
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

www.fom.nl

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM Sociaal
Jaarverslag 2010
Inclusief kengetallen promovendi, 
postdocs en vrouwen

fom - 11.0004/d



De ruimtelijke structuur van cellen is vaak 
verre van homogeen. Zo maken cellen actief 
gebruik van lokale interacties tussen eiwitten 
om signalen te versterken of juist van elkaar 
te scheiden. Bovendien moeten vele processen 
zoals celdeling en celdifferentiatie niet alleen 
op het juiste tijdstip plaatsvinden, maar ook 
op de juiste plaats. Onderzoekers van het 
FOM-instituut AMOLF en het Riken instituut 
in Japan hebben de afgelopen jaren een 
algoritme ontwikkeld waarmee biochemische 
netwerken zeer effi ciënt op moleculaire schaal 
in ruimte en tijd gesimuleerd kunnen worden. 
De fi guur is een snapshot van een simulatie. 
De dichte bollen zijn de moleculen, en de open 
blauwe bollen geven de domeinen weer 
waarbinnen de bewegingen van de moleculen 
met behulp van Greense functies analytisch 
worden opgelost.
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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 2010 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 dienst (enkele jaren) werkzaam.
1

Van oudsher vormt het op deze

categorieën gerichte beleid een belangrijk deel van het sociaal beleid van FOM. Dit

beleid is gericht op het maken van heldere afspraken en het werken met een planning,

het actief volgen van de voortgang van het onderzoek en het bieden van specifieke cur-

sussen en trainingen. Voor promovendi is dit cursuspakket in de eerste plaats gericht op

een goede en tijdige promotie. Daarnaast wordt de jonge wetenschappers geleerd oog te

hebben voor valorisatiemogelijkheden van hun onderzoek en worden ook vaardigheden

en kwaliteiten bevordert de overgang naar een toekomstige baan versoepelen. Dit

Sociaal Jaarverslag verstrekt daarom extra c.q. gedetailleerde informatie over activitei-

ten van belang voor onze promovendi (hoofdstuk 2), evenals gegevens over postdocs

(hoofdstuk 3).

Nieuw in dit Sociaal Jaarverslag is een apart hoofdstuk (4) gewijd aan instroom, door-

stroom en behoud van vrouwelijk toptalent bij FOM. Aanleidingen hiervoor zijn de

ondertekening door FOM van het charter ‘Talent naar de Top’ en de doelstellingen die

FOM zich in het verlengde daarvan heeft gesteld voor meer vrouwen op topposities in

haar organisatie.

Het door FOM algemeen gevoerde personeelsbeleid komt in hoofdstuk 5 aan de orde. In

dit hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan de relocatie van het FOM-Instituut

voor Plasmafysica Rijnhuizen van Nieuwegein naar Eindhoven.

In hoofdstuk 6 zijn de uit voorgaande jaarverslagen bekende kwantitatieve gegevens

opgenomen. Hierin is bijvoorbeeld te lezen dat - als de gastonderzoekers meetellen - de

organisatie 65 buitenlandse nationaliteiten aan boord heeft gehad in 2010.

De arborapportage vindt u in hoofdstuk 7. Het laatste hoofdstuk 8 tenslotte, bevat een

aantal specifieke rapportages.

Wim van Saarloos 

directeur 

maart 2011

1 
Bijna allemaal als promovendus of postdoc.

Voorwoord
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1. FOM in één oogopslag

1.1  Bezetting 2010
gerealiseerde aantal medewerkers 

categorie soort personeel bezetting2 (fte) per 31/12

wetenschappelijk - promovendi (oio’s) 389 429

- onderzoekers tijdelijk (postdocs) 152 158

- onderzoekers in vaste dienst 86 89

technisch - technici in vaste dienst 163 169

- technici in tijdelijke dienst 35 40

overig ondersteunend - overig ondersteunend pers. vast 107 126

- overig ondersteunend pers. tijdelijk 15 26

totaal 947 1037

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

2 Waarden betreffen de gemiddelde bezetting over het verslagjaar (dus niet op peildatum 31-12).
3 Voor toelichting over de langjarige ontwikkeling in het personeelsbestand zie paragraaf 5.4.
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1.2  Kengetallen FOM 2010

Baten Mb 93,9

FOM-werknemers 1037

(aantal in dienst per 31-12-2010)

FOM-output aan proefschriften 48
4

1.3  Organogram
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4 
De output van FOM-promovendi is gewoonlijk circa 80 proefschriften per jaar. In 2010 is het aantal opvallend lager.

De oorzaak is dat FOM een aantal jaren terug om financiële redenen minder programma's kon honoreren.

Het logisch gevolg daarvan destijds was minder instroom van onder andere promovendi. Nu, 4 jaar later, leidt dit 

automatisch ook tot minder proefschriften. Zie voor een uitgebreidere toelichting paragraaf 5.4.
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2.1 Output doctors
5 

In 2010 zijn 48 FOM-oio's gepromoveerd.

Deze jonge doctors (35 mannen en 13

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 (48) proefschriften zijn de

tastbare output van hun werk.

De jaarlijkse output van FOM-promovendi

is gewoonlijk hoger, namelijk zo'n 80

proefschriften per jaar. De oorzaak van

het lage aantal proefschriften in 2010 is

dat FOM een aantal jaren geleden vanwe-

ge financiële redenen minder program-

ma's kon honoreren. Het logisch gevolg

daarvan destijds was minder instroom.

Nu, 4 jaar later, leidt dit automatisch tot

een lagere uitstroom en dus ook tot min-

der proefschriften.
6

Gemiddeld is de groep promovendi die in

2010 promoveerde vier jaar, 3 maanden en

20 dagen in dienst geweest. Tussen het

moment van indiensttreding bij FOM en

de promotieplechtigheid lag gemiddeld

vier jaar en elf maanden. De mediaan
7

van

deze waarde ligt op vier jaar en acht

maanden.

Het bijdragen aan de beschikbaarheid 

van hoogopgeleide werknemers voor de

Nederlandse arbeidsmarkt is één van de

doelstellingen van FOM. Van de FOM-pro-

movendi uit 2010 heeft 28%, van diegenen

die inmiddels een nieuwe baan hebben

geaccepteerd, gekozen voor een baan in

de marktsector, op één na allen in

Nederland. In 2009 was dit ook 28%. Deze

percentages zijn relatief laag. In 2008 was

het percentage bijvoorbeeld nog 42%.

Waarschijnlijk is de kredietcrisis de oor-

zaak van de lage percentages van 2009 en

2010. Hierdoor waren er minder banen

beschikbaar in de marktsector.

De andere 72% van de FOM-promovendi

uit 2010 waarvan bekend is dat zij een

nieuwe baan hebben geaccepteerd, heb-

ben - in ieder geval in eerste instantie -

gekozen voor een vervolgcarrière in de

wetenschap.
8

Deze mensen hebben post-

docposities verworven bij vaak prestigieu-

ze onderzoeksinstituten en universiteiten.

Een aanzienlijk deel van deze groep die nu

kiest voor een vervolgbaan in de weten-

schap, zal in tweede instantie alsnog in de

marktsector terecht komen. In de bijgaan-

de tabel worden de nieuwe werkgevers

met name genoemd.

Van de in 2010 gepromoveerde FOM (oud-)

medewerkers heeft 38% een buitenlandse

nationaliteit (zie tabel nationaliteiten).

Met een keuze voor een promotietraject

buiten hun vaderland hebben zij blijk

gegeven van ondernemingszin en ambitie.

8 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

2. Kennistransfer: in- en doorstroom van promovendi

Carrièrekeuzes FOM-promovendi
gepromoveerd in 2010 9

sector werkgever aantal %

industrie Nederland 6 13%

dienstensector Nederland 2 4%

onderzoekinstelling 7 15%

Nederland

universiteit Nederland 5 10%

dienstensector 1 2%

buitenland

onderzoekinstelling 5 10%

buitenland

universiteit buitenland 6 13%

werkzoekend 7 15%

onbekend 9 18%

eindtotaal 48 100%

Nationaliteiten FOM-promovendi
gepromoveerd in 2010

omschrijving nationaliteit totaal

(alfabetisch)

Duitse 4

Indiase 3

Russische 1

Servische 1

Chineese 2

Italiaanse 3

Japanse 1

Nederlandse 30

Poolse 1

Roemeense 1

Vietnamese 1

totaal 48

5 De overzichten in paragraaf 2.1. zijn gebaseerd op de FOM-promovendi die in 2010 gepromoveerd zijn. In sommige gevallen zijn 

zij al in 2009 uit dienst gegaan. De promotieplechtigheid vindt immers vaak enige maanden na de uitdiensttreding plaats. Promovendi 

die eind 2010 bij FOM uit dienst zijn gegaan, zijn - voor zover ze niet in 2010 zijn gepromoveerd - niet in het overzicht opgenomen.
6 Zie voor een uitgebreidere toelichting paragraaf 5.4.
7 De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen 

onder de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan.
8 Iets minder dan de helft (48%) van de groep die in eerste instantie voor de wetenschap kiest heeft een nieuwe werkgever in het buitenland 

gekozen.
9 Het betreft - voor zover bekend - de actuele sector waar de promovendus werkzaam is. Deze kan afwijkend zijn van de eerste keuze 

als de promovendus na een kort dienstverband is overgestapt naar een andere werkgever.
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sector actuele werkgever totaal

werkgever

industrie Nederland AOES Group BV 1

ASML 1

ASML (via detacheringsbureau) 2

MA3 Solutions 1

Philips Research 1

totaal industrie Nederland 6

dienstensector Orange NL 1

Nederland NTT Communications 1

totaal dienstensector Nederland 2

onderzoek- FOM-Nikhef 1

instelling FOM-instituut AMOLF 1

Nederland LUMC 1

NKI-AVL 2

NWO/SRON 1

UMCG 1

totaal onderzoekinstelling Nederland 7

universiteit Rijksuniversiteit Groningen 1

Nederland Technische Universiteit Delft 1

Universiteit Twente 1

Universiteit Utrecht 2

Universiteit van Amsterdam 1

totaal universiteit Nederland 5

dienstensector Nature Publishing Group 1

buitenland

totaal dienstensector buitenland 1

sector actuele werkgever totaal

werkgever

onderzoek CEA Grenoble 1

instelling EPFL 2

buitenland German Aerospace Center 1

Max Planck Institut 1

totaal onderzoekinstelling buitenland 5

universiteit Harvard University 1

buitenland Universiteit Brussel 1

University of British Columbia 1

University of California, Berkeley 1

University of Regina 1

University of Toronto 1

totaal universiteit buitenland 6

totaal werkzoekend 7

totaal onbekend 9

eindtotaal 48

9S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

Ook deze mensen zijn, als zij kiezen voor

een vervolgcarrière in Nederland, bijzon-

der waardevol voor de Nederlandse maat-

schappij. In 2010 heeft 69% van de FOM-

gepromoveerden met een buitenlandse

nationaliteit die een baan hebben gevon-

den, deze in Nederland gevonden. Mede

dankzij deze mensen kunnen Neder-

landse bedrijven beschikken over aanbod

van hoogopgeleide werknemers met een

voor die bedrijven relevante achtergrond.

Actuele werkgevers (inclusief sector) van FOM-promovendi gepromoveerd in 2010
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2.2 Instroom van 
promovendi

De onderstaande tabel geeft per instroom-

jaar de verdeling naar geslacht en natio-

naliteit van instromende promovendi

weer. Opvallend zijn de hoge instroom

van 2009 en 2010 (respectievelijk 125 en

144 oio’s). De oorzaak hiervan is dat het

programmaloket van FOM in 2007 weer is

opengegaan (zie ook paragraaf 5.4) en

vanaf 2008 tot nieuwe posities heeft

geleid.

Het percentage instromende oio’s met een

buitenlandse nationaliteit was de afgelo-

pen 5 jaar gemiddeld een ruime helft

(53%). De waarde van 2010 was hiermee in

lijn (54%). Gemiddeld genomen is een

ruime helft van de instromers met een

buitenlandse nationaliteit de afgelopen 5

jaar afkomstig geweest uit de Europese

Unie (en Zwitserland) en iets minder dan

de helft uit landen buiten de Europese

Unie (en Zwitserland). Dit geldt ook voor

2010.

Het percentage vrouwelijk talent dat in

dienst is getreden ligt gemiddeld rond de

25%. Ook in 2010 werd de kweekvijver van

toekomstige ‘Tenure Trackers’ met 26%

vrouwen versterkt.

2.3 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 hierna

geven weer in welke mate FOM-promo-

vendi in de afgelopen jaren in het realise-

ren van deze twee doelstellingen zijn

geslaagd.10

De tabel suggereert een laag promotieren-

dement in 2010. Echter, een promotie-

plechtigheid vindt vaak plaats na beëindi-

ging van het dienstverband. De in boven-

staande tabel aangegeven waarde van het

promotierendement voor 2010 zal (vanwe-

ge het aantal uitstromers in 2010 dat in

2011 pas promoveert) nog stijgen.
11

10
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 - aangezien FOM de 

uitkeringskosten zelf draagt - dat zij geen werkloosheidsuitkering ontvangen.
11

Ter vergelijking: bij de publicatie van het Sociaal Jaarverslag over 2009 in het voorjaar van 2010 was het promotierendement 61%.

Nu, een jaar later, is het percentage gestegen naar 79%. Ten tijde van de promotie zijn promovendi vaak niet meer in dienst bij FOM.

10 S o c i a a l J a a r v e r s l a g 2 0 1 0

Promotieresultaten per uitstroomjaar (2006 t/m 2010)

uitstroomjaar 2006 2007 2008 2009 2010

uitstroom (aantal) 120 120 102 70 70

gepromoveerd (aantal) 101 104 94 55 33

promotieduur* in jr. mnd (%) =<4.0 8 13 15 15 24

4.1-4.3 18 24 17 13 19

4.4-4.6 21 20 20 20 21

4.7-5.0 24 19 24 27 15

5.1-6.0 16 22 26 21 9

6.1- 8 10 2 2 0

rendement (%) gepromoveerd 84 87 92 79 47

(nog) geen registratie promotiedatum 6 5 3 21 51

niet meer te promoveren 10 8 5 0 2

gemiddelde promotieduur* (jr.mnd) 4.9 5.0 4.7 4.8 4.3

* 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. Ten tijde van de promotie zijn promovendi vaak 

al niet meer in dienst.

-Instroom oio’s naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar (2006 t/m 2010)

instroomjaar 2006 2007 2008 2009 2010 gemiddeld 2006 -2010

instroom (aantal) 63 72 85 125 144 98

%vrouw 32 22 16 22 26 24

afkomstig uit

Nederland (%) 56 43 51 39 46 47

EER+ (%) 22 32 16 29 26 25

overig (%) 22 25 33 32 28 28



Hetzelfde geldt voor de gemiddelde duur

van het promotietraject: omdat op dit

moment nog niet van iedereen die in 2010

uit dienst is getreden de promotiedatum

bekend is, kan dit cijfer nog veranderen.

Wat niet uit de bovenstaande tabel is af te

leiden - maar wel bekend is bij FOM - is

dat tussen de diverse universitaire loca-

ties en FOM-locaties aanzienlijke verschil-

len in de gemiddelde promotieduur. Er

bestaat dus een correlatie tussen de loca-

tie waar een FOM-promovendus werk-

zaam is en zijn promotieduur bestaan. De

discussie die FOM hier in 2010 over heeft

aangezwengeld, heeft er in een aantal

gevallen al toe geleid dat universiteiten

onderling van elkaars ‘best practices’

gaan leren.

Derde doelstelling voor 
FOM-promovendi: valorisatie

Het realiseren van de aan het begin van

deze paragraaf genoemde doelstellingen

is de kern van de opdracht aan promoven-

di. Daaraan heeft FOM in 2009 een nieuwe

opdracht toegevoegd: oio’s worden gesti-

muleerd na te denken over de valorisatie-

mogelijkheden van hun onderzoek.

Concreet worden zij uitgedaagd een valo-

risatiehoofdstuk in hun proefschrift op te

nemen. De in het kader hiervan ingestelde

‘FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2010’ is

begin 2011 uitgereikt aan dr. Ewold

Verhagen. Deze promovendus verrichtte

zijn onderzoek op het FOM-instituut

AMOLF onder supervisie van professor

Albert Polman en professor Kobus

Kuipers. Het onderzoek leidde tot maar

liefst vijftien publicaties in gerenommeer-

de tijdschriften, waaronder drie in Nano

Letters en drie in Physical Review Letters.

Momenteel werkt Verhagen als postdoc

aan de Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (EPFL) in Zwitserland.

FOM bevordert de realisatie van de doel-

stellingen voor promovendi via een aantal

instrumenten namelijk selectiecriteria,

planning en monitoring van het onder-

zoek, trainingen, en activiteiten gericht op

de aansluiting met de arbeidsmarkt:

Selectie

FOM geeft diegenen die decentraal12 de

selectie van haar promovendi doen twee

selectiecriteria mee: op de eerste plaats

moeten CV en persoonlijkheid van de

kandidaat het vertrouwen geven dat het

promotietraject in vier jaar succesvol

gerealiseerd kan worden. Het tweede

selectiecriterium is dat de kandidaat een

goed arbeidsmarktperspectief moet heb-

ben ná de promotie. Aangezien een aan-

zienlijk deel van de FOM-promovendi

(vroeger of later) niet in de wetenschap

maar in andere sectoren gaat werken,

vindt FOM het belangrijk dat zij bij uit-

diensttreding bij FOM interessante kandi-

daten zijn voor die werkgevers. Hoewel

iedere toekomstige werkgever eigen selec-

tiecriteria hanteert, is bekend dat werkge-

vers tegenwoordig naast intellectuele

capaciteiten veel waarde hechten aan

competenties als communicatieve vaar-

digheden, sociale vaardigheden en het

nemen van initiatief. FOM stimuleert het

meewegen van deze vaardigheden dan

ook bij de selectie.

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 indiensttre-

ding een opleidings- en begeleidingsplan

overeengekomen. Tijdens het promotietra-

ject zijn er jaarlijks formele gespreksmo-

menten in de vorm van planning- en eva-

luatiegesprekken om de voortgang van

het onderzoek te kunnen monitoren. De

Centrale Personeelsdienst van FOM ziet

erop toe dat deze gesprekken gehouden

worden en onderneemt actie als de rap-

portage daartoe aanleiding geeft.

In bijzondere omstandigheden kunnen

promovendi een beroep doen op persoon-

lijke coaching. Zeker ook voor promovendi

met een buitenlandse nationaliteit, die

moeten wennen aan de Nederlandse cul-

tuur, kan coaching zinvol zijn om hun

integratie in Nederland bevorderen.

Trainingspakket

In de verschillende fasen (start-, midden-

en eind-) van het promotietraject worden

promovendi uitgenodigd voor trainingen

die FOM speciaal voor hen heeft ontwik-

keld. De trainingen in de start- en mid-

denfase zijn merendeels gericht op een

goede integratie van promovendi met een

buitenlandse nationaliteit (‘Introduction

to Dutch and the Dutch’ en ‘Working

across cultures’) en een succesvol verloop

van het promotietraject. De trainingen in

de eindfase zijn bedoeld om de oriëntatie

op en 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-

11S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in % van de totale uitstroom

oio arb markt positie in % uitstroomjaar 2006 2007 2008 2009

aantal uitstromers 120 120 102 70

% betaalde baan 84 84 72 64

% uitkering > 7 mnd 4 9 14 9

% onbekend 12 7 14 27

Peildatum 1 februari 2011. Van de promovendi die in 2010 uit dienst zijn gegaan zijn nog

onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

12 Het merendeel van de FOM-promovendi wordt geselecteerd door FOM-werkgroepleiders werkzaam bij de universiteiten.
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ste vernieuwingen van het trainingspak-

ket. Nadere inhoudelijke informatie over

de trainingen vindt u op de website van

FOM.13

Working across cultures

Tot 2009 was de training ‘Being Successful

in Dutch Organisations’ onderdeel van het

FOM-trainingsprogramma. Omdat de duur

van de training (5 dagen) een drempel

voor deelname bleek, is in 2010 een korte-

re (2-daagse) variant van deze training

aangeboden met de naam ‘Working across

cultures’. De training heeft als doel de pro-

movendi met een buitenlandse nationali-

teit bewust te maken van de invloed van

cultuurverschillen en vaardigheden en

technieken aan te leren die leiden tot ver-

hoogde efficiency tijdens het promoveren.

Aansluiting met de arbeidsmarkt

In het tweede deel van het promotietra-

ject biedt FOM diverse activiteiten/trainin-

gen aan die de aansluiting met de

Nederlandse arbeidsmarkt bevorderen. Dit

zijn de Nijenrode Business Week en de

training ‘Loopbaanplanning’/’Career plan-

ning’. Oio’s die tegen het einde van hun

promotietraject nog geen baan hebben

gevonden, krijgen individuele loopbaanbe-

geleiding aangeboden. In 2010 zijn zes

promovendi een individueel loopbaanbe-

geleidingstraject gestart, waarvan er vier

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 (oud-)FOM-promovendi uitgenodigd. Zij

vertellen over hoe zij een baan hebben

gevonden en wat hun eerste werkervarin-

gen zijn. In 2010 hebben twee STARTbaan-

bijeenkomsten plaatsgevonden met in

totaal 28 deelnemers.

13 Voor uitgebreide informatie zie http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/werk_en_carriere/trainingsaanbod_oio.pag.

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’ 
(‘Career planning’) 

De training ‘Loopbaanplanning’ bevor-

dert het vinden van een passende

baan, aansluitend op 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 zelfin-

zicht te bevorderen zodat een nieuwe

positie gevonden kan worden die aan-

sluit bij hun wensen en talenten. Als

afsluiting toetsen de deelnemers hun

verworven inzichten en vaardigheden

in een oefensollicitatiegesprek met

externe selecteurs en recruiters.

Overzicht van trainingen gegeven in 2010 met deelnemersaantallen

aantal aantal 

training verplicht? trainingen deelnemers 

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 6 42**

Promotie in eigen regie verplicht 5 56

Taking charge of your PhD-project* verplicht 6 64

Working across cultures facultatief 1 5

The art of presenting science facultatief 3 35

Write it right facultatief 1 30

Valorisatieworkshop facultatief 2 23

Business orientation week (Nijenrode) facultatief 1 12

Loopbaanplanning facultatief 2 9

Career planning* facultatief 1 5

totaal 28 281   

* Deze trainingen zijn alleen bedoeld voor promovendi met een buitenlandse nationaliteit.

De cursus ‘Taking Charge of your PhD-Project’is de Engelstalige tegenhanger voor Promotie

in eigen regie en de training’ Career planning’ die van de training ‘Loopbaanplanning’.

** Aan deze training doen behalve oio’s ook andere niet-Nederlandse FOM-medewerkers 

(en hun eventuele partners) mee. Het weergegeven aantal betreft alleen oio’s.
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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. De kansen

voor een postdoc op een wetenschappelijk

carrière nemen af wanneer hij of zij door

een lappendeken aan tijdelijke posities

geen eigen ‘wetenschappelijke signatuur’

opbouwt.

Bovenstaande uitgangspunten van het

postdocbeleid heeft FOM vertaald in aan-

stellingsrichtlijnen
14

, waarop slechts in

(zeer) bijzondere situaties een uitzonde-

ring mogelijk is:

- FOM stelt uitsluitend gepromoveerden

als postdoc aan als zij relevante werker-

varing (bijvoorbeeld als promovendus of

als postdoc) in een wetenschappelijke

onderzoekinstelling buiten Nederland

hebben.

- FOM stelt in de regel geen onderzoekers

aan die aan hun derde postdoccontract

beginnen. Het hoofd van de Centrale

Personeelsdienst kan hiervan afwijken,

mits de totale duur van de voorafgaan-

de postdoccontracten niet langer is dan

vier jaar of indien er sprake is van bij-

zondere omstandigheden die onverkor-

te toepassing van voornoemde termijn

in de weg staan.

In de jaren tot 2007 is er een teruggang

geweest in de instroom van postdocs. Dit

was het gevolg van het sluiten van het

programmaloket in de jaren 2004-2007
15

.

Uit de tabel is af te leiden dat over de

afgelopen vijf jaar 84% van de postdocs

die bij FOM in dienst kwamen, een niet

Nederlandse nationaliteit hadden. Van

deze 84% zijn ruim drie op de vijf post-

docs afkomstig uit landen uit de Europese

Economische Ruimte (en Zwitserland).

Uitstroom van postdocs 
(2005 t/m 2010)

De onderstaande tabellen betreffen de uit-

stroom van postdocs. De relatief lage uit-

stroomaantallen vanaf 2006 correleren

14 De aanstellingsrichtlijnen voor postdocs zijn in 2010 in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) opnieuw vastgesteld.
15 Zie ook de toelichting op par. 5.4 .

3. Kennistransfer: in- en doorstroom van postdocs

Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar (2006 t/m 2010)

instroomjaar 2006 2007 2008 2009 2010 gem.

instroom 56 50 66 70 77 64

%vrouw 16 12 24 24 14 18

gem. leeftijd in dienst 31,4 30,4 30,1 30,5 30,5 30,6

% Nederland 13 16 14 16 21 16

% EER+ 55 56 54 46 47 52

% overig 32 28 32 38 32 32

Uitstroom van postdocs (2005 t/m 2010)

uitstroomjaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal 85 62 53 47 42 77

gemiddelde duur van de 25 24 23 23 25 24

aanstelling (mnd)
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met de lagere instroom als gevolg van het

niet honoreren van programma’s in de

jaren 2004-2007
16

door FOM.

Van 48% van de in 2009 uitgestroomde

postdocs is bekend waar zij een vervolg-

baan hebben gevonden. Een meerderheid

van de uitstromers vindt zijn vervolgbaan

buiten Nederland (55% over 2009). Dit past

bij het ‘reizigerskarakter’ van de postdoc-

functie.

Het overgrote deel (78%) van de uitstro-

mers van 2009 die in Nederland zijn geble-

ven, heeft een vervolgbaan gevonden bij

een onderzoekinstelling of universiteit.

Dit is 5% meer dan het gemiddelde van de

afgelopen vijf jaar. In deze groep zit een

aanzienlijk aantal mensen met een bui-

tenlandse nationaliteit. Zonder de voor-

gaande postdoc-aanstelling zou er een

gerede kans zijn dat deze kenniswerkers

niet voor de Nederlandse arbeidsmarkt

beschikbaar zouden zijn gekomen.

14 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

Arbeidsmarktresultaten van postdocs per uitstroomjaar (2005 t/m 2009)

PD arb markt positie in % 2005 2006 2007 2008 2009

betaalde baan 82 85 89 81 48

• Nederland 37 42 40 37 45

- bedrijf 27 36 32 14 22

- universiteit, onderzoekinstellingen 73 59 68 86 78

- overig 0 5 0 0 0

• in EER+ 47 45 43 45 35

• elders 16 13 17 18 20

uitkering > 3 maanden 8 2 6 4 2

onbekend 10 13 5 15 50

Peildatum 1 februari 2011.

Over het jaar 2010 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Bestemming uitstromende postdocs met betaalde baan na FOM

bestemming uitstromers 

na FOM (aantal) 2005 2006 2007 2008 2009

EER+ uitstromers
naar Nederland 12 7 9 7 2

naar EER+ 17 20 14 14 5

naar overig 2 1 3 1 0

Nederlandse uitstromers
naar Nederland 11 7 7 2 2

naar EER+ 7 2 5 1 0

naar overig 0 0 0 1 0

overige uitstromers
naar Nederland 3 8 3 5 5

naar EER+ 9 2 1 2 2

naar overig 9 6 5 5 4

16
Zie ook de toelichting op par. 5.4.
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4.1 Ondertekening charter 
'Talent naar de Top' 

FOM heeft op 18 maart 2010 het vrouwen-

charter 'Talent naar de top' ondertekend.

Met dit charter wil de Taskforce 'Talent

naar de Top' een hogere toestroom, door-

stroom en behoud van vrouwelijk talent

in topfuncties bereiken. Organisaties die

dit charter ondertekenen verplichten zich

tot het formuleren van heldere doelstel-

lingen voor de eigen organisatie en rap-

portage over behaalde resultaten.

Met de ondertekening van het charter

kiest FOM ervoor om concrete maatrege-

len te nemen om meer vrouwelijk talent

'aan boord' van de organisatie te krijgen

en te behouden. Als doorstroomorganisa-

tie ziet FOM daarnaast ook nog een rol

voor zichzelf in het faciliteren van vrou-

wen naar topposities buiten FOM.

4.2 Concrete doelstellingen 
FOM 

In december 2010 is in het Uitvoerend

Bestuur van FOM gesproken over de doel-

stellingen van FOM in het kader van het

charter 'Talent naar de Top'. Het voorstel

dat ter tafel lag was vooraf besproken met

en geïnspireerd door de FOm/v-commissie

en de instituutsdirecteuren van FOM. Door

het Uitvoerend Bestuur zijn de volgende

concrete charterdoelstellingen en streef-

cijfers vastgesteld: 

• Per 2015 is 1 van de 5 leden van het Uit-

voerend Bestuur een vrouw. Het streven

is om voor de eerstvolgende vacature 

per 1-1-2012 een vrouw voor te dragen.

• Vanaf 2015 heeft de Raad van Bestuur 

4 vrouwelijke leden. Per 2020: 6 vrouwe-

lijke leden.

• Per 2015 zal het huidige aandeel (7%)

van vrouwen in schaal 12 en hoger in de

FOM-organisatie zijn gestegen naar

14%.
17

In 2020 streeft FOM binnen de

organisatie naar een percentage van

20%.
18

• Vanaf 1 januari 2011 zit in iedere sollici-

tatiecommissie voor een functie vanaf

schaal 12 tenminste één vrouw.

• Het huidige personeelsbeleid zal door

de Centrale Personeelsdienst in 2011

worden gescreend op eventuele belem-

meringen voor vrouwen in topposities

en zo nodig worden bijgesteld. Zo zullen

ondermeer scouting en doorstroming

van vrouwelijk talent bevorderd worden

en zullen bij het opstellen van perso-

neelsadvertenties inzichten gebaseerd

op succesvol beleid worden meegeno-

men. Het huidige FOm/v-beleid tot het

maken van 'maatwerkafspraken' wordt

tegelijkertijd krachtig gecontinueerd (zie

paragraaf 4.5).

• Ter ondersteuning van de verdere ont-

wikkeling van het beleid wordt een

klankbordgroep ingesteld bestaande uit

FOM-werknemers en twee externe

leden uit bedrijven met een succesvol

beleid op dit gebied.

• FOM rapporteert jaarlijks in april mid-

dels een kwantitatieve en kwalitatieve

analyse in het Sociaal Jaarverslag over

de stand van zaken en realisatie aan de

Commissie Monitoring 'Talent aan de

Top'.

• FOM zal via het FOm/v-stimuleringspro-

gramma (zie paragraaf 4.5) FOM-vrou-

wen blijven faciliteren om een topposi-

tie buiten de FOM-organisatie te kunnen

aanvaarden.

Via het formuleren van bovenstaande

concrete, heldere doelstellingen wordt de

bewustwording van de noodzaak tot het

15S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

17 Conform pagina 21 van het Strategisch Plan 2010-2015: "FOM committeert zich er aan dat in 2015 minstens 16 en in 2020 minstens 

24 senior-staffuncties bezet zullen zijn door een vrouw. Nu zijn dat er nog maar 8." 
18 Dit is in lijn met het ambitieuze programma dat in de zomer van 2010 is voorgesteld aan de minister van OCW door Wim van Saarloos 

(op persoonlijke titel) en Els Goulmy (voorzitter Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) om in 2020 minimaal twintig procent vrouwelijke

hoogleraren in alle wetenschapsgebieden ('20 in 2020') te hebben.

4. Instroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk
toptalent

Wim van Saarloos

(directeur van FOM)

en Esther Raats-

Coster (directeur van

de stichting 'Talent

naar de Top') met het

ondertekende charter.
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aantrekken en behouden van vrouwen in

hogere functies in gang gezet. De insti-

tuutsdirecteuren en het hoofd van de uni-

versitaire werkgroepen (BUW) hebben zich

inmiddels gecommitteerd aan de gemaak-

te afspraken.

Het UB-besluit zal in 2011 verder worden

uitgewerkt in een concreet plan van aan-

pak.

4.3 Kanttekeningen 
en kansen 

Gezien de van oudsher beperkte (en door

FOM nauwelijks beïnvloedbare) instroom
van vrouwen in onze bèta-omgeving, is de

doelstelling ‘20% vrouwen vanaf schaal 

12 in 2020’ zeer ambitieus.

• Wel vormen vrouwelijke promovendi

(sub-top, schaal 10: FOM had op 1 okto-

ber 2010 95 vrouwelijke oio's in dienst,

23% van alle FOM-oio's) een kweekvij-
ver die mogelijkheden biedt om op ter-

mijn aan goede vrouwelijke kandidaten

voor deze plaatsen te komen (en hen

daarmee te behouden voor de fysica).

• Dit geldt eveneens voor de huidige

groep van 23 vrouwen (ook in niet

wetenschappelijke/ondersteunende

functies) die op dit moment binnen

FOM werkzaam zijn (op sub-top schaal

11-functies): potentiële kandidaten om

door te groeien naar de ‘top’ (schaal 12

en hoger). Zij zouden in hun ontwikke-

ling gevolgd en ondersteund moeten

worden om te bezien of doorstroom

naar een hogere functie binnen FOM

haalbaar is.

• Aangezien dit een inmiddels breed

gedragen thema is kunnen ontwikkelin-

gen bij o.a. universiteiten versterkend/ 

versnellend werken doordat er bijvoor-

beeld meer vrouwelijke rolmodellen

komen.

Dan nog zijn de mogelijkheden beperkt:

de bestaande FOM-formatie van schaal 12

en hoger (thans 117 werknemers) biedt

weinig ruimte om de doelstelling (van de

huidige 8) naar 16 vrouwen in 2015 te

realiseren. Er is wel 'natuurlijk verloop'

wegens pensionering
19

, maar dan nog zou

het betekenen dat de komende 4 jaar de

helft van alle vrijvallende functies door

een vrouw zou moeten worden bezet.

Een mooie kans is wel de strategische

keuze van FOM voor uitbreiding van de

focusgroepen. Hierdoor zullen meer vaste

wetenschappelijke posities beschikbaar

komen. Omdat het uitgangspunt is en

blijft 'dat de beste kandidaat voor de func-

tie wordt aangesteld' (en niet bij voorbaat

een vrouw) is de komende tijd extra zorg-

vuldigheid en alertheid in het aanstel-

lingsbeleid nodig.

4.4 Rapportage per 
31-12-2010 

Hoewel FOM pas onlangs concrete doel-

stellingen heeft geformuleerd, is er al

resultaat behaald: het percentage vrou-

wen in de organisatie dat is ingeschaald in

schaal 12 of hoger is met één procentpunt

gestegen van 7% naar 8% (zie tabel). De

oorzaak is dat er in het verslagjaar één

16 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

19
Er komen 16 posities vrij tot 2015 als gevolg van het vertrek van 16 mannen.

Vrouwen bij FOM in schaal 12 en hoger 
(wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) 

Peildatum 1 januari 2010

schaal aantal aantal totaal aandeel

mannen vrouwen aantal vrouwen %

12 40 3 43 7

13 13 2 15 13

14 31 1 32 3

15 10 1 11 9

16 10 1 11 9

17 - - - -

18 5 0

totaal 109 8 117 7

Vrouwen bij FOM in schaal 12 en hoger 
(wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) 

Peildatum 31 december 2010

schaal aantal aantal totaal aandeel

mannen vrouwen aantal vrouwen %

12 45 6 51 12

13 17 2 19 11

14 32 1 33 3

15 8 1 9 11

16 14 1 15 7

17 - - - -

18 4 0 4 0

totaal 120 11 131 8
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nieuwe aanstelling in schaal 12 en twee

bevorderingen naar schaal 12 hebben

plaats gevonden. In twee van de drie

gevallen ging het om een wetenschappe-

lijke functie en in één geval om een

ondersteunende functie.

4.5 Honoreringen FOm/v-
stimuleringsprogramma 

FOM heeft een FOm/v-stimuleringspro-

gramma om meer vrouwelijke fysici te

behouden voor de wetenschap. 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 vóór, tijdens of na de periode die

FOM financiert. Er zijn in 2010 geen nieu-

we persoonsgebonden subsidies toege-

kend. Wel liepen er in het verslagjaar twee

reeds in 2009 voor een periode van 3 jaar

toegekende subsidies.

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld om

faculteiten en onderzoekinstellingen te

ondersteunen bij het aanstellen van een

vrouw in vaste dienst. FOM draagt maxi-

maal vijf jaar financieel bij. FOM heeft in

2010 één overbruggingssubsidie toege-

kend voor een periode van 5 jaar. Behalve

deze nieuwe toekenning liepen er in 2010

drie reeds in 2009 toegekende subsidies

van respectievelijk drie jaar en drie maan-

den, 16 maanden (deze is in 2010 afgelo-

pen), en drie jaar. Aanvragen voor het

FOm/v-stimuleringsprogramma kunnen te

allen tijde worden ingediend.

4.6 Kwantitatieve
gegevens vrouwen 

De kwantitatieve gegevens over vrouwen

bij FOM zijn te vinden in de onderstaande

tabel en op de volgende pagina.
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Vrouwelijke personeelsbezetting t.o.v. totale bezetting per 31/12 

vrouwelijke personeelsbezetting * 2006 2007 2008 2009 2010

n % n % n % n % n %

WP/V 4 4 3 3 3 4 4 5 7 8

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

oio 82 22 68 21 64 21 75 21 97 23

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

OP/T 18 30 14 26 12 21 17 28 24 36

totaal 203 21 174 20 171 20 194 20 228 22

* per 31-12 

Instroom vrouwen 2006 2007 2008 2009 2010

n % n % n % n % n %

WP/V 1 2

WP/T 10 16 9 14 19 25 17 22 12 14

oio 19 30 16 22 15 17 28 22 38 26

OP/V 2 33 1 25 3 33 3 30 3 60

OP/T 15 34 14 35 10 23 10 29 17 44

totaal 46 26 40 22 47 21 58 222 71 25
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(vervolg 4.6 Kwantitatieve

gegevens vrouwen)

18 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

Vrouwelijke bezetting naar  locatie (aantal) per 31/12

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

Nikhef 4 2 11 4 2 6 4 33

Rijnhuizen 2 1 7 1 15 1 26

AMOLF 1 11 23 1 2 11 10 59

bureau 29 3 32

-  RuG 3 5 1 9

-  RU 2 8 1 11

-  TUD 3 10 13

-  TU/e 1 2 3

-  UT 9 9

-  UU 2 5 1 8

-  UvA 4 7 11

-  LEi 2 7 9

-  VU 2 1 3

-  WUR 2 2

totaal 7 32 97 7 5 61 19 228
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Dit hoofdstuk beschrijft een aantal onder-

werpen waarin de personeelsafdeling 

- naast haar dagelijkse werkzaamheden -

dit jaar tijd en energie heeft gestoken. Ook

bevat dit hoofdstuk een aparte paragraaf

over de kwantitatieve ontwikkelingen in

het personeelsbestand over de periode

2000-2010. Het personeelsbeleid voor pro-

movendi en postdocs is al in de hoofd-

stukken 2 en 3 aan de orde geweest.

5.1. Algemeen 

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 2009 of 2010 een

dergelijk gesprek met hun leidinggevende

heeft gehad én daar verslaglegging van

plaats vond.

Opleidingsbudget 

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM

is het belangrijk te investeren in de ont-

wikkeling van haar medewerkers. FOM

heeft in 2010 alleen al aan betalingen aan

opleidingsinstituten en aan vergoedingen

aan medewerkers die een opleiding heb-

ben gevolgd, ruim 1,2%
20

van de loonsom
21

gespendeerd. Opleidingsgerelateerde uit-

gaven zoals inschrijfgelden voor de vele

(internationale) werkconferenties (zoals

ook Physics@FOM Veldhoven 2010), semin-

ars (zoals FOm/v-seminar 2010) en reis- en

verblijfskosten zijn in dit percentage nog

niet eens meegerekend.

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. In dit kader organi-

seert FOM trainingen voor leidinggeven-

den.

Sinds enige jaren is er de 'FOM-leergang

voor leidinggevenden'. Deze training is

ontwikkeld door het trainingsbureau GITP.

In drie cursusblokken en een follow-up

dag komen diverse aspecten van het lei-

dinggeven aan professionals aan de orde.

Er is ruime gelegenheid voor de uitwisse-

ling van praktijkervaringen tussen de

deelnemers die vrijwel steeds afkomstig

zijn van verschillende FOM organisatiede-

len. In 2010 heeft de training tweemaal

plaats gevonden en hebben in totaal 15

leidinggevenden deelgenomen.

Sinds 2009 heeft FOM ook een training

'Gespreksvaardigheden voor leidinggeven-

den' met als doel 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 2010 hebben vijf leidinggevenden deel-

genomen.

Workshops Professionele 
ontwikkeling 

In de huidige CAO-OI is met de werkne-

mersorganisaties overeengekomen om

workshops te ontwikkelen en organiseren

die de professionele (loopbaan-)ontwikke-

ling van medewerkers ondersteunen.

Onder regie van een WVOI-werkgroep

waarin ook FOM deelnam zijn een work-

shop gericht op medewerkers en twee

workshops gericht op leidinggevenden

ontwikkeld. FOM heeft deelname aan deze

workshops onder haar medewerkers en

leidinggevenden actief gestimuleerd. FOM

wil namelijk bevorderen dat aandacht

voor de inzetbaarheid van alle medewer-

kers gedurende hun hele loopbaan, meer

dan nu, als een vanzelfsprekendheid

wordt gezien. Deze workshops zijn in 2009

gestart en zijn goed bezocht door werkne-

mers van alle onderzoekinstellingen. In

2010 hebben zeven FOM’ers aan de trai-

ning voor medewerkers meegedaan en

één (aankomende) leidinggevende FOM’er

aan één van de twee workshops voor lei-

dinggevenden. In totaal zijn er nu vanuit

FOM 36 deelnemers geweest aan de mede-

werkertraining en vijf aan een training

voor leidinggevenden.

Kennismakingsochtend/-middag
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

19S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

5. Personeelsbeleid & -ontwikkelingen 

20 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.
21 De loonsomdefinitie is per 01-01-2009 aangepast.

Percentage medewerkers met
functioneringsgesprek in 2009 en/of
2010 per organisatieonderdeel 

locatie %

AMOLF 78%

bureau 67%

universitaire werkgroepen (BUW) 78%

Nikhef 78%

Rijnhuizen 76%   

totaal 75%
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personeelsbeleid (door het hoofd van de

Centrale Personeelsdienst) en de activitei-

ten van de ondernemingsraad (door een

lid van de Centrale Ondernemingsraad).

Ook is er in verschillende programma-

onderdelen aandacht voor de belangrijk-

ste arbeidsvoorwaarden en arbeidsom-

standigheden. In 2010 hebben 164 nieuwe

medewerkers deelgenomen aan één van

deze in totaal acht ochtenden of mid-

dagen.

Vwo-docenten 

Vanaf 2008 biedt FOM vwo-docenten de

mogelijkheid om gedurende een jaar lang

één dag per week een onderzoeks-

opdracht in een FOM-instituut te vervul-

len. 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 school-

jaar 2010/2011 zijn wederom tien posities

van 0,2 fte  beschikbaar gesteld. Zes van 

de tien vwo-docenten zijn bij Nikhef

geplaatst, drie bij AMOLF en één bij

Rijnhuizen.

Nieuw formulier functionerings- en 
beoordelings gesprek 

In het verslagjaar is een onderzoek onder

leidinggevenden bij FOM-instituten afge-

rond naar het gebruiksgemak van het for-

mulier voor het functionerings- en beoor-

delingsgesprek. Onderzocht werd of de

inhoud en opbouw van het formulier goed

aansloot bij de werkpraktijk en een han-

dig hulpmiddel was voor, tijdens en na het

het feitelijke gesprek. Op grond van de

bevindingen van dit onderzoek en na

overleg met de COR werd in het laatste

kwartaal van het verslagjaar een nieuw

formulier voor het functionerings- en

beoordelingsgesprek in gebruik geno-

men.22

Alle gespreksformulieren zijn te downlo-

aden vanaf de FOM-website en kunnen

direct via Word worden ingevuld. De

Uitvoeringsregeling 14 over dit onderwerp

is in overeenstemming met het nieuwe

formulier en met instemming van de COR

aangepast. De systematiek van het func-

tionerings- en beoordelingsgesprek is in

de kern niet veranderd. Aan de orde

komen: een terugblik op de afgelopen

periode, een vooruitblik op de komende

periode en een blik op de verdere toe-

komst. Er wordt geen onderscheid meer

gemaakt tussen werknemers met een vast

of werknemers met een tijdelijk contract.

De vernieuwingen betreffen vooral de

vormgeving van het formulier. Deze sluit

nu beter dan voorheen aan op de manier

waarop een functionerings- en beoorde-

lingsgesprek in de praktijk wordt gevoerd.

Ook is er een bijlage toegevoegd. Deze

geeft per functiecategorie concrete hand-

vatten om het functioneren te bespreken.

De leidinggevende kan hier in samen-

spraak met zijn medewerker(s) vooraf-

gaand aan het gesprek een keuze uit

maken.

Bezoek aan universiteiten door
directeur van FOM 

De directeur van FOM heeft in het najaar

van 2010 alle locaties (instituten en uni-

versiteiten) bezocht waar FOM-medewer-

kers werkzaam zijn om het nieuwe

Strategisch Plan van FOM toe te lichten. Er

waren zowel sessies voor begeleiders

(werkgroepleiders) als voor medewerkers.

Bij de sessies is naast informatie over de

strategie ook het belang van een promotie

in vier jaar onderstreept en de bepalende

rol van de promotor hierbij.

5.2 Relocatie 
FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen

Het verslagjaar stond voor het FOM-insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen voor

een belangrijk deel in het teken van een

verandering die ingrijpende gevolgen

heeft voor de medewerkers. In het ver-

slagjaar werd namelijk besloten om het

grootste deel van de activiteiten van het

instituut onder te brengen in een nieuw te

bouwen FOM-instituut voor funderend

energieonderzoek op de campus van de

Technische Universiteit Eindhoven.

Bovendien werd het voornemen uitge-

werkt om de activiteiten van de afdeling

GUTHz te gaan combineren met onder-

zoek van de Radboud Universiteit in een

nieuw te bouwen onderzoeksfaciliteit

aldaar. Dit geeft wetenschappelijk gezien

perspectief op verdere ontwikkeling van

FELIX/FELICE als unieke en toonaangeven-

de faciliteit voor de komende 15 jaar.

Achtergrond 

FOM heeft de ambitie om het instituut

voor plasmafysica uit te bouwen tot een

FOM instituut voor funderend energie

onderzoek dat een nationale rol kan ver-

vullen in het Nederlandse energieonder-

20 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

22 Voor oio's had dit geen gevolgen. Het plannings- en evaluatiegesprek met oio's kent een eigen formulier en dat is niet gewijzigd.
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zoek.
23

FOM wil het nieuwe instituut ook

een stimulerende rol laten vervullen bij

het aantrekken en opleiden van jonge

wetenschappers op datzelfde gebied.

Vestiging op een universitaire campus

biedt daarvoor een sterke uitgangspositie.

Door vestiging op een universitaire cam-

pus zal het bovendien makkelijker zijn

kontakten met aangrenzende disciplines

te ontwikkelen. Dat kan juist voor het 

Direct in het begin van het verslagjaar

heeft de directeur van FOM deze ambities

uiteengezet tijdens een bijeenkomst voor

het personeel van Rijnhuizen op 11 janu-

ari. Daarbij heeft hij een baangarantie

gegeven door te benadrukken dat iedereen

een plek kon krijgen in het nieuwe insti-

tuut ("iedereen mag mee").

Ook daarna hebben de directeur van FOM

en de directeur van Rijnhuizen regelmatig

tijdens bijeenkomsten voor het personeel

toelichting gegeven op achtergronden,

voortgang en stand van zaken van dit pro-

ces. Van juni tot en met december heeft de

directeur van FOM bovendien via een

Rijnhuizenblog de medewerkers op de

hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Medezeggenschap 

Ook de Centrale Ondernemingsraad van

FOM en de Ondernemingsraad van Rijn-

huizen zijn vanaf de aanvang uitvoerig

geïnformeerd en betrokken bij de besluit-

vorming. Beide raden trokken samen op in

een speciaal ingestelde Commissie

Relocatie Rijnhuizen (CRR).

Het adviestraject voor de relocatie van het

instituut liep daardoor gedurende het ver-

slagjaar synchroon met de ontwikkeling

van de FOM-ambities en de totstandko-

ming van een uitgewerkt principe akkoord

met de Technische Universiteit Eind-

hoven. Daardoor lag het accent van het

overleg met de ondernemingsraad eerst

op de keuze van een locatie en daarna op

regelingen om de personele consequen-

ties op te vangen. Voor de overgang van de

afdeling GUTHz naar Nijmegen werd een

separaat adviestraject gevolgd. Dit traject

was eind 2010 nog niet afgerond.

Locatie 
Na een uitgebreide verkenning van de

mogelijkheden op verschillende universi-

taire locaties, waarbij een waarnemer

vanuit de CRR was betrokken, heeft het

Uitvoerend Bestuur op 16 maart een voor-

keur voor vestiging op de campus van 

de TU/e uitgesproken ('voorgenomen

besluit').

Op 31 maart werd dit voorgenomen

besluit voor advies voorgelegd aan de

COR. Werknemers op Rijnhuizen hadden

inmiddels (via een schriftelijke enquête

die door de ondernemingsraad van het

instituut werd gehouden) hun voorkeur

kunnen aangeven voor relocatie naar één

van de zeven mogelijke universiteiten.

Eindhoven eindigde daarbij in de top drie

van mogelijke locaties. Het grootste deel

van het personeel bleek in principe bereid

te zijn om daar naar toe mee te verhuizen,

mits FOM door middel van een goed soci-

aal plan de werknemers hierin tegemoet

zou komen. Uitgaande van een relocatie

naar Eindhoven op of rond 1 januari 2015

zou de relocatie gevolgen hebben voor de

standplaats van ruim 80 van de huidige

werknemers.

Op 25 mei liet de COR weten positief te

staan tegenover de intentie van het plan

om Rijnhuizen te verplaatsen en te her-

positioneren als centrum voor fundamen-

teel energieonderzoek met een nationaal

coördinerende rol. Hier was een periode

van intensief en open overleg tussen COR

en bestuurder aan vooraf gegaan. Om een

definitief advies te kunnen geven had de

COR behoefte aan aanvullende informatie

over de financiering, over het opvangen

van personele gevolgen en over de nieuwe

structuur van het instituut. Deze informa-

tie was op dat moment nog niet beschik-

baar. Nadat deze informatie later in het

verslagjaar wel beschikbaar was (zie ook

hierna), werd op 11 november een aanvul-

ling op de eerste adviesaanvraag aan de

COR voorgelegd. De COR adviseerde hierop

uiteindelijk op 10 december positief. De

Raad van Bestuur kon daardoor op 14

december, minder dan een jaar na de eer-

ste aankondiging van het plan, een defini-

tief besluit over de relocatie Rijnhuizen

nemen.

Rechtspositioneel
arbeidsvoorwaardenplan 
FOM wilde de personele gevolgen, het

effect van de standplaatswijziging voor de

ruim 80 betrokken werknemers, zoveel

mogelijk opvangen. Dit werd gedaan met

een set op de situatie toegespitste mate-

riële regelingen in de vorm van een

Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaarden-

plan (RAP-Eindhoven). Voor de ruim tien

betrokken werknemers van de afdeling

GUTHz zou een eigen plan worden gefor-

muleerd (RAP-Nijmegen).

Bij de totstandkoming van beide plannen

zijn de werknemersorganisaties betrokken

21S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0

23  
Zie 'Topfysica midden in de wereld, Strategisch Plan 2010-2015'.
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overeenkomstig het Sociaal Beleidskader

NWO/FOM/CWI/Kon.NIOZ. De WNO's heb-

ben hierbij nauw samengewerkt met de

COR en de CRR, waardoor de deskundig-

heid van beide medezeggenschapsorga-

nen optimaal kon worden benut.

De uitkomst van de onderhandelingen

werd door de WNO's gepresenteerd tij-

dens een bijeenkomst voor het personeel

in de kantine van Rijnhuizen op 7 juli.

Hierbij was ook de onderhandeldelegatie

van de CPD aanwezig en konden vragen

van personeelsleden door WNO's en CPD

worden beantwoord. Hierna hebben de

leden van de WNO's hun oordeel over het

RAP-Eindhoven uitgesproken in een for-

mele stemming, waarbij een ruime meer-

derheid achter het plan bleek te kunnen

staan. Het plan bevat vijf regelingen: een

forfaitaire algemene vergoeding voor uit

de relocatie voortvloeiende kosten, ver-

goedingen voor verhuis- en reiskosten,

een compensatie voor langere reistijd, een

extra pensionkostenvergoeding en een

kader om te komen tot afspraken over

telewerken en werken in reistijd per open-

baar vervoer. Er zijn ook regelingen voor

de medewerkers die hun functie niet wil-

len volgen. Zij kunnen gebruik maken van

een loopbaancoach of ondersteuning bij

verzelfstandiging, een terugkeergarantie

gedurende een jaar, een aanvulling op een

eventueel lager salaris elders en ruime

mogelijkheden voor studiekostenvergoe-

ding. Ook partners van werknemers die

meegaan naar Eindhoven kunnen gebruik

maken van een loopbaancoach om in die

regio een baan te vinden.

Afdeling GUTHz 
In het verslagjaar voerde FOM ook overleg

met de Radboud Universiteit Nijmegen

over de overgang van het onderzoek en

van de personeelsleden van de afdeling

GUTHz. Uitgangspunt bij deze overgang -

en dat is anders dan bij de relocatie naar

Eindhoven waar iedereen in FOM-dienst

blijft - is dat FOM werknemers die hun

functie volgen naar Nijmegen in dienst

komen van de Radboud Universiteit. Voor

degenen die niet mee willen naar

Nijmegen zal een FOM-functie in

Eindhoven beschikbaar zijn. Op 8 april

werd een eerste adviesaanvraag ter zake

aan de COR verstuurd. Deze werd in goed

overleg met de COR ingetrokken. De

afspraak hierbij was dat een nieuwe

adviesaanvraag zou volgen,zodra de

details over de overeenkomst tussen FOM

en de Radboud Universiteit en over de

opvang van personele gevolgen zich dui-

delijker aftekenden. Het overleg met de

WNO's over een rechtpositioneel arbeids-

voorwaardenplan voor deze overgang

resulteerde, na een raadpleging van de

medewerkers van de afdeling GUTHz eind

december van het verslagjaar, in vaststel-

ling van het RAP-Nijmegen. Dit plan bevat

naast de regelingen die ook voorkomen in

het RAP-Eindhoven aanvullende regelin-

gen in verband met de overgang van FOM-

werknemers in dienst van de Radboud

Universiteit. De definitieve adviesaan-

vraag over de overgang van de afdeling

GUTHz naar Nijmegen, inclusief de perso-

nele gevolgen, kan naar verwachting in

het begin van 2011 aan de COR worden

voorgelegd.

Aanvang implementatie 
RAP-Eindhoven 

Onderdeel van de implementatie van het

RAP-Eindhoven was een individueel ge-

sprek van elke betrokken werknemer met

zijn leidinggevende, in aanwezigheid van

een personeelsadviseur. Deze gesprekken

zijn in de laatste maanden van het ver-

slagjaar gehouden. Oogmerk van dit

gesprek was een wederzijdse informatie-

uitwisseling waarin de werknemers uiting

konden geven aan hun ideeën over het

proces en informatie konden krijgen over

de regelingen in het RAP. Tegelijkertijd

gaven de gesprekken de organisatie een

eerste, voorlopig beeld van het aantal

medewerkers dat van plan was naar de

regio Eindhoven te verhuizen, dan wel

daarnaar toe op en neer te gaan reizen.

Ook werd het aantal werknemers duide-

lijk dat liever een baan elders wilde zoe-

ken.

5.3. Arbeidsvoorwaarden-
regelingen 

FOM heeft arbeidsvoorwaardenregelgeving

op twee niveaus: de CAO-Onderzoek-
instellingen (CAO-OI), die tot stand komt

in overleg tussen de Werkgeversvereniging

Onderzoekinstellingen (WVOI - inclusief

FOM) en de werknemersorganisaties.

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 werd oorspronkelijk

aangegaan voor de periode 1 januari 2008

tot 1 juli 2010. De looptijd van deze CAO-

OI is inmiddels (automatisch) verlengd tot

1 juli 2011 omdat de werkgevers- en werk-

nemersorganisaties aan de CAO-tafel vóór

1 juli 2010 geen overeenstemming hadden

bereikt over een nieuwe CAO-OI. De werk-

22 S o c i a a l  J a a r v e r s l a g  2 0 1 0
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gevers- en werknemersorganisaties zijn er

niet in geslaagd het eens te worden over

een adequate loonafspraak en ook bleek

nieuw levensfasebewust personeelsbeleid

nog onvoldoende uitgewerkt. De verwach-

ting is dat de CAO-onderhandelingen in

maart 2011 zullen worden hervat.

• Inkomensontwikkeling in 2010: per 1

januari 2010 zijn alle salarissen met 1,6%

verhoogd.

FOM-Uitvoeringsregelingen (UVR)

De huidige FOM-Uitvoeringsregelingen

(FOM-UVR) hebben een looptijd van 1

december 2009 tot 1 december 2012.

5.4. Kwantitatieve
ontwikkelingen
personeelsbestand
2000-2010 

Uit de grafiek in paragaaf 1.1 was de lang-

jarige ontwikkeling in het FOM-perso-

neelsbestand af te lezen. In onderstaande

tabel zijn dezelfde gegevens in tabelvorm

weergegeven.

Een piekbezetting is zichtbaar in de 2003

en 2004. Bij nadere analyse blijken de

schommelingen in het personeelsbestand

voornamelijk het gevolg van wisselende

instroom van de twee groepen tijdelijke

wetenschappers: de groep WP/T (een

groep die vrijwel geheel uit postdocs

bestaat) en de oio's.

Hoge instroom is mogelijk als FOM in de

jaren ervoor veel FOM-programma's heeft

toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval

geweest in de jaren 2001, 2002 en 2003. Dit

hoge toekenningsniveau kon FOM echter

niet handhaven omdat de inkomsten

lager waren dan oorspronkelijk gepland

als gevolg van een bezuiniging vanuit de

overheid. Bovendien stegen in die periode

ook de oio-salarissen aanzienlijk. Als

gevolg daarvan heeft FOM zelfs een stop

op het indienen van programma's moeten

afkondigen. Hierdoor kon FOM voor het-

zelfde geld minder oio's aanstellen.

In de jaren 2004-2007 heeft FOM geen pro-

gramma's toegekend. Als gevolg daarvan

is de omvang van het tijdelijk weten-

schappelijk personeel gedaald. Aangezien

het programmaloket in 2008 weer is geo-

pend, is vanaf dat moment de personeels-

omvang weer toegenomen. Inmiddels is

de personeelsomvang met ongeveer 1030

medewerkers weer op het niveau van de

jaren 2002-2005.

Hoewel de daling in bezetting grotendeels

met bovenstaande informatie verklaar-

baar is, is de daling versterkt door de

teruggang in het aantal OP/V (van 308 fte

in 2000 naar 274 fte in 2007). Deze groep

bestaat uit technici (circa 65 procent) en

ander ondersteunend personeel. In die

jaren heeft FOM in toenemende mate

apparaten ingekocht in plaats van ze zelf

te bouwen en is de bouw van detectoren

voor de experimenten op CERN afgerond.

Hierdoor zijn ook minder technici nodig.

Als gevolg van strategische keuzes
25

is

daarnaast de bezetting van de FOM-groep

op het KVI
26
de afgelopen jaren terugge-

bracht. Dit heeft eind 2006 geleid tot een

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

waaronder bijna 15 fte aan technici.
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Gerealiseerde bezetting per personeelscategorie 2000-2010 (fte)

Jaar WP/V24 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

2010 86 152 389 271 50 947

24 Zie de afkortingenlijst achterin voor de definities.
25

Zie Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, pagina 20.
26

Per 01-01-2009 is de ‘FOM-groep op KVI’ omgezet naar een universitaire werkgroep.
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locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal 2010 verschil t.o.v. 2009

Nikhef 39,10 20,76 54,16 63,96 9,48 22,46 2,85 212,76 11,25

Rijnhuizen 22,99 9,05 29,91 52,87 7,25 26,50 2,04 150,61 8,14

AMOLF 13,23 38,21 60,09 34,87 11,23 16,20 5,55 179,39 11,22

bureau 41,97 3,61 45,58 0,22

-  EUR 2,00 2,00 -0,33

-  LEI 16,24 28,45 0,78 45,46 -2,84

-  RuG 3,00 8,09 28,79 7,00 2,23 1,14 50,25 15,88

-  RU 2,00 8,79 21,51 0,90 33,20 7,82

-  TU/e 3,25 22,92 26,17 10,75

-  TUD 3,00 14,69 55,18 1,00 2,55 76,43 8,42

-  UT 3,58 29,14 0,60 33,32 5,83

-  UU 1,40 9,36 20,36 1,00 0,42 32,54 10,08

-  UvA 10,73 23,88 34,60 9,15

-  VU 1,00 9,15 9,50 1,84 21,49 1,55

-  WUR 3,00 3,00 1,92

-  KNAW-NIN 0,46 0,46 0,46

-  subtotaal BUW 10,40 83,88 245,19 11,74 6,57 0,00 1,14 358,92 68,69

totaal 85,72 151,90 389,34 163,44 34,54 107,13 15,19 947,26 99,53

6. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen) 
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Aantal fte per locatie  

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal 2010

Nikhef 39 21 57 65 10 4 22 217

Rijnhuizen 22 9 33 53 7 2 25 150

AMOLF 13 36 66 34 12 6 16 182

bureau 6 43 48

FOM-algemeen 1 1

-  EUR 2 2

-  LEI 14 32 1 47

-  RuG 3 9 33 7 2 1 55

-  RU 2 9 28 1 40

-  TU/e 4 24 28

-  TUD 3 14 58 1 3 79

-  UT 2 31 33

-  UU 1 12 24 1 1 39

-  UvA 12 28 40

-  VU 1 12 9 2 24

-  WUR 3 3

-  KNAW-NIN 1 1

-  subtotaal BUW 10 88 272 12 7 1 - 390

totaal 84 158 427 164 36 18 107 989

27 De vier tabellen 

in paragraaf 6.2

bevatten informatie

over de situatie per

31-12-2010.

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 dienst-

verband zijn meege-

teld.

Aantal personen in dienst per locatie 

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal 2010

Nikhef 40 21 57 67 12 24 6 227

Rijnhuizen 24 9 33 55 7 29 2 159

AMOLF 15 39 66 35 12 22 10 199

Bureau 51 6 57

FOM-algemeen 1 1

-  EUR 2 2

-  LEI 14 32 1 47

-  RuG 3 9 33 7 3 2 57

-  RU 2 9 28 1 40

-  TU/e 4 24 28

-  TUD 3 15 58 1 3 80

-  UT 2 31 33

-  UU 1 12 24 1 1 39

-  UvA 12 28 40

-  VU 1 12 9 2 24

-  WUR 3 3

-  KNAW-NIN 1 1

-  Subtotaal BUW 10 89 273 12 8 0 2 394

totaal 89 158 429 169 40 126 26 1037

6.2 Bezetting per 31-12-2010 per personeelscategorie
27
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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 1 36 17 1 4 42 17 59

25- 29 32 5 245 69 9 10 2 4 3 3 5 303 84 387

30- 34 3 1 65 20 46 11 17 1 8 1 4 5 5 142 42 184

35- 39 17 24 7 4 18 1 5 2 9 7 1 3 79 21 100

40- 44 15 3 2 1 18 3 11 9 2 46 15 61

45- 49 10 1 25 2 8 10 1 3 50 14 64

50- 54 9 23 2 4 6 2 3 40 9 49

55- 59 15 16 3 15 10 44 13 57

> 60 15 1 35 1 1 10 11 1 63 13 76

totaal 82 7 126 32 332 97 162 7 35 5 65 61 7 19 809 228 1037

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

0 1 1 0 2 2

2 1 0 1 1

3 1 1 6 3 1 10 11

4 2 3 5 5 5 10

5 1 4 7 5 7 12

6 2 1 3 8 7 4 13 12 25

7 20 1 10 2 6 12 1 5 37 20 57

8 40 1 6 1 4 7 1 1 51 10 61

9 38 2 3 10 4 51 6 57

10 1 112 28 1* 1* 35 7 1 9 3 3 4 168 37 205

11 4 1 12 3 15 1 3 1 4 4 1 38 11 49

12 20 3 1 1 9 7 2 2 39 6 45

13 11 1 2 2 1 15 2 17

14 28 1 1 1 1 31 1 32

15 6 1 1 7 1 8

16 9 1 4 13 1 14

18 3 1 4 0 4

oio 331 96 331 96 427

totaal 82 7 126 32 332 97 162 7 35 5 65 61 7 19 809 228 1037

* 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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De tabel links illustreert één aspect van de

diversiteit van FOM-medewerkers: de 

nationaliteit. In deze tabel zijn alle mede-

werkers opgenomen die gedurende het 

verslagjaar kortere of langere tijd bij FOM

verbleven. Er waren in totaal 65 verschillende

nationaliteiten. Bij de in totaal 501 niet-

Nederlanders zijn ook de doorgaans kort 

verblijvende gastonderzoekers inbegrepen.

De basis voor dit overzicht is dus een andere

dan die van de meeste andere tabellen in 

dit hoofdstuk die uitsluitend werknemers

bevatten.
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Aantal medewerkers naar nationaliteit 
Inclusief gastonderzoekers betreft het 65 nationaliteiten

nationaliteit EER+ nationaliteit overig

Belgische 10 Albanese 1

Duitse 85 Amerikaanse 20

Britse 12 Argentijnse 2

Bulgaarse 1 Australische 4

Deense 1 Braziliaanse 8

Estse 1 Wit-Russische 1

Finse 2 Bosnische 2

Franse 37 Bengaalse 1

Griekse 8 Georgische 1

Ierse 3 Indiase 30

Italiaanse 50 Kroatische 2

Nederlandse 843 Oekraïense 10

Noorse 1 Oezbeekse 2

Oostenrijkse 2 Russische 21

Poolse 17 Servische 5

Portugese 3 Canadese 7

Roemeense 12 Chileense 1

Spaanse 14 Chinese 30

Tsjechische 1 Colombiaanse 2

Zweedse 4 Costa Ricaanse 1

Zwitserse 1 Filippijnse 3

Ghanese 1

Hongaarse 5

IJslandse 1

Indonesische 3

Iraanse 16

Israëlische 2

Japanse 2

Libanese 1

Liechtensteinse 1

Macedonische 1

Mexicaanse 8

Nepalese 1

Nieuw-Zeelandse 1

Peruaanse 1

Singaporaanse 1

Surinaamse 1

Taiwanese 8

Tanzaniaanse 1

Turkse 18

Venezolaanse  1

Vietnamese 4

Zuid-Koreaanse 2

totaal 1110 totaal 234

Aantal stagiairs* naar opleidingsniveau

MBO- HBO- WO-
locatie stagiairs stagiairs stagiairs totaal

AMOLF 7 3 32 42

bureau 0 0 0 0

BUW 1 4 6 11

Nikhef 6 10 14 30

Rijnhuizen 5 8 21 32

totaal 2010 19 25 73 117
totaal 2009 12 16 67 67

totaal 2008 7 18 50 75

totaal 2007 17 16 54 87

* Het gaat hier om stages met een duur van meer dan twee maanden.

6.3 Specifieke personeelscategorieën 
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Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren 

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

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

2006 1,80 1,61 1,03 7,0

2007 2,24 1,86 1,04 6,9

2008 2,67 2,45 1,18 8,2

2009
28

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

2010 2,21 2,01 1,08 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.

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 (%)
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

2010 1,14 1,29 2,11 2,97 4,74

meldingsfrequentie
2006 1,3 0,7 1,5 1,4 1,4

2007 1,2 0,8 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

2010 0,8 0,8 1,4 1,5 1,6

gemiddelde duur (gewogen dagen)
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

2010 3,2 7,0 7,6 10,5 11,6

28 Voor de oplettende lezer: in 2009 is het

verzuimpercentage gedaald, terwijl zowel

de meldingsfrequentie als de gemiddelde

duur zijn gestegen. Dit kan omdat mel-

dingsfrequentie gebaseerd wordt op alle

meldingen in het jaar zelf, terwijl de

gemiddelde duur pas vastgesteld wordt op

het moment dat iemand beter is gemeld.

6.4  Verzuim 
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7. Arbeidsomstandigheden 

7.1 Arbobeleid 

De Nota FOM-arbobeleid (vastgesteld in

december 2007) is nog actueel. Het beleid

prefereert het nemen van preventieve en

proactieve maatregelen boven curatieve

maatregelen. Door de maatregelen zoveel

mogelijk te integreren in de dagelijkse

werkzaamheden is er meer zekerheid dat

de risico's voor veiligheid en gezondheid

blijvend laag blijven. Het doel van gezonde

en veilige werkomstandigheden wordt

hiermee nagestreefd.

Er is dit jaar in WVOI-verband verder ge-

werkt aan de arbocatalogus.
29

FOM is bin-

nen de WVOI trekker van dit project. In

het voorjaar zijn twee nieuwe onderwer-

pen (Verbouw en nieuwbouw en Bedrijfs-

hulpverlening) gereed gekomen en is het

hoofdstuk Psychosociale Arbeidsbelasting

(PSA) herzien. Na goedkeuring van de

werknemersorganisaties zijn ze in de

zomer ingediend bij de Arbeidsinspectie.

Het zesde deel, Binnenklimaat, is in

december in concept gereed gekomen en

zal begin 2011 aan de werknemersorgani-

saties worden voorgelegd. Alle onderwer-

pen worden overgenomen of omgezet in

de zogenaamde FOM-kaders en toege-

voegd aan het FOM-arbozorgsysteem.

Omdat er altijd risico op ongevallen blijft

bestaan, hebben de instituten en het FOM-

bureau een instructie voor melding onge-

vallen vastgesteld. Voor calamiteiten (ern-

stig ongeval, financiële of wetenschappe-

lijke fraude, schandaal in persoonlijke

sfeer) heeft FOM een crisiscommunicatie-

plan. Hierin is vastgelegd hoe bij een cala-

miteit de directeuren, communicatieme-

dewerkers en andere deskundigen met

elkaar communiceren en handelen. Het

plan wordt jaarlijks geactualiseerd. In

2010 hebben de communicatiemedewer-

kers van de instituten en het FOM-bureau

hiermee geoefend.

Verantwoordelijkheid
voor arbeidsomstandigheden 

De directeur van FOM is eindverantwoor-

delijk voor arbeidsomstandigheden. Hij

heeft de instituutsdirecteuren bij hun

aanstelling middels een persoonlijke taak-

opdracht verantwoordelijk gemaakt voor

de arbeidsomstandigheden in het insti-

tuut. De instituutsdirecteuren geven op

hun beurt alle leidinggevenden opdracht

een goede uitvoering te geven aan het

arbobeleid.

7.2  Inzet deskundigen 

Ondersteuning voor 
arbeidsomstandigheden

De Arbowet verplicht bedrijven en institu-

ten de deskundige ondersteuning voor

arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk

in eigen dienst te hebben. FOM heeft voor

de dagelijkse ondersteuning arbocoördi-

natoren in dienst (centraal en decentraal).

Daarnaast hebben de instituten een veilig-

heidscommissie. De leden van deze com-

missie hebben naast hun reguliere werk-

zaamheden nog een extra taak: ze zijn de

‘ogen en oren’ voor veiligheid en gezond-

heid op de werkvloer. Voor specifieke risi-

co's (zoals laserveiligheid, elektrische vei-

ligheid, beeldschermwerk) volgen veilig-

heidscommissieleden aangepaste cursus-

sen. Voor incidentele vragen kunnen

externe deskundigen worden ingescha-

keld. De instituten en het FOM-bureau

hebben voor werkgerelateerde gezond-

heidsklachten contracten met arbodien-

sten. Ook met universitaire arbodiensten

zijn contracten gesloten voor de mede-

werkers aldaar. Naast begeleiding bij ziek-

teverzuim verzorgen de arbodiensten ook

periodiek arbeidsgezondheidsonderzoe-

ken en keuringen van radiologische wer-

kers en ademluchtdragers (die als gids

voor de brandweer dienen). Alle FOM-

medewerkers mogen met werkgerelateer-

de vragen of klachten vrij gebruik maken

van het arbeidsomstandighedenspreekuur

bij de arbodiensten. Hiermee worden pre-

ventieve verbetering van de werksituatie

en vermindering van het ziekteverzuim

beoogd.

Arbo Advies Commissie 

De Arbo Advies Commissie (AAC) advi-

seert en informeert de directeur van FOM

over het te voeren arbobeleid. Een ander

doel van de commissie is ervaringen uit-

wisselen en elkaar adviseren over het

beleid bij de instituten en het FOM-

bureau. De commissie bestaat uit de 

lokale arbocoördinatoren Huub Kersten

(AMOLF), Ilja Stavenuiter (AMOLF), Marcel

Vervoort (Nikhef), Frits Hekkenberg

(Rijnhuizen) en Ulrich van den Ham (FOM-

bureau), de centrale arbocoördinator Karin

de Haas (secretaris) en het hoofd Centrale

Personeelsdienst Renée-Andrée Koornstra

(voorzitter). De commissie is in 2010 vier

maal bij elkaar geweest. De volgende

onderwerpen zijn behandeld: 

• Implementatie Nota Werken met der-

den. Verschillende sleutelfiguren bij de

instituten en het FOM-bureau hebben te

maken met het inhuren van derden

voor verschillende werkzaamheden.

Belangrijk is dat derden geen gevaar of

overlast veroorzaken. Daarom is het

noodzakelijk dat er gewerkt wordt vol-

gens deze leidraad (verantwoordelijkhe-

den vastleggen, gedragsregels opstellen

voor contracten, gebruik maken van een

checklist en een folder voor alle externe

medewerkers).

• Task force Security. In opdracht van

NWO en het ministerie van OCW is

29
Een arbocatalogus is een document, waarin vertegenwoordigende organisaties van werknemers en werkgevers op sectorniveau vastleggen

welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet.
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gekeken in hoeverre de werkzaamhe-

den bij FOM aanleiding zijn voor ver-

hoogd risico op het gebied van nationa-

le veiligheid en onrust. De resultaten

worden in 2011 uitgewerkt.

• Beleidsontwikkeling. Aan de hand van

het INK-model, dat rekening houdt met

de doelstellingen van het bedrijf, is een

visie ontwikkeld met als doel de diverse

bedrijfsprocessen te verbeteren. Om de

visie te ontwikkelen is het noodzakelijk

een heldere analyse te maken van de

huidige bedrijfsprocessen. De bereikte

doelen zijn: minder ziekteverzuim,

meer klanttevredenheid en betere

bedrijfsresultaten.

• EHBO bij ongevallen met gevaarlijke

stoffen.

• Explosieveiligheid. Als er vluchtige stof-

fen en gassen voor handen zijn, dient er

te worden nagegaan of er explosierisico

bestaat. De FOM-instituten voldoen aan

de wettelijke regels.

• Nieuwe etiketteerregels voor gevaarlijke

stoffen.

Stralingsdeskundigen 

In het kader van de Kernenergiewet zijn er

gediplomeerde stralingsdeskundigen in

dienst. Rijnhuizen heeft een deskundige

niveau 3, een van niveau 4 en twee van

niveau 5A; Nikhef heeft een deskundige

niveau 3 en een niveau 5A.

Bedrijfshulpverlening 

De instituten en het FOM-bureau hebben

ieder een BHV-organisatie met BHV'ers en

EHBO'ers. Bij Rijnhuizen zijn ook adem-

luchtdragers opgeleid; zij dienen vooral

als gids voor de brandweer. Nikhef en

AMOLF hebben als extra onderdeel

Alarmopvolging (voor het beheersen van

lastige bezoekers en bijvoorbeeld inslui-

ping). Rijnhuizen heeft een groep tele-

foonwachters voor calamiteiten buiten

werktijd. Het brandpreventiemateriaal is

onderhouden en alle BHV'ers en EHBO'ers

zijn voor behoud van hun certificaat of

diploma op herhaling geweest, ook wat

betreft de AED-instructie.

Externe commissies 

• De WVOI-instellingen hebben een net-

werk voor arbocoördinatoren (Arbonet).

De arbocoördinatoren van FOM maken

hier deel van 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.

7.3 Voorlichting en
onderricht 

Voorlichting

Iedere medewerker krijgt bij indiensttre-

ding het boekje VeiligheidsVoorschriften

en Wenken en de brochure Psychosociale

arbeidsbelasting (Seksuele intimidatie,

pesten, agressie en geweld, en werkdruk)

uitgereikt. Op de introductiedag worden

nieuwe FOM-medewerkers attent ge-

maakt op veiligheid bij het werk door

middel van een korte arbofilm. De film is

in de zomer van 2010 aangepast zodat er

interactief mee gewerkt kan worden.

Daarnaast krijgen alle (nieuwe) medewer-

kers lokaal instructie over veiligheid en

gezondheid op de werkplek inclusief

informatie over de plaatselijke voorzienin-

gen en reglementen. AMOLF heeft hier-

voor dit jaar een nieuwe presentatie ont-

wikkeld. Ook Nikhef houdt speciale bij-

eenkomsten voor nieuwe medewerkers.

De dagelijkse veiligheidsinstructies wor-

den gegeven door de veiligheidscommis-

sieleden in de werkgroep, ruimteverant-

woordelijke of naaste collega's. Op

www.fom.nl onder personeelsinforma-

tie/werk en arbo staat informatie over vei-

lig en gezond werken bij FOM. In 2010 is

verder aan de website gewerkt. Er staan

inmiddels 9 hoofdstukken op en deze zijn

sprekender gemaakt met tekeningen. Het

bovengenoemde boekje Veiligheidsvoor-

schriften en Wenken en de brochure

Psychosociale arbeidsbelasting zijn even-

eens op de website te vinden. De institu-

ten hebben een (vernieuwde) website op

het intranet met lokale informatie en

regels voor arbo en milieu.

In de FOM expres is in 2010 viermaal aan-

dacht besteed aan arbeidsomstandighe-

den. In het personeelsblad Rijnhuizen

komt 'Veiligheid op het werk' eveneens

aan de orde. Rijnhuizen heeft voorlichting

gegeven over 'Laser-safety' en 'Veilig wer-

ken met waterstof'.

Gevolgde opleidingen 

Een medewerker bij Rijnhuizen heeft het

diploma stralingsdeskundige 4 behaald.

De arbocoördinator van Nikhef heeft in

2009 en 2010 het kerntraject van de

Masteropleiding Arboconsultant afgerond.

De masteropleiding is gevolgd aan de

Netherlands School of Public &

Occupational Health (NSPOH).
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7.4 Arboprojecten 

Alleen de grote(re) projecten worden

opgenomen in dit jaarverslag. Kleinere

projecten en losse activiteiten worden

beschreven in de lokale jaarverslagen.

De Arbeidsinspectie heeft in de zomer de

instituten geïnspecteerd in het kader van

de Kernenergiewet. Er zijn geen overtre-

dingen geconstateerd, wel waren er een

paar opmerkingen die makkelijk verhol-

pen konden worden. AMOLF heeft inmid-

dels geen activiteiten meer die vallen

onder deze wet.

AMOLF

Vooruitlopend op de RI&E
30

hebben de pre-

ventiemedewerkers voor laserveiligheid,

chemicaliën, gassen en biologische agen-

tia inspectierondes uitgevoerd. Verbete-

ringen zijn uitgevoerd en knelpunten

opgelost. Daarna is gestart met de RI&E

Chemie voor de nieuwbouw. Deze zal in

2011 afgerond worden.

Een nieuw beleid voor het chemicaliënbe-

heer is dit jaar opgesteld en door het

management goedgekeurd. Er is een 'che-

mieteam' ingesteld die de inkoop, opslag

en afvoer van chemicaliën beter kan con-

troleren. Daarnaast is een keuze gemaakt

voor een nieuw chemicaliëndatasysteem.

De implementatie vindt plaats in 2011.

Voor de opslag van de voorraad chemica-

liën is een ruimte ingericht ingericht in de

buitenopslag.

Er zijn twee ML-2 labs en een ML-1 lab.

Deze zijn dit jaar goedgekeurd door de

biologische veiligheidsfunctionaris.

Diverse veiligheadsprocedures zijn opge-

steld, herzien en ingevoerd. Voorbeelden

zijn: Werken met naalden, Afvalwijzer,

Veiligheidsfolder voor medewerkers van

derden. De informatie wordt verspreid en

op de vernieuwde arbowebsite geplaatst.

Nikhef
De risico-inventarisaties (algemene of

voor specifieke onderwerpen) zijn voor

Nikhef het belangrijkste instrument om

risico’s in kaart te brengen en daarna ver-

beteringen aan te brengen.

• Periodieke controles en inspecties uit

het Plan van aanpak 2004-2005 zijn uit-

gevoerd.

• In 2010 zijn er voorbereidingen getrof-

fen om een nieuwe risico-inventarisatie

uit te voeren.

• Er zijn organisatorische maatregelen

getroffen om veilig te werken op de

Nikhef daken.

• Er is geconstateerd dat het veiligheidsri-

sico voor het aflezen van water en gas-

meters (bijvoorbeeld in rioolputten) te

hoog is. In 2011 zullen verbeteringen

worden aangebracht.

• De inventarisatie van elektrische arbeids-

middelen is voortgezet.

Besloten is het personenzoeksysteem te

vervangen en uit te bereiden. Naast het

oproepen voor de BHV komen er opties

voor een man-down melding voor perso-

nen die alleen werken en voor het melden

van gasalarm in laboratoria. Implemen-

tatie in 2011.

Op het arbodeel van website van NIKHEF

staat informatie en instructies over veilig

en gezond werken. In 2010 is daaraan toe-

gevoegd de onderwerpen Beelscherm-

werk, Straling en het eerste deel over

Bedrijfshulpverlening.

Rijnhuizen
In 2010 is doorgegaan met de uitvoering

van het Plan van aanpak (PvA) van de

actuele RI&E.

Organisatorisch 

• De missives (opdracht verantwoordelijk-

heid leidinggevenden) zijn herzien en

zullen in 2011 worden uitgedeeld.

• De implementatie van de leidraad

‘Werken met derden’ is als eerste

gestart bij de technische dienst. Ook

wordt er gewerkt volgens de nota

‘Veiligheid en milieu bij wetenschappe-

lijke projecten’ (de veiligheidsinrichting

van PSI-Magnum).

• De lijsten van medewerkers die risico-

dragende werkzaamheden verrichten

zijn geactualiseerd (Mechanische be-

werkingen, Elektrotechniek, Hijsen, Het

werken met lasers, Werken met chemi-

caliën en (Cryogene) gassen).

• De ‘kennisinventarisaties’ (beschrijving

risico’s van specifieke werkzaamheden)

met betrekking tot elektrische veiligheid

en werken met cryogene gassen zijn

geactualiseerd. Voor de onderwerpen

30 Risico-inventarisatie en - evaluatie  

Opslag gevaarlijke stoffen 

in een veiligheidskast.

FOM_SocJV10_RvT  29-03-2011  15:33  Pagina 31



Werken met chemicaliën, Elektromag-

netische velden en ioniserende straling

is een start gemaakt.

• Het bedrijfsnoodplan, de BHV-boeken

en het bewakingsboek zijn geactuali-

seerd.

Uitvoering van het PvA

Van de onderwerpen genoemd in het PvA

zijn eerst een beleidsdocumenten ge-

maakt en ter instemming aan het mana-

gement en de ondernemingsraad aange-

boden.

• Voor de implementatie van het beleid

laserveiligheid, elektrische veiligheid,

gevaarlijke stoffen en cryogeen zijn de

diverse verbetermaatregelen planmatig

uitgevoerd.

• RSI-preventie: het project is afgerond.

De leidinggevenden hebben een verant-

woordelijkheid hierin. De ICT-afdeling

ondersteunt de inrichting van de werk-

plek.

• De Technische Dienst heeft onder han-

den een inventarisatie van alle trans-

portmiddelen, hijsgereedschappen en

–materialen en alle klimmaterialen ten

behoeve van de veiligheidsborging.

• De periodieke keuringen, onderhoud en

inspectie van apparatuur en hulpmid-

delen (al dan niet door firma’s verzorgd)

zijn uitgevoerd: brandmeldinstallatie,

blusmiddelen, hijsmateriaal, kranen, lif-

ten en dewarvaten, elektrische installa-

ties (NEN 3140).

• De brandveiligheidcompartimentering

van de gebouwen is verbeterd en de

installatie van de automatische gasaf-

sluiter in het Kasteel van Rijnhuizen is

gekoppeld aan de brandmeldcentrale.

FOM-bureau

• De arbocoördinator houdt jaarlijks

samen met hoofd BHV een veiligheids-

audit. Enkele kleine tekortkomingen

zijn geconstateerd en opgelost door

onder andere het plaatsen van een

vlamdovende prullenbak in de rook-

ruimte. Het resultaat van de audit is

verspreid onder de afdelingshoofden.

• De relatieve luchtvochtigheid is in de

zomermaanden gemeten in twee ruim-

ten. De waarden waren niet extreem

laag. Er is daarom geen actie onderno-

men.

• Bij de aanschaf van computerappara-

tuur wordt gelet op arbovriendelijkheid.

• De  periodieke grote schoonmaakacties

(achter de verwarming en de vloerbe-

dekking) zijn ook dit jaar uitgevoerd.

• Om gevaarlijke situaties te voorkomen

zijn er vloerpotten (stopcontacten)

geplaatst in de vergaderzalen.

Universitaire werkgroepen

De medewerkers van FOM in de universi-

taire werkgroepen maken gebruik van de

arbovoorzieningen van de universiteiten.

Om te horen of deze voorzieningen vol-

doen worden de arbeidsomstandigheden

besproken  met de FOM-medewerkers tij-

dens arbolunches. In het verslagjaar is dit

gebeurd bij de VU/Uva, Tu/e, RUG en RU en

de UU. Over het algemeen voelden de

FOM-medewerkers zich veilig op hun

werkplek en waren ze op de hoogte van de

arboregels en het bestaan van arbocoördi-

nator. Onvoldoende kennis was er over de

ondersteuning van een bedrijfsarts of

arbodienst. De resultaten van de arbo-

lunches werden gesproken met de lokale

arbocoördinator. Daar waar er problemen

waren, werden deze opgelost.

7.5 Gevaarlijke situaties,
incidenten en
bedrijfsongevallen 

(Potentieel) gevaarlijke situaties worden

gemeld aan de lokale arbo- en milieucoör-

dinator of tijdens het werkoverleg. Er

wordt naar gestreefd daarna zo snel

mogelijk actie te ondernemen. Als het 

risico een structurele oorzaak heeft, wordt

door middel van een planmatige aanpak

verbetering aangebracht. Kleine en bijna-

ongevallen worden niet opgenomen in dit

jaarverslag. Ongevallen en incidenten

worden gerapporteerd in de lokale onge-

vallen- en incidentenregisters.

Nikhef 

Er zijn geen grote ongevallen gebeurd.

Rijnhuizen 

De Arbeidsinspectie heeft in 2010 een

ongevalrapport opgemaakt naar aanlei-
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ding van een ongeval in 2009 met blijven-

de gehoorschade. Er is geen verband

gevonden tussen een overtreding van de

Arbeidsomstandighedenwet en de oor-

zaak van het ongeval. Preventieve maatre-

gelen waren in 2009 al genomen om her-

haling uit te sluiten.

AMOLF 

Een nieuwe magneet is bij het inregelen

gequenched
31

door een technisch defect.

De daarbij vrijgekomen helium verdrijft

de zuurstof waardoor verstikkingsgevaar

kan ontstaan. Alle medewerkers konden

tijdig het gebouw verlaten. Het defect is

verholpen.

7.6 Realisatie
Arbojaarplan 2010 

1. Arbocatalogus in WVOI-verband 
Alle hoofdstukken van de WVOI-arbocata-

logus zijn geschreven. Medio 2010 zijn de

hoofdstukken 3-5 (Psychosociale arbeids-

belasting, Ver- en nieuwbouw en Bedrijfs-

hulpverlening) naar de Arbeidsinspectie

ter toetsing aangeboden. Hoofdstuk 6

(Binnenklimaat) is in december als con-

cept gereedgekomen en zal in 2011 aan de

werknemersorganisaties worden voorge-

legd.

2. FOM-arbozorgsysteem 
De nota 'Werken met derden' en het

onderwerp 'Arbo- en milieuaspecten bij

nieuwe wetenschappelijke projecten' zijn

toegevoegd aan het arbozorgsysteem.

3. Arbo- en milieuaspecten bij grote
projecten
De directeuren van de instituten hebben

met dit project ingestemd. Ook de COR

heeft haar goedkeuring gegeven. Gedeel-

telijk werd er al op deze wijze gewerkt.

Verdere implementatie is nodig.

4. Werken met derden 
De nota werken met derden is gereedge-

komen. De COR heeft instemming gege-

ven. Er is in 2010 gestart met de imple-

mentatie bij de instituten en het FOM-

bureau.

5. Leren van fouten 
Het project ‘Leren van fouten’ wordt voor-

lopig van de lijst geschrapt. Er is hiervoor

te weinig draagvlak bij de instituten.

6. Voorlichting en onderricht 
• De arbofilm is iets duidelijker gemaakt

en wordt op de kennismakingsdag meer

interactief toegelicht.

• In alle FOM expres uitgaven is een arbo-

artikel geplaatst.

• Aan de FOM-arbowebsite zijn twee

onderwerpen toegevoegd.
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31 Een quench is het plotseling wegvallen van het magnetische veld. Hierdoor ontsnapt er een grote hoeveelheid helium.

Een supergeleidende magneet 

15 seconden na de quench.
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8.1 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, in 2009

aan 53 personen, en in dit verslagjaar

(2010) aan 45 personen.

8.2 Centrale 
Klachtadviescommissie 
Samenstelling 

In 2010 is de samenstelling van de

Centrale Klachtadviescommissie (CKAC)

gelijk gebleven. De CKAC bestond uit: 

• Prof. dr. G. van Middelkoop, voorzitter

namens de COR en FOM; 

• dr. A.A.M. Oomens, lid namens FOM; 

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

gend lid namens FOM; 

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

• ing. H. Boer Rookhuizen, plaatsvervan-

gend lid namens de COR.

Behandelde klachten 

In 2010 zijn geen klachten bij de CKAC

ingediend.

8.3 Centrale 
Ondernemingsraad 
Instemming 

In 2010 heeft FOM zeven verzoeken tot

instemming op grond van artikel 27 van

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

bij de COR ingediend. Twee van deze ver-

zoeken betroffen aangepaste instem-

mingsverzoeken: één over de aanpassing

van de sollicitatiecode (het oorspronke-

lijke instemmingsverzoek dateert van

2009) en het andere over de octrooibonus-

regeling (het oorspronkelijke verzoek

dateert van 2008).

De COR heeft in 2010 uiteindelijk inge-

stemd met acht verzoeken tot instemming

omdat naast de zeven genoemde verzoe-

ken is ingestemd met het verzoek tot aan-

bedragen in 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ka

kosten uitkeringen WOI/BWOO 1 0 0 0 0 0

kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 81 75 21 22 20 15

kosten WW/BW *)  795 539 368 496** 412 369

aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 *** 61 58 60 55 21 10

nabetaling pensioenpremie werkgeversdeel  8 34 72 23 0 0

totaal 946 706 521 596 453 394

* 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 

garantiebepalingen uit het verleden.

8. Specifieke rapportages 
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Instemmingsverzoeken 
Gehonoreerd • actualisering FOM-sollicitatiecode 

• octrooibonusregeling 

• aanstellingsrichtlijnen postdocs 

• Arbojaarplan 2010 

• procedure veiligheid en milieu bij nieuwe wetenschappelijke projecten (groot en 

middelgroot) 

• opnemen verbeterd functionerings- en beoordelingsformulier in de FOM-UVR en

actualiseren UR-14 

• uitbreiding verkoop vakantieverlofuren 2011 via AVOM 

• opname voorbeeldtabel vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 

in FOM-UVR (UR-3) 

Lopend geen 

Adviesaanvragen 
Positief advies • verplaatsing van het FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen binnen ± vijf jaar 

naar (nieuwbouw op) de campus van de Technische Universiteit Eindhoven 

(exclusief FELIX/FELICE)

Lopend • verhuizing van de groep GUTHz (FELIX/FELICE) naar de locatie van de 

Radboud Universiteit Nijmegen

passing van de aanstellingsvoorwaarden

voor postdocs (het oorspronkelijke ver-

zoek dateert van 2008; in 2009 zijn twee

aangepaste verzoeken omtrent dit onder-

werp ingediend).

Advies

FOM heeft in maart 2010 een adviesaan-

vraag op grond van artikel 25 WOR bij de

COR ingediend met betrekking tot de ver-

plaatsing van het FOM-Instituut voor

Plasmafysica Rijnhuizen binnen ± vijf jaar

naar (nieuwbouw op) de campus van de

Technische Universiteit Eindhoven (exclu-

sief FELIX/FELICE). Deze adviesaanvraag

leidde tot een groot aantal vragen bij de

COR, dat vervolgens is besproken en deels

is beantwoord tijdens een overlegvergade-

ring met de bestuurder van FOM. Naar

aanleiding van deze vergadering heeft de

COR aangegeven positief te staan tegen-

over de intentie van het plan om

Rijnhuizen te verplaatsen en te herposi-

tioneren als centrum van fundamenteel

energieonderzoek en bereid te zijn om dit

project mede gestalte te geven. Nadat tus-

sen de bestuurder en de COR (vervolg-)

afspraken zijn gemaakt over de adviespro-

cedure heeft FOM in november 2010 een

aanvulling op de adviesaanvraag inge-

diend. In december 2010 heeft de COR

positief advies uitgebracht over de ver-

plaatsing van Rijnhuizen naar Eindhoven

(exclusief FELIX/FELICE).

Daarnaast is de COR in 2010 om advies

gevraagd over de verhuizing van de groep

GUTHz (FELIX/FELICE) naar de Radboud

Universiteit Nijmegen. De vragen die deze

adviesaanvraag bij de COR hebben opge-

roepen, zijn nadien besproken in een

overlegvergadering. Een nieuwe en herzie-

ne adviesaanvraag zal begin 2011 bij de

COR worden ingediend.
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AAC Arbo Advies Commissie 

arbo arbeidsomstandigheden 

AED automatische externe defibrillator 

AMOLF FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam 

AOP/T niet-technisch ondersteunend personeel in tijdelijke dienst 

AOP/V niet-technisch ondersteunend personeel in vaste dienst 

ARBO arbeidsomstandigheden 

AVR arbeidsvoorwaardenregeling 

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 in Amsterdam 

fte fulltime equivalent: rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte 

wordt uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek.

gem. gemiddelde 

GGD Gemeentelijk Gezondheidsdienst 

jr jaar 

KNAW Koninklijke Nederlandse Ak ademie van Wetenschappen 

KNAW-NIN Koninklijke Nederlandse Academie voor wetenschappen - Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen 

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) 

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) 

Afkortingenlijst
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PvA Plan van aanpak 

REACH Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen,

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie  

Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein  

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

Komt 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  

UB Uitvoerend bestuur van FOM 

univ. universitaire  

UR Uitvoeringsregeling  

UT Universiteit Twente  

UU Universiteit Utrecht 

UvA Universiteit van Amsterdam  

UVR uitvoeringsregeling

V vrouw 

VU Vrije Universiteit 

WNO's Werknemersorganisaties 

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 

ZKOI Regeling Ziektekosten en inkomenstoeslag personeel Onderzoek-Instellingen
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