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  ***** OHRA INKOMENSGARANTIEPLAN ***** 
 
Arbeidsongeschikt raken, als gevolg van een ongeval, ziekte of bijvoorbeeld 
stress, kan iedereen overkomen. Naast persoonlijke gevolgen zijn er ook 
financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 
 
Als u ziek wordt, betaalt FOM het eerste jaar uw salaris volledig door. In uw 
tweede ziektejaar betaalt FOM uw salaris over de niet gewerkte uren voor 70% 
of 80% door (zie artikel 8.2 lid 3 CAO-OI). Na deze twee jaar ziekte of 
arbeidsongeschiktheid kunt u in aanraking komen met de Wet WIA (Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dit kan er uiteindelijk toe leiden 
dat uw inkomen terugvalt tot ver onder het minimumloon. Met name bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid loopt u in de WIA het risico op een fors 
inkomensverlies. FOM heeft met OHRA collectieve afspraken gemaakt om dit 
risico te verzekeren: "het Inkomensgarantieplan". Het OHRA 
Inkomensgarantieplan biedt u de zekerheid dat uw inkomen minimaal 70% 
van uw laatstverdiende salaris blijft indien u een WIA-uitkering ontvangt. De 
aanvulling uit het Inkomensgarantieplan loopt door tot aan uw 
pensioendatum. 
Ook als u voor een klein gedeelte arbeidsongeschikt bent en geen WIA-
uitkering ontvangt, geeft het Inkomensgarantieplan een aanvulling op uw 
inkomen (mits u gedeeltelijk blijft werken).  
Voorwaarde voor een beroep op de verzekering is dat u op uw 1e ziektedag 
(die tot een WIA-uitkering leidt) verzekerd bent.  
 



 
Welke FOM-werknemers raden we aan een Inkomensgarantieverzekering af te 
sluiten?  

- werknemers in vaste dienst; 
- werknemers in tijdelijke dienst met een contract voor meer dan 6 

maanden (met uitzicht op een vast dienstverband); 
- oio's. 
 

De verzekering is niet zinvol voor: 
- buitenlandse postdocs; 
- werknemers vanaf 63 jaar.  

 
De premie 
• De premie wordt berekend op basis van uw leeftijd en uw inkomen en 

wordt ieder jaar op 1 april aangepast.  
• U moet uw premie zelf rechtstreeks aan OHRA voldoen.  
• Het is voordeliger (5% korting) om de premie 1 x per jaar te betalen in 

plaats van iedere maand.  
De premie kunt u als fiscale aftrekpost opnemen in uw jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting. 
 
Voor meer informatie:  
http://www.ohracollectief.nl/sfom/68/15// 
 
 

 ***** OHRA INCOME GUARANTEE PLAN *****  
 
Becoming unfit to work as a result of an accident, illness or stress, for example, 
is something that can happen to all of us. Besides the personal consequences, 
employment disability also has financial consequences. 
 
If you become ill then FOM pays your salary in full for the first year. In the 
second year of your illness, FOM continues to pay 70% to 80% of your salary 
for the hours not worked (see article 8.2 para 3 CAO-OI). After this second 
year of illness or incapacity to work you may fall under the WIA (Work and 
Income according to Labour Capacity Act). This could eventually result in 
your income falling to far below the minimum wage. Especially in the case of a 
partial incapacity to work, you risk a considerable loss of income under the 



 
WIA. FOM has made collective agreements with OHRA to insure against this 
risk: "the Income Guarantee Plan". The OHRA Income Guarantee Plan offers 
you the certainty that your income will continue to be at least 70% of the last 
salary you earned, if you receive WIA benefit. The supplementary payment 
from the Income Guarantee Plan continues until the date of your pension. 
If your incapacity to work is very limited and you do not receive WIA benefit 
then the Income Guarantee Plan will also provide a supplement to your 
income (as long as you remain working part-time).  
 
To make a claim on the insurance you must be insured on the first day of your 
illness (that leads to WIA benefit).  
 
Which FOM employees do we advise to conclude an income guarantee 
insurance?  

- employees in permanent employment; 
- employees in temporary employment with a contract for more than 6 

months (with a prospect of permanent employment); 
- PhDs. 
 

The insurance is not worthwhile for: 
- postdocs stationed abroad; 
- employees aged 63 years and older.  

 
The premium 
• The premium is calculated on the basis of your age and your income and is 

adjusted each year on 1 April.  
• You must pay the premium directly to OHRA.  
• It is cheaper (5% discount) to pay the premium once per year instead of 

every month.  
You can offset the premium against tax on your annual income tax return. 
 
For further information please visit:  
http://www.ohracollectief.nl/sfom/68/15// [Website in Dutch] 
 

 
 



 
 
****** NIEUW FORMULIER VOOR HET FUNCTIONERINGS- EN 
 BEOORDELINGSGESPREK ***** 
 
Vanaf heden is er een nieuw formulier voor het functionerings- en 
beoordelingsgesprek beschikbaar.1 
 
Signalen van FOM-ers dat verbetering van het oude formulier gewenst was, 
waren aanleiding om gebruikerservaringen onder leidinggevenden te 
inventariseren. Het nieuwe formulier is op grond van deze 
gebruikerservaringen in goed overleg met de COR tot stand gekomen. U kunt 
het formulier downloaden vanaf de FOM-website (www.fom.nl) en direct via 
Word invullen. FOM-Uitvoeringsregeling 14 (UR-14) over dit onderwerp is 
conform het nieuwe formulier aangepast. 
 
De systematiek van het functionerings- en beoordelingsgesprek is in de kern  
niet anders dan die bij het oude formulier. Aan de orde komen: een  
terugblik op de afgelopen periode, een vooruitblik op de komende periode en  
een blik op de verdere toekomst. 
De vernieuwingen zitten in de manier waarop e.e.a op het formulier wordt 
aangeboden: 

- Presentatie van terugblik en vooruitblik naast elkaar sluit beter aan bij de 
praktijk van het gesprek. 

- Niet in alle functies wordt (alleen) gewerkt met resultaatafspraken. De 
terug- en vooruitblik kunnen daarom gaan over 
resultaten/resultaatafspraken of over verrichte en te verrichten 
werkzaamheden.  

- Zowel bij de terugblik (blz. 2 van het formulier) als bij het 
toekomstperspectief (blz. 4) komen visies van leidinggevende en 
medewerker apart en concreet aan de orde. Zo kan de medewerker zijn 
deel van het formulier vooraf invullen als dat gewenst is. 

- Nieuw is verder dat er in een bijlage suggesties worden gedaan voor 
concrete gespreksonderwerpen waaruit de leidinggevende in 

                                                           
1 NB: Voor oio's verandert er niets. Het plannings- en evaluatiegesprek met oio's kent een eigen formulier en 
dat blijft ongewijzigd. 



 
samenspraak met de medewerker voorafgaand aan het gesprek een 
keuze kan maken.  

- Het formulier duidt gespreksonderwerpen aan en geeft vooral veel vrije 
ruimte vanuit de gedachte dat daardoor een inhoudelijke bespreking en 
goede rapportage worden gestimuleerd.  

 
Hopelijk draagt het nieuwe formulier bij aan een goede communicatie tussen u 
en uw leidinggevende over uw functie-uitoefening, uw werkomstandigheden 
en uw persoonlijke ontwikkeling! 
 
Als u meer wilt weten over dit onderwerp of suggesties heeft over het 
formulier kunt u zich richten tot de personeelsfunctionaris op uw instituut of 
tot Joost Weber (joost.weber@fom.nl) en Lydia van der Vlist 
(lydia.van.der.vlist@fom.nl) van de CPD van het FOM-bureau. 
 

 ***NEW FORM FOR PERFORMANCE AND APPRAISAL INTERVIEWS ***  
 

A new form is now available for performance and appraisal interviews.1 
 
Feedback from FOM personnel that the old forms needed to be improved led 
to a survey of user experiences among managers. The new form has been 
developed in constructive consultation with the COR based on these user 
experiences. The new form can be downloaded from the FOM website 
(www.fom.nl) and completed directly in Word. FOM Implementation 
Regulation 14 (IR 14) about this subject has been modified in accordance with 
the new form. 
 
The approach of the performance and appraisal interview remains essentially 
the same as on the old form. Aspects considered are: a review of the preceding 
period, a preview of the forthcoming period and a glance at future prospects. 
The changes concern how various aspects are presented on the form: 

- The review and preview are presented next to each other as this ties in 
better with how the interview is conducted in practice. 

                                                           
1 For PhDs, nothing changes. The planning and evaluation interview with PhDs has a separate form that 
remains unchanged. 
 



 
- Result agreements are not used/used solely for every position. The 

review and preview can therefore concern results/result agreements or 
activities performed or to be performed.  

- For both the review (page 2 of the form) and the future prospects (page 
4) the visions of the manager and the employee are considered 
separately in concrete terms. For example, the employee may complete 
his part of the form in advance if so desired. 

 - Another new aspect is an appendix proposing concrete discussion 
points. In consultation with the employee, the manager can select some 
of these prior to the interview.  

- The form highlights discussion points and, in particular, it provides 
plenty of scope with a view to encouraging more detailed discussions 
and good reporting.  

 
Hopefully, this new form will contribute to good communication between you 
and your manager about how you perform your work, your working 
conditions and your personal development! 
 
If you would like to know more about this subject or if you have suggestions 
about the form then please contact the personnel officer at your institute or 
Joost Weber (joost.weber@fom.nl) and Lydia van der Vlist 
(lydia.van.der.vlist@fom.nl) from the Central Personnel Department at the 
FOM office. 
 
  ***** VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN 2010 ***** 
***** VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2010***** 
 
De AVOM-regeling biedt u ook in 2010 de mogelijkheid om maximaal 120 
vakantieverlofuren per jaar te laten uitbetalen (voor deeltijders: naar rato van 
omvang van het dienstverband).  
 
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet u het AVOM-formulier 
"Kopen en uitbetalen van vakantie-uren" van de FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag) 
downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctionaris 



 
(medewerkers instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-bureau 
(medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u in 2010 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet het formulier 
vóór 1 december a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het FOM-
bureau.  
 
De AVOM-regeling biedt u daarnaast ook de mogelijkheid om uw 
vakbondscontributie met uw brutosalaris te laten verrekenen. 
 
Als u uw brutosalaris wilt verminderen met het te betalen bedrag aan 
vakbondscontributie, moet u het AVOM-formulier "Vakbondscontributie" van 
de FOM-website downloaden, invullen en ondertekenen en samen met de 
vereiste bewijsstukken inleveren bij uw personeelsfunctionaris (medewerkers 
instituten) of toesturen aan de salarisadministratie van het FOM-bureau 
(medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u het formulier - met toevoeging van de vereiste bewijsstukken - vóór  
4 december a.s. indient, vindt verrekening plaats met de salarisbetaling van 
december 2010. Formulieren die na deze datum worden ontvangen, worden 
verrekend met het salaris van januari 2011. De uiterste inleverdatum is echter  
5 januari 2011.  
 

 ***** SELLING HOLIDAY LEAVE HOURS 2010 ***** 
***** DEDUCTION TRADE UNION CONTRIBUTION FROM 

GROSS SALARY 2010 ***** 

 

 
In 2010, the AVOM regulation also gives you the opportunity to have a 
maximum of 120 holiday hours per annum paid out in the form of salary (for 
part-timers: proportionate to the number of hours you work for).  
 
If you would like holiday hours to be paid out then you need to download a 
copy of the AVOM form "Purchasing and paying out holiday hours" from the 
FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/english/personnel/forms/artikel.pag?objectnumber
=28756), complete and sign this and then submit it to your personnel officer 



 
(institute employees) or to the salary administration of the FOM office (FOM 
office staff and university locations).  
 
If you would like holiday hours from 2010 to be paid out then the form must 
reach the salary administration of the FOM office before 1 December 2010.  
 
The AVOM regulation also offers you the option of deducting your trade union 
contribution from your gross salary. 
 
If you wish to reduce your gross salary by paying your trade union contribution 
from it then you must download the AVOM form “Trade Union Contribution” 
from the FOM website, complete and sign this and then submit it together with 
the relevant documents to your personnel officer (institute staff) or send it to the 
payroll administration of the FOM office (staff at FOM office and university 
locations). 
 
If you submit the form and the necessary documents before 4 December 2010, 
then the deduction will be made from the salary payment of December 2010. For 
forms received after this date, the amount will be deducted from the salary for 
January 2011. However, the deadline for submitting the forms is 5 January 2011.  
 
 

   ***** STAND VAN ZAKEN CAO-OI *****  
 
Op 30 september jl. heeft het eerste CAO-overleg na de zomer plaatsgevonden 
tussen de leden van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) 
- waarvan FOM één van de vijf leden is - en de Werknemersorganisaties 
(Wno's). Dit overleg gold als voorbereiding op de inhoudelijke CAO-
onderhandelingen die op 14 oktober jl. van start zijn gegaan. Op deze datum 
hebben de WVOI-werkgevers en de Wno's hun Nota's van Inzet (NvI) 
uitgewisseld. In de NvI staan de inzetten van iedere partij voor de CAO-
ondehandelingen.  
 
De loonparagraaf in de NvI is ná Prinsjesdag 2010 definitief vastgesteld. 
Omdat de ruimte voor loonontwikkeling nihil is, zullen partijen creatief 
moeten zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de nieuwe CAO 
evenwichtig en aantrekkelijk te houden.  



 
 
Totdat overeenstemming is bereikt over een nieuwe CAO-OI blijft de huidige 
CAO-OI van kracht.  
 
 

 *****CURRENT POSITION CAO-OI *****  
 
On 30 September 2010, the first CAO (Collective Labour Agreement) meeting 
after the summer took place between the members of the Employers' 
Organisation for Research Institutes (WVOI) - of which FOM is one of the five 
members - and the Employee Organisations (Wnos). This meeting served as a 
preparation for the detailed CAO negotiations that started on 14 October 2010. 
On that date, the WVOI employers and the Wnos exchanged their 
Memorandums of Intent (MoI). The MoIs state the intentions of each party for 
the CAO negotiations.  
 
The salary section in the MoI received final approval after the presentation of 
the government budget on Prinsjesdag 2010. As there is no room for wage 
development, the parties will have to look for creative alternatives to keep the 
new CAO both balanced and attractive.  
 
The current Collective Labour Agreement for Research Institutes (CAO-OI) 
remains in force until a new CAO-OI has been agreed upon.  
 
   ***** VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRADEN ***** 
 
In december houden de diverse Ondernemingsraden van FOM weer 
verkiezingen: 
 

• Centrale Ondernemingsraad (COR): 7 december; 
• OR Rijnhuizen: 7 december; 
• OR Nikhef: 7 december; 
• OR AMOLF: 10 december; 
• OR FOM-bureau: 7 december. 

 



 
Eind oktober a.s. krijgen alle FOM-medewerkers een brief waarin wordt 
uitgelegd hoe de verkiezingen in zijn werk gaan en hoe u zich verkiesbaar 
kunt stellen. Meer informatie over de COR, de lokale ondernemingsraden en 
de verkiezingen is te vinden op: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/centrale_ondernemingsraad/
nieuws.pag.  
 

 *****WORKS COUNCIL ELECTIONS *****  
 
This December, the various Works Councils within FOM are once again 
holding elections: 
 

• Central Works Council (COR): 7 December; 
• Rijnhuizen Works Council: 7 December; 
• Nikhef Works Council: 7 December; 
• AMOLF Works Council: 10 December; 
• FOM office Works Council: 7 December. 

 
At the end of October, all FOM staff will receive a letter explaining how the 
elections work and how they can put themselves up for election. Further 
information about the COR, the local works councils and the elections can be 
found at: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/centrale_ondernemingsraad/
nieuws.pag.  
 
 ***** WIJZIGING TARIEVEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND ***** 
 
Op 1 oktober jl. zijn de tarieven van de etmaalvergoedingen buitenland 
geïndexeerd. Opvallend is dat de tarieven voor de meeste Europese landen 
ongewijzigd zijn gebleven. De hoogte van de FOM-etmaalvergoeding is 
afhankelijk van uw bestemming. In Bijlage C bij de FOM-
Uitvoeringsregelingen vindt u een overzicht van een gedeelte van de landen 
waarvoor een vergoeding wordt verstrekt, voorzien van de bijbehorende 
tarieven: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag. 
 



 
Reist u naar een land dat niet op deze tarieflijst voorkomt, raadpleeg dan de 
lokale reisfunctionarissen (medewerkers instituten) of de reisfunctionaris van 
het FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties) Renée 
Spigt (renee.spigt@fom.nl).  
 
Voor werknemers die voor FOM naar het buitenland zijn gedetacheerd, geldt 
dat deze tariefaanpassing - bij de jaarlijkse indexering per 1 december - zal 
doorwerken in de hoogte van de detacheringsvergoedingen. 
 

 ***** CHANGE TO DAILY ALLOWANCES ABROAD *****  
 
On 1 October 2010 the rates for daily allowances abroad were indexed. 
Interestingly, the rates for most European countries remain unchanged. The 
level of the FOM daily allowance depends on your destination. In Appendix C 
of the FOM Implementation Regulations you will find an overview of a part of 
the countries for which an allowance is given, together with the associated 
rates: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag. 
 
If you travel to a country that is not mentioned on this rates list then please 
consult the local travel officers of the institutes (institute staff) or the travel 
officer of the FOM office (staff from FOM office and university locations) Renée 
Spigt (renee.spigt@fom.nl).  
 
For employees seconded abroad by FOM, this rates adjustment shall be 
incorporated in the size of the secondment payments during the annual 
indexing on 1 December.  
 


