?

Always wear your 
goggles!


