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False-color elektronenmicroscoopopname van 
een mini-quantumcomputer: een diamanten 
chip, met daarin de vier quantumbits 
getekend. De onderzoekers gebruiken de 
gouden elektrodes om de spins te controleren 
en lezen met rood laserlicht de spintoestanden 
uit. Deze meettechniek is bijzonder, omdat de 
meting de toestand van de atoomkernen niet 
verandert. Daardoor is deze meetmethode ook 
een goede manier om de atoomkernen klaar te 
zetten voor verdere quantumberekeningen. 
De uitlezing is ook een belangrijke stap op weg 
naar correctie van elementaire quantumfouten. 
Dit zijn essentiële onderdelen voor gebruik 
in een grootschalige quantumcomputer. 
Credits: W.Pfaff, TUD.
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Voorwoord

FOM   wil transparant en zakelijk verantwoording afl eggen 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 2011 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 specifi eke 

cursussen 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 vaardig-

heden en kwaliteiten bevorderd die de overgang naar een toekomstige baan versoepelen. 

Dit Sociaal Jaarverslag verstrekt daarom gedetailleerde informatie over activiteiten 

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

(hoofdstuk 3).

Sinds 2010 wordt in het Sociaal Jaarverslag een apart hoofdstuk (4) gewijd aan instroom, 

doorstroom 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 onder andere aandacht besteed aan de relocatie van het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (per 1 januari 2012 ‘DIFFER’) 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 68 buitenlandse nationaliteiten aan boord heeft gehad in 2011.

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

aantal specifi eke rapportages.

Wim van Saarloos 

directeur 

maart 2012

1  Bijna allemaal als promovendus of postdoc.
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1. FOM in één oogopslag

1.1 Bezetting 2011

Grafi ek 

gerealiseerde 

bezetting verhouding 

personeelscategorieën.

Grafi ek gerealiseerde 

bezetting per 

personeelscategorie 

per jaar 2001-2011 

(fte)2.

1 Waarden betreffen de gemiddelde bezetting over het verslagjaar (dus niet op peildatum 31-12).
2 Voor toelichting over de meerjarige ontwikkeling van het personeelsbestand zie paragraaf 5.4.
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 promovendi (oio’s)

onderzoekers tijdelijk (postdocs)

onderzoekers in vaste dienst

technici in vaste dienst

technici in tijdelijke dienst

overig ondersteunend pers. vast
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categorie soort personeel gerealiseerde 
bezetting1 (fte)

Aantal medewerkers 
op 31/12

wetenschappelijk promovendi (oio’s) 441 480
onderzoekers tijdelijk (postdocs)         161 163
onderzoekers in vaste dienst 85           87

technisch technici in vaste dienst         164 168
technici in tijdelijke dienst           32 39

overig ondersteunend overig ondersteunend pers. vast         109 126
overig ondersteunend pers. tijdelijk           17 27

totaal       1009 1090
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1.2 Kengetallen 2011

Baten Mc 98,2

Werknemers
(aantal personen in dienst op 31-12-2011)

1090

Output aan proefschriften 78

1.3 Organogramg g
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(DIFFER vanaf
01-01-2012)

Beheerseenheid
Universitaire
Werkgroepen
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2.1 Output doctors3

In 2011 zijn 78 FOM-oio’s gepromoveerd. Deze jonge doctors (61 

mannen en 17 vrouwen) hebben zich gedurende circa vier jaar in 

FOM-dienst ontwikkeld tot onderzoeker en hebben aldoende een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 

wetenschap. De door hen geschreven (78) proefschriften zijn de 

tastbare output van hun werk.

Gemiddeld is de groep promovendi die in 2011 promoveerde vier 

jaar, twee maanden en 21 dagen in dienst geweest bij FOM. De 

mediaan van deze waarde ligt op vier jaar en drie maanden.4 

Tussen het moment van indiensttreding bij FOM en de promotie-

plechtigheid lag gemiddeld vier jaar en negen maanden. De 

mediaan van deze waarde ligt op vier jaar, zeven maanden en 22 

dagen.  In onderstaande groep is de promotieduur van de in 2011 

gepromoveerden afgezet tegen het percentage gepromoveerden. 

Streven van FOM is de mediaan van de promotieduur terugbrengen.  

Zie voor acties op dit gebied paragraaf 2.3.

Grafi ek promotieduur
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mediaan  55,73

De korte doorlooptijd van een aantal promovendi (linkerzijde grafi ek) 

wordt veroorzaakt doordat zij tijdens hun promotietraject overgestapt 

zijn van een universiteit naar FOM als werkgever. De extreem lange 

uitloop aan de rechterzijde van de grafi ek wordt veroorzaakt door één 

promovendus die al in 2000 uit dienst is gegaan, maar pas in 2011 is 

gepromoveerd.

3 De overzichten in paragraaf 2.1. zijn gebaseerd op de FOM-promoven-

di die in 2011 gepromoveerd zijn. In sommige gevallen zijn zij al in 

2010 uit dienst gegaan. De promotieplechtigheid vindt immers vaak 

enige maanden na de uitdiensttreding plaats. Promovendi die eind 2011 

bij FOM uit dienst zijn gegaan, zijn - voor zover ze niet in 2011 zijn 

gepromoveerd - niet in het overzicht opgenomen.
4 De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerang-

schikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder 

de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan.

Het bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogopgeleide 

werknemers voor de Nederlandse arbeidsmarkt is één van de 

doelstellingen van FOM. Van de FOM-promovendi uit 2011 heeft 

32% - van diegenen die inmiddels een nieuwe baan hebben 

geaccepteerd - gekozen voor een baan in de marktsector. Voor 15 

van hen betrof het een baan in Nederland en voor vier een baan in 

het buitenland. Ook in 2009 en 2010 was het percentage relatief 

laag (28%). Mogelijk is de economische crisis (waardoor er minder 

banen beschikbaar waren in de marktsector) de oorzaak van de 

lage percentages. 

De andere 68% van de FOM-promovendi uit 2011 waarvan bekend 

is dat zij een nieuwe baan hebben geaccepteerd, hebben - in ieder 

geval in eerste instantie - gekozen voor een vervolgcarrière in de 

wetenschap.5 Deze mensen hebben postdocposities verworven bij 

vaak prestigieuze onderzoekinstituten en universiteiten. Een 

aanzienlijk deel van deze groep die nu kiest voor een vervolgbaan 

in de wetenschap, zal in tweede instantie alsnog in de marktsector 

terecht komen. In de bijgaande tabel worden de nieuwe werkgevers 

genoemd.

Carrièrekeuzes FOM-promovendi gepromoveerd in 20116

sector aantal %

industrie Nederland 10 13%
dienstensector Nederland 5 6%
onderzoekinstelling Nederland 12 15%
universiteit Nederland 13 17%
industrie buitenland 3 4%
dienstensector buitenland 1 1%
onderzoekinstelling buitenland 11 14%
universiteit buitenland 4 5%
overig* 1 1%
nog geen werkgever 3 4%
onbekend 15 19%
eindtotaal 78 100%

* Deze gepromoveerde studeert Spaans in Chili.

5 Meer dan de helft (63%) van de groep gepromoveerden in 2011 die in 

eerste instantie voor de wetenschap (met als werkgever een universiteit 

of onderzoekinstelling) kiest, heeft een nieuwe werkgever in Nederland 

gekozen. In 2010 was dit 52%.
6 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.

2. Kennistransfer: in- en doorstroom van promovendi
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sector werkgever totaal

industrie ASML 4
Nederland Mapper Lithography 1
 Philips 2
 Schut Geometrical Metrology 1
 Shell 2
totaal industrie Nederland
 

10

dienstensector
Nederland 

Collis 1
Elsevier 1

 McKinsey & Company 2
 TMC Mechatronics 1
totaal dienstensector Nederland 5

onderzoekinstelling 
Nederland 

DIFFER 2
FOM* 1

 FOM-instituut AMOLF 1
 FOM-Nikhef 1
 LUMC 1
 NKI 2
 TNO 3
 UMC 1
totaal onderzoekinstelling Nederland 12

universiteit
Nederland

Radboud Universiteit 4
Technische Universiteit Delft 4

 Technische Universiteit Eindhoven 1
 Universiteit Leiden 2
 Universiteit Twente 1
 Vrije Universiteit 1
totaal universiteit Nederland 13

* Het betreft een oio die binnen vier jaar is gepromoveerd.

sector werkgever totaal

industrie BP (UK) 1
buitenland Schlumberger (UK) 1

Caelux (US) 1
totaal industrie buitenland
 

3

dienstensector 
buitenland

Science Computing 1

totaal dienstensector buitenland
 

1

onderzoekinstelling
buitenland

Academia Sinica 1
AIT (Austrian Institute of 
Technology)

1

 CERN 1
 EPFL 2
 Forschungszentrum Jülich 1

Instituto de Fisica Fundamental 
Madrid

1

 ICFO 1
 LBNL (CERN) 1
 Max Planck Institut 1
 Sloan-Kettering Cancer Center 1
totaal onderzoekinstelling buitenland
 

11

universiteit
buitenland 
 

Universidad de Chile 1
Universität Hamburg 1
Universität Osnabrück 1

 University of Sussex 1
totaal universiteit buitenland
 

4

geen**  4

onbekend  15

eindtotaal  78

Actuele werkgevers (inclusief sector) van FOM-promovendi gepromoveerd in 2011

** Van één gepromoveerde is bekend dat deze Spaans studeert in Chili.
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Van de in 2011 gepromoveerde FOM (oud-)medewerkers heeft 50% 

een buitenlandse nationaliteit (zie tabel nationaliteiten). Met een 

keuze voor een promotietraject buiten hun vaderland hebben zij 

blijk gegeven van ondernemingszin en ambitie. Ook deze mensen 

zijn - als zij kiezen voor een vervolgcarrière in Nederland - 

bijzonder waardevol voor de Nederlandse maatschappij. In 2011 

heeft 65% van de FOM-gepromoveerden met een buitenlandse 

nationaliteit die een baan hebben gevonden, deze in Nederland 

gevonden. Mede dankzij deze mensen kunnen Nederlandse 

bedrijven beschikken over aanbod van hoogopgeleide werknemers 

met een voor die bedrijven relevante achtergrond.

Nationaliteiten FOM-promovendi gepromoveerd in 2011

                                     nationaliteit 
                                     (alfabetisch)

aantal %

Nederland Nederlandse 39 50%
totaal Nederland  39 50%

EER+ Belgische 2 3%
 Duitse 5 6%
 Britse 1 1%
 Griekse 1 1%
 Italiaanse 8 10%
 Poolse 1 1%
 Portugese 1 1%
totaal EER+  19 24%

overig Australische 1 1%
 Braziliaanse 2 3%
 Indiase 3 4%
 Oekraïense 3 4%
 Russische 2 3%
 Canadese 2 3%
 Chinese 2 3%
 Iraanse 1 1%
 Libanese 1 1%
 Mexicaanse 1 1%
 Turkse 2 3%
totaal overig  20 26%

eindtotaal  78 100%

2.2 Instroom van promovendi

De onderstaande tabel geeft per instroomjaar de verdeling naar 

geslacht en nationaliteit van instromende promovendi. Opvallend 

is de hoge instroom van 2009, 2010 en 2011. De oorzaak hiervan is 

dat het programmaloket van FOM in 2007 weer is opengegaan en 

vanaf 2008 tot nieuwe posities heeft geleid (zie paragraaf 5.4).

Instroom promovendi naar geslacht en nationaliteit 
per instroomjaar

instroomjaar 2007 2008 2009 2010 2011 gemiddeld 
2007-2011

instroom 72 85 125 144 136 112 
% vrouw 22 16 22 26 22 22

 
afkomstig uit       
% Nederland 43 51 39 46 41 44 
% EER+ 32 16 29 26 25 26 
% overig 25 33 32 28 34 30 

Het percentage instromende oio’s met een buitenlandse 

nationaliteit was de afgelopen vijf jaar gemiddeld een ruime helft 

(56%). In 2011 was dit percentage in lijn hiermee (59%). Gemiddeld 

genomen is een ruime helft van de instromers met een 

buitenlandse nationaliteit de afgelopen vijf jaar afkomstig 

geweest uit landen buiten de Europese Unie (en Zwitserland) en 

wat minder dan de helft uit de Europese Unie (en Zwitserland). Dit 

geldt ook voor 2011.

Het percentage vrouwelijk talent dat in dienst is getreden ligt 

gemiddeld rond de 22%. Ook in 2011 werd de kweekvijver van 

wetenschappelijk talent met 22% vrouwen versterkt. 
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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 realiseren 

van deze twee doelstellingen zijn 

geslaagd.7

De tabel suggereert een laag promotie-

rendement in 2011. Echter, een promotie-

plechtigheid vindt vaak plaats na beëin-

diging van het dienstverband. De in 

bovenstaande tabel aangegeven waarde 

van het promotierendement voor 2011 zal 

(vanwege het aantal uitstromers in 2011 

dat in 2012 pas promoveert) nog stijgen.8 

Hetzelfde geldt voor de gemiddelde duur 

van het promotietraject: omdat op dit 

moment nog niet van iedereen die in 2011 

uit dienst is getreden de promotiedatum 

bekend is, zal 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 locaties en 

FOM-locaties aanzienlijke verschillen in de 

gemiddelde promotieduur bestaan. Er 

bestaat dus een correlatie tussen de locatie 

waar een FOM-promovendus werkzaam is 

en zijn promotieduur. De discussie die 

FOM hier in 2010 over heeft aangezwengeld, 

7 FOM inventariseert de arbeidsmarktgege-

vens 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. 
8 Ter vergelijking: bij de publicatie van het 

Sociaal Jaarverslag over 2010 in het voorjaar 

van 2011 was het promotierendement 47%. Nu, 

een jaar later, is het percentage gestegen naar 

79%. Ten tijde van de promotie zijn promovendi 

al vaak niet meer in dienst bij FOM.

heeft er in een aantal gevallen toe geleid 

dat universiteiten onderling van elkaars 

‘best practices’ leren.

Ook binnen de eigen organisatie is in 2011 

nagedacht over concrete acties om de ge-

middelde promotieduur terug te brengen. 

Het FOM-instituut AMOLF is het verst met 

de invoer van dergelijke acties: afdelings-

hoofden worden inmiddels meer bij plan-

nings- en evaluatiegesprekken betrokken, 

jaarlijkse planningen worden getoetst aan 

een standaard globale meerjarige planning, 

oio’s houden een portfolio bij van hun 

Promotieresultaten per uitstroomjaar

uitstroomjaar  2007 2008 2009** 2010 2011

uitstroom (aantal)  120 102 70 71 79
gepromoveerd (aantal)  106 95 58 56 48
       
promotieduur* in jr. mnd (%)

=<4.0 13 15 14 14 31
 4.1-4.3 15 13 14 16 21
 4.4-4.6 20 20 19 11 15
 4.7-5.0 19 24 26 30 23
 5.1-6.0 23 25 24 27 10
 6.1- 10 3 3 2 0

       
rendement (%)

gepromoveerd 88 93 83 79 61
(nog) geen registratie promotiedatum 4 3 17 20 38

 niet meer te promoveren 8 4 0 1 1

gemiddelde promotieduur (jr.mnd)
 

4.10 4.8 4.9 4.8 4.3

* De promotieduur is hier gedefi nieerd 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.

** De relatief lage aantallen uitstromers de afgelopen jaren corresponderen met het FOM-

honoreringsbeleid gedurende de jaren 2004-2007 (zie paragraaf 5.4).

Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in percentage van de totale uitstroom

oio arbeidsmarkt positie in %
 

2006 2007 2008 2009 2010

aantal uitstromers  120 120 102 70 71

% betaalde baan  83 84 72 71 69
% uitkering > 6 mnd  5 9 14 9 3
% onbekend  12 7 14 20 28

Peildatum 1 februari 2012. Van de promovendi die in 2011 uit dienst zijn gegaan 

zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Long-term plan PhD Project

PhD-student:

Group:

Group leader:

Promotor:

Start date contract:

End date contract:

4th year           

3rd year           

2nd year           

1st year           
Activities

Project orientation

Training “Taking charge of your PhD-project”

Make/adjust long-term plan

Valorisation workshop

Summer/winter school

Research projects

Make/adjust publication schedule

Conference visits

Submit articles

Other training

Give short colloquium

Write thesis

Career planning course

Job applications

Thesis defence

Training “The art of presenting Science”

Training “Write it Right”

Example 

AMOLF’s globale meerjarenplan voor 

promotieprojecten.
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eigen werk, en er zijn intervisiegroepen 

ingesteld van steeds zes promovendi uit 

verschillende jaren die drie maal per jaar 

bijeenkomen.

Valorisatie

FOM heeft in 2009 een nieuwe opdracht 

aan haar doelstellingen voor promovendi 

toegevoegd: oio’s worden gestimuleerd na 

te denken over de valorisatiemogelijkheden 

van hun onderzoek. Concreet worden zij 

uitgedaagd een valorisatiehoofdstuk in 

hun proefschrift op te nemen. De in het 

kader hiervan ingestelde FOM Valorisatie-

hoofdstuk Prijs ging in 2011 naar dr. Silke 

Diedenhofen. Diedenhofen promoveerde 

binnen de FOM-AMOLF groep ‘Surface 

Photonics’ op de Philips-campus in Eind-

hoven onder supervisie van Professor 

Jaime Gómez Rivas. Diedenhofen heeft 

zich gericht op de voortplanting van licht 

in ensembles van nanodraden. In haar 

uitgebreide valorisatiehoofdstuk beschrijft 

Diedenhofen mogelijke toepassingen hier-

van, zoals de verbetering van bestaande 

zonnecellen en een nieuw type zonnecel. 

Momenteel werkt Diedenhofen als postdoc 

aan het  Institut de Ciències Fotòniques te 

Castelldefels (Barcelona).

FOM bevordert de realisatie van de doel-

stellingen voor promovendi via een aantal 

instrumenten namelijk selectiecriteria, 

planning en monitoring van het onderzoek, 

trainingen, en activiteiten gericht op de 

aansluiting met de arbeidsmarkt:

Selectie

FOM geeft diegenen die decentraal9 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 

selectiecriteria hanteert, is bekend dat 

werkgevers tegenwoordig veel waarde 

hechten aan competenties als communi-

catieve vaardigheden, sociale vaardig-

heden en het nemen van initiatief. FOM 

9  Het merendeel van de FOM-promovendi 

wordt geselecteerd door FOM-werkgroepleiders 

werkzaam bij de universiteiten.

stimuleert het meewegen van deze vaar-

digheden dan ook bij de selectie. Ook voor 

het promotietraject zelf zijn deze vaardig-

heden essentieel.

Planning en monitoring van het 
onderzoek

Goede inbedding in de werkomgeving en 

een duidelijke werkopdracht zijn voor 

iedere promovendus van belang. Met FOM-

promovendi wordt voor indiensttreding 

een opleidings- en begeleidingsplan over-

eengekomen. Tijdens het promotietraject 

zijn er jaarlijks formele gespreksmomenten 

in de vorm van planning- en evaluatie-

gesprekken 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 

rapportage daartoe aanleiding geeft.

In bijzondere omstandigheden kunnen 

promovendi een beroep doen op per-

soonlijke coaching. Zeker ook voor promo-

vendi met een buitenlandse nationaliteit, 

die moeten wennen aan de Nederlandse 

cultuur, 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 ont-

wikkeld. De trainingen in de start- en 

middenfase zijn merendeels gericht op 

een goede integratie van promovendi met 

een buitenlandse nationaliteit (‘Introduc-

tion 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 trainingen 

en met het noemen van de belangrijkste 

vernieuwingen van het trainingspakket. 

Winnares FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2011 Silke Diedenhofen op 

Physics@FOM Veldhoven 2012.
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Nadere inhoudelijke informatie over de 

trainingen is te vinden op de website van 

FOM. 10

Een aantal promovendi dat deel heeft 

genomen aan de Business Orientation 

Week gaf aan dat zij eerder met het in die 

training geleerde communicatiemodel 

kennis hadden willen maken opdat zij dat 

eerder in hun promotietraject hadden kun-

nen benutten. Naar aanleiding van deze 

feedback heeft FOM in 2011 haar tweede-

jaars promovendi uitgenodigd voor een 

eendaagse communicatieworkshop over 

dit model. Gezien het geringe aantal 

aanmeldingen (vijf) is besloten de geïn-

teresseerden een individueel traject aan te 

bieden. De deelnemers waren positief over 

het resultaat, maar gezien de geringe 

interesse is besloten dit experiment niet 

voort te zetten.

Aansluiting met de arbeidsmarkt

In het tweede deel van het promotietraject 

biedt FOM diverse activiteiten/trainingen 

aan die de aansluiting met de Nederlandse 

arbeidsmarkt bevorderen. Dit zijn de 

Nijenrode Business Week en de training 

‘Loopbaanplanning’ / ’Career planning’. 

Oio’s die tegen het einde van hun promo-

tietraject nog geen baan hebben gevonden, 

krijgen individuele loopbaan begeleiding 

aangeboden. In 2011 zijn 20 promovendi 

een individueel loopbaanbegeleidings-

traject gestart, waarvan er 10 inmiddels 

een baan hebben gevonden.

In het verlengde van de training Loopbaan-

planning en de individuele loopbaanbege-

leiding biedt FOM haar FOM-promovendi 

zogenaamde STARTbaanbijeenkomsten 

aan. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om 

de sollicitatieprocessen van FOM-promo-

vendi te versnellen. Het uitwisselen van 

praktische tips over sollicitatieprocedures 

en actuele mogelijkheden op de arbeids-

markt (netwerken) staat hierbij centraal. 

10  Zie de FOM-website, ‘personeelsinformatie’, 

‘werk en carriere’, ‘trainingaanbod voor oio’s.

Overzicht van trainingen gegeven in 2011 met deelnemersaantallen

training verplicht/
facultatief

aantal 
trainingen

aantal 
deelnemers 

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 5 47**
Promotie in eigen regie verplicht 5 54
Taking charge of your PhD-Project* verplicht 7 77
Working across cultures facultatief 1 9
The art of presenting science facultatief 3 36
Write it right facultatief 2 50
Valorisatieworkshop facultatief 1 14
Business orientation week (Nijenrode) facultatief 1 21
Loopbaanplanning facultatief 2 13
Career planning* facultatief 1 4

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 deel). Het weergegeven aantal betreft alleen promovendi. 

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 

promotieonderzoek zo te organiseren 

dat een promotie in vier jaar een 

realistisch en haalbaar doel wordt. 

Alle oio’s volgen deze training ver-

plicht in het eerste jaar van het 

promotietraject.

Toelichting training ‘Loopbaan-
planning’ (‘Career planning’) 

De training ‘Loopbaanplanning’ bevor-

dert het vinden van een passende 

baan, aansluitend op het dienst-

verband bij FOM. De training is erop 

gericht om oio’s kennis te geven van 

de arbeidsmarkt, te voorzien van de 

benodigde vaardigheden en het zelf-

inzicht te bevorderen zodat een 

nieuwe positie gevonden kan worden 

die aansluit bij hun wensen en 

talenten. Als afsluiting toetsen de 

deelnemers hun verworven inzichten 

en vaardigheden in een oefensollici-

tatiegesprek met (externe) selecteurs 

uit het bedrijfsleven.
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Bij de STARTbaanbijeenkomsten worden 

ook recent gepromoveerde (oud-)FOM-

promovendi uitgenodigd. Zij vertellen over 

hoe zij een baan hebben gevonden en wat 

hun eerste werkervaringen zijn. In 2011 

heeft één STARTbaanbijeenkomst plaats-

gevonden waar 16 promovendi aan hebben 

deelgenomen.

F  OM Young Scientists’ Day 2011 

Op vrijdag 2 december 2011 heeft FOM voor 

de derde keer in het voormalig Olympisch 

Stadion in Amsterdam een dag georga-

niseerd voor al haar promovendi. Deze dag 

stond net als de eerdere edities in het 

teken van ontwikkeling van (persoonlijke) 

vaardigheden en oriëntatie op de loopbaan 

en bood mogelijkheden tot netwerken. 

Nieuw was dit jaar dat FOM haar postdocs 

ook voor de dag had uitgenodigd.

De 134 deelnemers (107 promovendi en 27 

postdocs) konden bij aanmelding twee 

workshop kiezen uit een aanbod van 

twaalf workshops (zie tabel). De drie 

populairste workshops waren: ‘How to get 

funded’ (gegeven door prof.dr. Mischa 

Bonn), Academic Career Development 

(gegeven door dr. Sara Shinton van Shinton 

Consultancy) en ‘Shaping your career 

outside science’ gegeven door drs. Harry 

Linders. Twee workshops (Your research on 

TV! en Cross cultural communication) uit 

het oorspronkelijk aanbod moesten 

geannuleerd worden, omdat bleek dat voor 

deze workshops te weinig animo bestond. 

Voor de plenaire gedeeltes waren zes FOM-

alumni uitgenodigd met verschillende 

vervolgcarrières. Representant van een 

wetenschappelijke carrière was Sylvie 

Roke, die in 2004 als werknemer van FOM 

gepromoveerd is en inmiddels werkzaam 

is als professor bij het EFPL in Lausanne.

Workshops 
FOM Young Scientists’ Day

1. What a personality!

2. Practical leadership skills

3. The art of presenting science

4. Write it Right!

5. Applying martial arts to physics

6. Capitalize your scientifi c results

7. Starting a science based company

8. Academic career development

9. How to get funded

10. Shaping your career outside 

science

De workshop 

‘Academic Career 

Development’ waarbij 

Sylvie Roke de 

workshopleider Sara 

Shinton aanvult 

vanuit  haar eigen 

ervaringen.

Netwerken met 

andere FOM-

promovendi.

Interactieve 

discussie met de 

deelnemers.

FOM-alumni met verschillende carrières (v.l.n.r.): 

Orion Mouraille (ASML), Wiepke Koopmans (VU Medisch Centrum), 

Maaike Milder (NKI), en Joska Broekmaat (CTO SolmateS bv)
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Ervaring in een gerenommeerd buitenlands 

instituut is voor pas gepromoveerden een 

belangrijke voorwaarde voor een succes-

volle vervolgcarrière in de wetenschap. 

Daarom vindt FOM het enerzijds onwen-

selijk om recent in Nederland gepromo-

veerden aan te stellen en wil FOM ander-

zijds in het buitenland gepromoveerden 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 

aanstellingsrichtlijnen, waarop slechts in 

(zeer) bijzondere situaties een uitzondering 

mogelijk is:

- FOM stelt uitsluitend gepromoveerden 

als postdoc aan als zij relevante werk-

ervaring (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 voorafgaande 

postdoccontracten niet langer is dan 

vier jaar of indien er sprake is van 

bijzondere omstandigheden die onver-

korte toepassing van voornoemde ter-

mijn in de weg staan.

Instroom postdocs

Als gevolg van het sluiten van het pro-

grammaloket in de jaren 2004-200711 is de 

instroom van postdocs laag geweest tot 

2007. Daarna is een stijgende lijn zichtbaar. 

In 2011 zijn er 84 postdocs ingestroomd bij 

FOM.

Uit de tabel is af te leiden dat over de 

afgelopen vijf jaar meer dan 85% van de 

postdocs die bij FOM in dienst kwamen, 

een niet-Nederlandse nationaliteit hadden. 

Ruim drie op de vijf van deze buitenlandse 

postdocs was afkomstig uit landen uit de 

Europese Economische Ruimte (en Zwitser-

land).

Uitstroom van postdocs

De bovenstaande tabellen betreffen de 

uitstroom van postdocs. De relatief lage 

uitstroomaantallen van 2006 tot en met 

2009 correleren met de lagere instroom als

11 Zie ook de toelichting in paragraaf 5.4.

gevolg van het niet honoreren van pro-

gramma’s in de jaren 2004-200712 door 

FOM.

Van 66% van de in 2010 uitgestroomde 

postdocs is bekend waar zij een vervolg-

baan hebben gevonden. Een meerderheid 

van de uitstromers vindt zijn vervolgbaan 

buiten Nederland (61% over 2010). Dit past 

bij het ‘passantenkarakter’ van de post-

docfunctie. 

Drie kwart (75%) van de uitstromers van 

2010 die in Nederland zijn gebleven, heeft 

een vervolgbaan gevonden bij een onder-

zoekinstelling of universiteit. In deze groep 

zit een aanzienlijk aantal mensen met een 

buitenlandse nationaliteit. Zonder de 

voorgaande postdoc-aanstelling zou er een 

gerede kans zijn dat deze kenniswerkers 

niet voor de Nederlandse arbeidsmarkt 

beschikbaar zouden zijn gekomen.

12  Zie ook de toelichting in paragraaf 5.4.

3. Kennistransfer: in- en doorstroom van postdocs

Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit per instroomjaar

instroomjaar 2007 2008 2009 2010 2011 gemiddelde 
2007-2011

instroom 50 66 71 77 84 70 
       
%vrouw 12 24 24 14 19 19 
       
gemiddelde leeftijd in dienst 30,4 30,1 30,4 30,5 30,0 30,3 
       
% Nederland 16 14 17 21 10 15 
% EER+ 56 54 45 47 50 51 
% overig 28 32 38 32 40 34 

Uitstroom van postdocs

uitstroomjaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011

aantal 62 53 47 42 77 80
       
gemiddelde duur van de aanstelling (mnd) 23 23 23 25 23 22
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Young Scientists’ Day 2011 - ook 
voor postdocs 

In het  hoofdstuk 2 is de Young Scientists’ 

Day al genoemd (zie pagina 14). In 2011 

zijn voor het eerst - behalve de FOM-

promovendi - tevens FOM-postdocs voor 

dit evenement uitgenodigd. Dit omdat het 

programma ook voor hen relevante 

onderdelen bevat. 

Van de genodigden onder de postdocs had 

16% zich aangemeld. Zij hadden vooral 

belangstelling voor de workshops ‘How to 

get funded’ en ‘Academic Career Develop-

ment’. Voor ‘How to get funded’ is inmid-

dels - naar aanleiding van de verzoeken 

van meerdere deelnemers - besloten deze 

workshop in 2012 in de vorm van een 

dagworkshop aan te bieden aan alle FOM-

postdocs en vierdejaars promovendi. 

PCDI Beta Postdoc Retreat  

Het Postdoc Career Development Initiative 

(PCDI) heeft in opdracht van de drie 

Technische Universiteiten een driedaags 

‘Beta Postdoc Retreat’ ontwikkeld. Een 

dergelijk programma in het kader van 

loopbaan en ontwikkeling bestond al 

langer voor postdocs in de Life Sciences. 

Het programma is onder andere met prof.

dr. Niek Lopes Cardozo, prof.dr. Bart 

Noordam en prof.dr. Albert van den Berg 

in het programmacommittee - omgevormd 

naar een programma voor beta’s. Het PCDI 

heeft FOM benaderd of zij haar FOM-

postdocs en vierdejaars promovendi deel 

wil laten nemen aan dit evenement. FOM 

heeft haar postdocs op het evenement 

geattendeerd en aangegeven de kosten 

voor haar rekening te willen nemen, mits 

de postdocs deelnamen in ‘eigen tijd’. Er 

hebben 19 FOM-postdocs deelgenomen 

(11% van de genodigden).

Arbeidsmarktresultaten van postdocs per uitstroomjaar

PD arb markt positie in % 2006 2007 2008 2009 2010 

betaalde baan 85  89  83  50  66  

- Nederland  38   40   36   43   39  
bedrijf  35  32  14  22  25
universiteit, onderzoeksinstelling 60  68  86  78  75
overig  5  0  0  0  0

- in EER+  49   43   46   38   41  

- elders  13   17   18   19   20  

uitkering > 3 maanden 2  6  4  2  3  

onbekend 13   5   13   48   31   

Peildatum 1 februari 2012. Over het jaar 2011 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

Bestemming uitstromende postdocs met betaalde baan na FOM

bestemming uitstromers na FOM (aantal)
 

2006 2007 2008 2009 2010

Nederlandse uitstromers       
 naar NL 6 7 2 2 8
 naar EER+ 3 5 2 0 2
 naar overig 0 0 1 0 1
EER+ uitstromers       
 naar NL 6 9 7 2 9
 naar EER+ 21 14 14 6 19
 naar overig 1 3 1 0 0
overige uitstromers       
 naar NL 8 3 5 5 3
 naar EER+ 2 1 2 2 0
 naar overig 6 5 5 4 9
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4.1 Charter ‘Talent naar 
de Top’

FOM heeft op 18 maart 2010 het vrouwen-

charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. 

Dit  Charter is een publiek commitment, 

een code met heldere afspraken voor het 

realiseren van m/v diversiteit aan de (sub-)

top. Met de vrijwillige ondertekening heeft 

FOM zich gecommitteerd om maatregelen 

te nemen om meer vrouwelijk talent aan 

boord van de organisatie te krijgen en te 

behouden. FOM ziet bovendien voor zich-

zelf een rol in het faciliteren van door-

stroom naar een toppositie buíten FOM. 

Op 26 mei 2011 heeft minister-president 

Rutte in Den Haag de publieke versie zijn 

het ‘Rapport Monitoring Talent naar de Top 

2010’ - in ontvangst genomen. FOM heeft 

separaat van de commissie een ‘start-

rapportage’ ontvangen waarin de door 

FOM over 2010 aangeleverde kwantitatieve 

en kwalitatieve gegevens en doelstellingen 

zijn geanalyseerd. De belangrijkste con-

clusies en aanbevelingen van de commissie 

zijn in het kader opgenomen.

Door het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM 

zijn in december 2010 een aantal concrete 

doelstellingen en streefcijfers vastgesteld. 

Eén van die doelstellingen is om jaarlijks 

in het sociaal jaarverslag te rapporteren 

over de stand van zaken middels een 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In 

de twee volgende paragrafen wordt 

beschreven in hoeverre de UB-doelstel-

lingen zijn gerealiseerd (paragraaf 4.2) en 

wordt daarnaast aangegeven welke 

relevante acties er verder in 2011 hebben 

plaatsgevonden in het kader van het (top-) 

vrouwenbeleid (paragraaf 4.3).

4. Instroom, doorstroom en 
behoud van vrouwelijk toptalent

Analyse FOM-beleid en -cijfers 
door de Commissie Monitoring Talent naar de Top 

- De strategische stappen die FOM heeft gezet laten zien dat de urgentie van het 

besluit om het aandeel vrouwen in de top te vergroten wordt gevoeld.

- FOM kent momenteel een laag aandeel (7,9%) vrouwen in de top vergeleken met 

de andere werkgevers in de sector onderwijs en onderzoek (gemiddeld 22,1%). 

Helder is ook dat het totaal aandeel vrouwen in FOM veel lager is dan gemiddeld 

in de sector.1 

- De FOM-ambitie om in 2015 14% vrouwen aan de top te hebben betekent een 

toename van 6,1%. De De Commissie Monitoring Talent naar de Top vindt onze 

ambitie in vergelijking met werkgevers in de sector (26.7%) weliswaar erg 

behoudend maar noemt onze doelstelling ‘20% vrouwen in 2020’ tegelijkertijd 

toch ambitieus gezien de van oudsher beperkte instroom van vrouwen in de bèta-

omgeving.

- Analyse van in- en uitstroomgegevens laat zien dat het vrouwelijk potentieel in de 

organisatie verhoudingsgewijs groter wordt. De verhouding vrouwen in de subtop 

in vergelijking met de top is bij FOM prima (0,4). Commissie vindt dit een gezond 

uitgangspunt voor succesvolle doorstroom en beveelt aan deze verhouding te 

behouden zodat er voldoende potentieel aanwezig blijft. 

- Omdat één vrouw in de top is ingestroomd en er geen vrouwen zijn uitgestroomd 

is het aandeel vrouwen in de top in 2010 verhoudingsgewijs toegenomen.

- Aanbevolen wordt te streven naar (meer) vrouwen in strategische lijnfuncties 

omdat doorstroom naar de top vanuit een staffunctie lastiger is.

- FOM voldoet al aan een aantal belangrijke voorwaarden voor de verankering van 

het diversiteitsbeleid. De Commissie vindt dat aan strategie, management-

afspraken, instrumenten en communicatie in onze organisatie ruim aandacht is 

besteed. Ze doet de aanbeveling om o.a. interne bijeenkomsten te gaan organiseren 

en voorts om regelmatig de voortgang van het beleid te evalueren.

1 Opmerking FOM: voor een natuurkundeorganisatie is het aandeel vrouwen niet 

buitensporig laag.
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4.2 Welke doelstellingen 
zijn er gerealiseerd?

Rapportage kwantitatieve 
doelstellingen

Door het UB van FOM is een aantal doelen 

bepaald over het aantal en/of het per-

centage vrouwen op bepaalde posities in 

de organisatie voor 2015 en 2020. In neven-

staande tabel is te zien wat de doelen zijn, 

wat begin 2010 de uitgangssituatie was en 

wat de stand van zaken per 31 december 

2011 is.

Uit de tabel is af te lezen dat tussen de 

nulmeting van begin 2010 en 31 december 

2011 het aantal vrouwen in de Raad van 

Bestuur is gestegen van twee naar vier.  

Met dit aantal is de doelstelling die voor 

2015 was gesteld in principe al gerealiseerd.

Hoewel de doelstelling voor het aantal 

vrouwelijke UB-leden per 31 december 

2011 nog niet is behaald, is het selectie-

traject dit jaar wel afgerond, zodat er per 1 

januari 2012 een vrouw zitting heeft in het 

UB. Ook hier is de doelstelling voor 2015 

(en ook die voor 2020) dus gerealiseerd.

Het aantal vrouwen op posities in schaal 

12 en hoger ten opzichte van het totaal 

aantal posities in deze schalen, is eind 

2011 sinds de nulmeting gestegen van 

zeven naar 11%. In onderstaande tabel is 

nader gespecifi ceerd in welke schalen deze 

topvrouwen werkzaam zijn. Tevens is 

aangegeven hoe deze aantallen zich 

verhouden tot het totaal aantal posities in 

de desbetreffende schaal.

De redenen voor de stijging van het aantal 

vrouwen in schaal 12 en hoger in het 

afgelopen verslagjaar (2011) waren: twee 

bevorderingen naar schaal 12, één bevorde-

ring naar schaal 13 en één bevordering 

naar schaal 14. In alle gevallen ging het om 

wetenschappelijke posities.

Hoewel dit buiten het cijfermatige kader 

van het Charter valt heeft het UB van FOM 

expliciet benoemd dat de organisatie voor 

zichzelf - als doorstroomorganisatie - ook 

een belangrijke rol ziet in het faciliteren 

van FOM-vrouwen om buiten FOM een top-

positie te bereiken. Dit streven is weliswaar 

niet terug te zien in de ‘20 in 2020’ doel-

stelling en wordt door de Commissie 

Monitoring Talent naar de Top niet in haar 

beoordeling mee genomen, maar is daar-

mee wel degelijk waardevol en nastrevens-

waardig. Gerapporteerd wordt er echter 

niet over.

Rapportage kwalitatieve 
doelstellingen

De UB-doelstelling om per 1 januari 2011 in 

iedere sollicitatiecommissie voor functies 

vanaf schaal 12 en hoger ten minste één 

vrouw zitting te laten nemen is per streef-

datum gerealiseerd. 

De UB-doelstelling om het FOM-perso-

neelsbeleid te screenen op eventuele 

belemmeringen voor vrouwen in top-

posities en zo nodig bij te stellen wordt in 

2012 afgerond. 

De UB-doelstelling om ter ondersteuning 

van de verdere ontwikkeling van het 

diversiteitbeleid binnen FOM een klank-

bordgroep13 in te stellen bestaande uit 

FOM-werknemers en twee externe leden 

uit bedrijven met een succesvol diversi-

teitsbeleid, is gerealiseerd. Deze klank-

bordgroep is in september 2011 voor het 

eerst bij elkaar geweest. De klankbordgroep 

is samengesteld uit vertegenwoordigers/

keyplayers die invloed hebben op de 

werving en selectie van vrouwen voor de 

posities in schaal 12 en hoger van de drie 

FOM-instituten en daarnaast twee externe 

leden. De twee externe leden zijn afkomstig 

van Centraal Beheer Achmea en Delta 

Lloyd, beiden ‘male-dominated-organisa-

tions’ met een succesvol (top-)vrouwen-

beleid.

13 Het UB heeft het doel van deze klankbord-

groep in 2011 uitgebreid door te benoemen dat 

de klankbordgroep ook dient als toetsingskader 

voor het hoofd van de Centrale Personeels-

dienst door feedback te geven op voorgestelde 

ideeën/initiatieven en tevens te fungeren als 

aanspreekpunt.

Rapportage kwantitatieve doelstellingen

 Nulmeting
in 2010*

Situatie per 
31-12-2011

Doel voor 
2015

Doel voor 
2020

Aantal vrouwelijke RvB-leden
(totaal 29 leden)

                 2              4        4          6 

Aantal vrouwelijke UB-leden
(totaal 5 leden)

               -              0        1          1 

Percentage vrouwen in schaal 
12 en hoger

7%
(8 vrouwen)

11%
(13 vrouwen)

14%
(16 vrouwen)

20%
(24 vrouwen)

* Peildatum 1 januari 2010.

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

nulmeting
 

1-1-2010 31-12-10 31-12-11

schaal aantal %  aantal % aantal % 
12 3 7 6 13 6 15 
13 2 13 2 12 3 14 
14 1 3 1 3 2 6 
15 1 9 1 13 1 17 
16 1 9 1 7 1 7 
18 - - -   -   -   -   
 Totaal 8 7 11 9 13 11 
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Tijdens de vergadering van de klankbord-

groep in september is er een gezamenlijk 

gedeelte geweest met de FOm/v commissie. 

Daarin hielden de genoemde twee externe 

‘ervaringsdeskundigen’ een presentatie 

over hun (top-)vrouwenbeleid waarbij zij 

hun ervaringen deelden en ‘do’s en don’ts’ 

gaven.

De klankbordgroep heeft zich tijdens de 

vergadering ook gebogen over een lijst van 

23 punten in een ‘plan van aanpak’ ter 

realisatie van de UB-doelstellingen. In deze 

lijst heeft zij een prioritering aangebracht 

door het kiezen van acht punten die als 

eerste op haalbaarheid worden onderzocht 

en worden opgepakt (zie kader). 

Het stappenplan bevat zes actiepunten die 

de Centrale Personeelsdienst en de insti-

tuten zelf kunnen uitvoeren. Op twee 

onderdelen wordt externe deskundigheid 

ingehuurd. Het betreft de ‘pilot cross-

mentoring’ (punt 6 in het kader) en het 

‘onderzoek vertrekkende vrouwen’ (punt 

8). Voor de pilot cross-mentoring wordt 

gedacht aan het formeren van koppels 

waarbij de mentor iemand is op een 

toppositie en de mentee een vrouw in de 

huidige subtop. Voor instructie en op-

starten hiervan ontbreekt binnen de FOM-

organisatie de menskracht en de des-

kundigheid en wordt daarom een externe 

leverancier geselecteerd. Wat betreft het 

‘onderzoek vertrekkende vrouwen’ zal een 

groepsgesprek worden georganiseerd met 

‘vertrekkers’ en ‘blijvers’ om te achterhalen 

waarom FOM-vrouwen na uitdiensttreding 

niet meer terugkeren in de fysica/weten-

schap. 

4.3 Overige acties op het 
gebied van vrouwenbeleid
Organisatorische maatregelen

Het  UB van FOM heeft het hoofd van de 

Centrale Personeeldienst van FOM een 

actieve rol in de coördinatie en realisatie 

van het te voeren beleid toebedeeld en 

daarom woont zij de vergaderingen van de 

FOm/v-commissie deels bij om te waar-

borgen dat FOM eenduidig is in haar beleid 

en in de communicatie hierover. Hiermee 

wordt gewaarborgd dat de ontwikkeling 

van nieuw beleid plaatsvindt in lijn met de 

FOm/v-activiteiten. 

De voortgang van het ingezette beleid staat 

elk kwartaal op de agenda van het 

Management Overleg dat de directeur van 

FOM heeft met de drie instituutsdirecteuren 

en het hoofd Universitaire beheerseenheid 

(BUW).

Opgemerkt wordt hier nog dat FOM al meer 

dan tien jaar beleid en instrumenten heeft 

gericht op het versterken van de positie 

van vrouwen binnen de organisatie en in 

de natuurkunde, zoals het FOm/v-stimu-

leringsprogramma (zie ook paragraaf 4.5). 

Ook biedt FOM coaching aan voor 

vrouwelijke oio’s. De praktijk bij FOM van 

het waar nodig vinden van maatwerk-

oplossingen voor vrouwen is tevens in 

2011 krachtig voortgezet.

Deelname FOM-medewerkers aan 
relevante congressen

Om ervaringen uit te wisselen en van 

elkaar te leren hebben FOM-medewerkers 

in 2011 aan twee relevante congressen 

deelgenomen:

FOM heeft met drie (vrouwelijke) deel-

nemers geparticipeerd in de Nederlandse 

delegatie bij de IUPAP International Con-

ference on Women in Physics van 5 tot en 

met 8 april 2011 in Kaapstad. De leer-

punten hieruit zijn meegenomen in het te 

voeren beleid.

Stappenplan ter realisatie van UB-doelstellingen1

1 Genderneutraal formuleren van advertentieteksten2

2 Website verbeteren: aparte pagina met alle relevante informatie qua ‘vrouw-

vriendelijke’ arbeidsvoorwaarden en regelingen bij FOM

3 Scouting door instituutsdirecteuren van succesvolle (sub-)top vrouwen

4 Intern communiceren over welke acties er zijn gestart en wat het beleid is3

5 Cross-mentoring: mentorprogramma/pilot opstarten met topmannen en top-

vrouwen binnen FOM als rolmodel

6 Gerichte exitgesprekken voeren met vertrekkende (sub-)topvrouwen 

7 Zorgen voor zichtbaarheid als organisatie waar vrouwen graag willen werken

 (extern communiceren)

8 Verzoek van FOM als non-profi t organisatie aan onderzoeksbureau McKinsey

 (naar aanleiding van hun onderzoek naar het effect van vrouwen in besturen van 

bedrijven en in kaart brengen van ‘belemmeringen’ voor vrouwen om toppositie in 

te willen vullen)

1 De acht punten uit het stappenplan zijn vastgesteld in de UB-vergadering van december 

 2011.
2 Deze ‘stap’ is in 2011 gerealiseerd.
3 In de informatiebulletin van FOM (de FOM expres) wordt inmiddels aandacht besteed 

 aan de voortgang van de realisatie van de doelstellingen.
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Het hoofd van de Centrale Personeelsdienst 

heeft deelgenomen aan de eerste European 

Gender Summit ‘Quality research and 

innovation through equality’ die op 8 en 

9 november 2011 werd gehouden in 

Brussel.14 ‘De conferentie had tot doel om 

sleutelfi guren uit alle wetenschappelijke 

sectoren en het bedrijfsleven met elkaar in 

contact te brengen en om uit te wisselen 

op welke manier gender een kritische 

succesfactor kan worden. Welke verander-

ingen zijn nodig in de wetenschap, HR en 

organisatiecultuur om ervoor te zorgen dat 

kennis en innovatie in Europa optimaal 

profi teren van de kwaliteiten van vrou-

wen?’ De 400 deelnemers van de confe-

rentie participeerden in de workshops 

(Scientifi c leadership, R&D en HR stan-

dards) van (een deel van) de 70 sprekers.

Duidelijk werd tijdens de conferentie dat 

de vrouwen in de fysica internationaal het 

best georganiseerd zijn en daardoor een 

14  Dit initiatief werd genomen onder de 

auspiciën van de Europese Unie en de Europese 

commissie (middels het Science and Society 

Programme (FP7) door genSETgender in 

science, the European Science Foundation en 

the European Cooperation in Science and 

Technology.

bepaalde (netwerk-)voorsprong lijken te 

hebben. De tijdens de conferentie gege-

nereerde ideeën en aanbevelingen zijn in 

december 2011 vastgelegd in een ‘Public 

Manifesto for Integrated Action on the 

Gender Dimension in Research and 

Innovation’.

4.4 Honoreringen FOm/v-
stimuleringsprogramma

FOM heeft een FOm/v-stimuleringspro-

gramma om meer vrouwelijke fysici te 

behouden voor de wetenschap. Onderdeel 

van dit programma zijn twee subsidie-

vormen: 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 

fi nanciert voor maximaal drie jaar een 

postdocpositie. Voorwaarde is dat de vrouw 

zelf daaraan gekoppeld een - niet door 

FOM betaald - verblijf van ten minste een 

jaar aan een buitenlandse instelling 

georganiseerd heeft. Het buitenlandverblijf 

kan naar eigen inzicht worden gepland 

vóór, tijdens of na de periode die FOM 

fi nanciert. Er was in 2011 één nieuwe 

persoonsgebonden subsidie toegekend, 

deze is echter teruggegeven door de 

persoon omdat deze elders ook een 

subsidie had verworven. In het verslagjaar 

liepen er voorts nog twee, al in 2009 voor 

een periode van drie jaar toegekende 

subsidies.

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld om 

faculteiten en onderzoekinstellingen te 

ondersteunen bij het aanstellen van een 

vrouw in vaste dienst. FOM draagt 

maximaal vijf jaar fi nancieel bij. FOM 

heeft in 2011 één overbruggingssubsidie 

toegekend voor een periode van drie jaar 

en tien maanden. Deze subsidie start in 

2013. In 2011 liepen er verder nog drie 

eerder toegekende subsidies, waarvan 

twee in 2009 toegekend (een van drie jaar 

en een van drie jaar en drie maanden) en 

één in 2010 toegekende voor een periode 

van vijf jaar. 

Aanvragen voor het FOm/v-stimulerings-

programma kunnen te allen tijde worden 

ingediend.

De Nederlandse delegatie op de conferentie ‘Woman in Physics’ (v.l.n.r.): 

mr. Renée-Andrée Koornstra (hoofd Centrale Personeelsdienst FOM), 

leider van de delegatie prof.dr. Petra Rudolf (RUG en voorzitter van de FOm/v-commissie), 

ir. Noortje Vis (programmawcoördinator FOm/v-beleid) en 

dr.ir. Petra van der Werf (Nederlandse Natuurkundige Vereniging).

European Gender Summit 

(met op de achtergrond Marie Curie 

op het projectiescherm).
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4.5 Kwantitatieve gegevens 
vrouwen

De kwantitatieve gegevens over vrouwen 

bij FOM zijn te vinden in twee volgende 

tabellen. Vermeldenswaard is dat als de 

aantallen promovendi gelegd worden 

naast het totaal aantal promovendi per 

locatie (zie hoofdstuk 6), dat bepaalde 

locaties procentueel relatief veel vrouwe-

lijke oio’s hebben (AMOLF, Radboud 

Universiteit Nijmegen en de Universiteit 

Wageningen). Mogelijke oorzaak is dat 

bepaalde onderzoeksgebieden (bijvoor-

beeld fysica van levensprocessen) relatief 

grote aantrekkingskracht hebben op 

vrouwen.

Vrouwelijke personeelsbezetting ten opzichte van de totale bezetting per 31/12

 2007
 

2008 2009 2010
 

2011
 

vrouwelijke 
personeelsbezetting 
per 31-12 n % n % n % n % n %
WP/V 3 3 3 4 4 5 7 8 9 10
WP/T 18 16 24 18 32 20 32 20 32 20
oio 68 21 64 21 75 21 97 23 109 23
OP/V 71 24 68 23 66 23 68 23 71 24
OP/T 14 26 12 21 17 28 24 36 24 36
totaal 174 20 171 20 194 20 228 22 245 22

Instroom vrouwen n % n % n % n % n %

WP/V   1 25
WP/T 9 14 19 25 17 22 12 14 15 16
oio 16 22 15 17 28 22 38 26 30 22
OP/V 1 25 3 33 3 30 3 60 2 25
OP/T 14 35 10 23 10 29 17 44 14 29
totaal 40 22 47 21 58 22 71 25 61 21

Vrouwelijke bezetting (aantal) naar locatie per 31/12

locatie WP/V WP/T oio % vrouwe-
lijke oio’s

TP/V TP/T AOP/V AOP/T Totaal

Nikhef 5 3 11 20% 4 1 8 2 34
Rijnhuizen 2  6 18% 1  14 2 25
AMOLF 2 6 24 37% 1 3 14 8 58
FOM-bureau       28 6 34
EUR    0%      
LEI  5 7 20%     12
RUG  3 10 26%     13
RU  1 9 38% 1    11
TUD  4 10 15%     14
TU/e  1 3 10%     4
UT   13 28%  1   14
UU  4 4 17%  1   9
UvA  3 6 18%     9
VU  2 3 17%     5
WUR   3 38%     3
subtotaal BUW 0 23 68 30% 1 2 0 0 94

totaal 9 32 109 23% 7 6 64 18 245
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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 afgelopen 

tien jaar (2001-2011). Het personeelsbeleid 

voor promovendi en postdocs is al in de 

hoofdstukken 2 en 3 aan de orde geweest.

5.1 Algemeen

Functioneringsgesprekken

FOM hecht belang aan het periodiek 

houden van functioneringsgesprekken 

met alle medewerkers. In onderstaande 

tabel is per locatie aangegeven hoeveel 

procent van de medewerkers in 2010 of 

2011 een dergelijk gesprek met hun leiding-

gevende heeft gehad én daar verslaglegging 

van plaatsvond.

Percentage medewerkers met 
functioneringsgesprek in 2010 en/of 2011 
per organisatieonderdeel

Locatie %

Nikhef 50%

Rijnhuizen 72%

AMOLF 80%

FOM-bureau 87%

Universitaire werkgroepen (BUW) 78%

Totaal 73%

Opleidingsbudget

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM 

is het belangrijk te investeren in de 

ontwikkeling van haar medewerkers. FOM 

heeft in 2011 alleen al aan betalingen aan 

opleidingsinstituten en aan vergoedingen 

aan medewerkers die een opleiding hebben 

gevolgd, ruim 1,2%15 van de loonsom 

gespendeerd. Opleidingsgerelateerde uit-

gaven zoals inschrijfgelden voor de vele 

(internationale) werkconferenties (zoals 

ook Physics@FOM Veldhoven 2011), semi-

nars en reis- en verblijfskosten zijn in dit 

percentage niet meegerekend. 

Trainingen voor leidinggevenden

FOM vindt de kwaliteit van de vaste staf 

van groot belang met het oog op de 

continuïteit van het onderzoek en het 

beheer van de organisatie. In dit kader 

organiseert FOM trainingen voor leiding-

gevenden.

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 leiding-

geven aan professionals aan de orde. Er is 

ruim gelegenheid voor de uitwisseling van 

praktijkervaringen tussen de deelnemers 

die vrijwel steeds afkomstig zijn van 

verschillende FOM organisatiedelen. In 

2011 heeft de training eenmaal plaats-

gevonden en hebben in totaal zeven 

leidinggevenden deelgenomen.

Kennismaking met nieuwe 
medewerkers

FOM organiseert kennismakingsdagen 

voor nieuwe medewerkers. Deze vinden 

plaats op het FOM-bureau in Utrecht.  FOM 

informeert medewerkers over de FOM-

15 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.

organisatie (door de directeur), over het 

personeelsbeleid (door het hoofd van de 

Centrale Personeelsdienst) en de activi-

teiten van de ondernemingsraad (door een 

lid van de Centrale Ondernemingsraad). 

Ook is er in verschillende programma-

onderdelen aandacht voor de belangrijkste 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan-

digheden. In 2011 hebben 150 nieuwe 

medewerkers deelgenomen aan één van 

deze in totaal zes ochtenden of middagen.

Vwo-docenten

Vanaf 2008 biedt FOM vwo-docenten de 

mogelijkheid om gedurende een jaar lang 

één dag per week een onderzoeksopdracht 

in een FOM-instituut te vervullen. Doel 

hiervan is docenten een impuls in hun 

eigen beroepspraktijk te geven, die zal af-

stralen op hun leerlingen. FOM wil hiermee 

de banden met scholen aanhalen en hoopt 

de belangstelling voor een studie in de 

fysica te versterken. Voor het schooljaar 

2011/2012 zijn wederom tien posities van 

0,2 fte beschikbaar gesteld. Zeven van de 

tien vwo-docenten zijn bij Nikhef geplaatst, 

één bij AMOLF en twee bij Rijnhuizen.

MyFOM-People 

In mei 2011 heeft de Centrale Personeels-

dienst van FOM in samenwerking met een 

externe partij de eerste versie van een 

digitaal portaal voor alle FOM-medewerkers 

gerealiseerd. Dit portaal heeft de naam 

MyFOM-People gekregen. Hoofddoel van 

het portaal is het voor medewerkers 

makkelijker te maken hun personeelszaken 

digitaal te regelen. Daarnaast waren doelen 

van het project: het terugbrengen van de 

hoeveelheid papier die in omloop was en 

waar mogelijk effi ciencyverhoging.

Klantvriendelijkheid en goede beveiliging 

van privacygevoelige informatie hebben bij 

de ontwikkeling van MyFOM-People voor-

op gestaan. Bewust is gekozen voor een 

eenvoudige opzet zodat medewerkers 

weinig beperkingen ondervinden bij het 

invullen van de digitale formulieren in het 

portaal. Dit is mogelijk omdat er geen 

5. Personeelsbeleid & ontwikkelingen
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geautomatiseerde verwerking van gege-

vens plaatsvindt. Alle door medewerkers 

via MyFOM-People doorgegeven infor-

matie/gedane aanvragen worden op de 

reguliere manier gecontroleerd en hand-

matig verwerkt in het personeelsinfor-

matiesysteem.16 

Qua functionaliteiten kunnen mede-

werkers - na inlog met persoonlijke toe-

gangscodes - in deze eerste versie van 

MyFOM-People wijzigingen van persoons-

gegevens (bijvoorbeeld adresgegevens) 

doorgeven en AVOM-aanvragen indienen. 

Een andere functionaliteit van het portaal 

is de mogelijkheid om salarisstroken en 

jaaropgaven in te zien. Doorgegeven 

wijzigingen/AVOM-verzoeken blijven vijf 

jaar lang zichtbaar in MyFOM-People. Ook 

na uitdiensttreding houden ex-mede-

werkers vijf jaar toegang tot het portaal 

zodat zij kunnen blijven beschikken over 

salarisstroken en jaaropgaven.17

Voor de overstap van een papieren naar 

een digitale salarisstrook is alle mede-

werkers schriftelijk akkoord gevraagd18. 

Medewerkers die voorkeur hebben voor 

een papieren versie, krijgen deze per post 

toegestuurd conform de wettelijke ver-

plichtingen die FOM als werkgever heeft.

MyFOM-People wordt in 2012 verder 

ontwikkeld met andere aan personeels-

zaken gerelateerde functionaliteiten, zoals 

onder andere verlofregistratie en aanmel-

ding voor opleidingen voor promovendi. 

16  Gedurende een nog niet nader bepaalde 

overgangsperiode blijft het voor medewerkers 

mogelijk om verzoeken en wijzigingen ook 

op de oude manier (via papieren formulieren 

per post) in te dienen.
17  Medewerkers kunnen salarisstroken en 

jaaropgaven via de portal printen en digitaal 

bewaren.
18  Voor nieuwe medewerkers wordt dit in hun 

arbeidsovereenkomst geregeld.

Online solliciteren via FOM-website 

Een ander digitaliseringsproject dat de 

Centrale Personeelsdienst heeft opgepakt 

en dat eind 2011 is gerealiseerd is de 

mogelijkheid voor sollicitanten om via de 

FOM-website te solliciteren. De sollicitaties 

worden automatisch per e-mail naar de 

desbetreffende aanmelder van de vacature 

(een FOM-werkgroepleider of FOM-

personeelsfunctionaris) verstuurd voor 

behandeling. Vooralsnog blijft ook de 

mogelijkheid bestaan om bij het 

aanmelden van een vacature aan te geven 

dat sollicitaties alleen per post gedaan 

kunnen worden.

Pilot PreventieKompas

In de tweede helft van het verslagjaar heeft 

FOM haar medewerkers én hun partners 

aangeboden om kosteloos gebruik te 

maken van het zogenaamde Preventie-

Kompas van NIPED. 

NIPED is een wetenschappelijk kennis-

instituut, gespecialiseerd in preventief 

medisch onderzoek. Het PreventieKompas 

is een door NIPED ontwikkelde vragenlijst 

die via internet kan worden ingevuld en 

die de betrokkene een compleet beeld 

geeft van zijn of haar gezondheid ook 

voordat er sprake is van klachten. Het 

PreventieKompas is dus geen lichamelijk 

onderzoek, maar een gezondheidstest 

uitgevoerd via de NIPED-website. Als de 

door deelnemers verstrekte gegevens 

daartoe aanleiding geven ontvangen zij 

rechtstreeks van NIPED een advies over 

hun leefstijl en worden eventueel voor een 

vervolgonderzoek uitgenodigd.

Reden voor FOM om deze pilot te starten is 

dat FOM het PreventieKompas ziet als een 

moderne en laagdrempelige mogelijkheid 

voor werknemers om gezondheidsklachten 

te voorkomen. Dat is in de eerste plaats 

voor de werknemers zelf van belang maar 

ook voor FOM als organisatie. De gegevens 

die medewerkers na het inloggen met een 

persoonlijke code verstrekken zijn niet 

zichtbaar voor FOM noch voor derden 

(zoals bijvoorbeeld ziektekostenverzeke-

raars). In de pilotfase was het Preventie-

kompas alleen in het Nederlands beschik-

baar. Desondanks is er voor gekozen het 

preventiekompas ook aan buitenlandse 

werknemers beschikbaar te stellen. 

Ongeveer 20% van de FOM-medewerkers 

heeft in de pilotfase van het Preventie-

Kompas gebruik gemaakt. Begin 2012 zal 

FOM navraag doen naar de ervaringen van 

medewerkers met het oogmerk het 

PreventieKompas verder op de specifi eke 

FOM-context toe te spitsen.

MyFOM-People
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie MyFOMM-Peoplee
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie

g j
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5.2 Relo catie FOM-Instituut 
voor Plasmafysica 
Rijnhuizen 

Begin 2010 is het startsein gegeven voor 

het omvormen en uitbouwen van het 

instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen tot 

DIFFER. De ambitie van FOM is om DIFFER 

een instituut voor funderend energieonder-

zoek te laten worden, dat een nationale 

coördinerende rol kan vervullen in het 

Nederlandse energieonderzoek. Vooral 

omdat DIFFER, volgens de planning vanaf 

2015, op de campus van de Technische 

Universiteit Eindhoven zal zijn gesitueerd 

is dit een ingrijpende verandering voor de 

betrokken personeelsleden. Medewerkers 

hebben de garantie dat er voor hen een 

positie beschikbaar is in het nieuwe 

instituut.

Daarnaast zal een deel van het Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen, de afdeling 

GUTHz, naar verwachting al in 2013, 

verhuizen naar de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. De activiteiten van de afdeling 

zullen daar deel gaan uitmaken van een 

nieuw te bouwen onderzoeksfaciliteit. De 

werknemers van de afdeling waarvan de 

arbeidsovereenkomst doorloopt tot na 

2022 zullen bij de verhuizing overgaan in 

dienst van de Radboud Universiteit. 

Medewerkers wordt overigens ook de 

mogelijkheid geboden te kiezen voor 

continuering van het FOM-dienstverband 

bij DIFFER.

Al in 2010 werd met de werknemersorga-

nisaties een zogenaamd rechtspositioneel 

en arbeidsvoorwaardenplan overeenge-

komen. Dit plan biedt arbeidsvoor-

waardelijke regelingen die erop zijn gericht 

om zoveel mogelijk werknemers voor het 

nieuwe instituut in Eindhoven te behou-

den. Ook vond overleg plaats met ver-

tegenwoordigers van de Radboud Univer-

siteit en met werknemersorganisaties over 

een vergelijkbaar plan voor de overgang 

van de afdeling GUTHz naar Nijmegen. In 

het begin van het verslagjaar werd over dit 

tweede rechtspositioneel en arbeidsvoor-

waardenplan Nijmegen overeenstemming 

bereikt.

De specifi eke individuele consequenties 

van de relocaties naar Eindhoven respec-

tievelijk Nijmegen zijn met alle betrok-

kenen besproken door hun leidinggeven-

den, in de meeste gevallen in aanwezigheid 

van een personeelsadviseur. Individuele 

vragen zijn beantwoord en een anonieme 

rapportage van de gesprekken, met daarin 

de antwoorden gegeven naar aanleiding 

van vaker voorkomende kwesties, is ver-

strekt aan de Ondernemingsraad Rijn-

huizen. Aan het eind van het verslagjaar 

hebben de medewerkers die in dienst van 

de Radboud Universiteit over zullen gaan 

een eerste gesprek over onder meer 

arbeidsvoorwaarden gehad met ver-

tegenwoordigers van het Institute voor 

Molecules and Materials van de RU in 

aanwezigheid van het afdelingshoofd 

Felix/Felice. Dit krijgt een vervolg in 2012.

De voortgang van het promotieonderzoek 

van de oio’s die met de verhuizing naar 

Nijmegen zullen worden geconfronteerd, 

krijgt in het bijzonder aandacht. Met op 

hun specifi eke situatie gerichte maat-

werkoplossingen moet ervoor worden 

gezorgd dat een eventuele vertraging van 

hun project tot een minimum blijft beperkt.

In het verslagjaar zijn afspraken gemaakt 

met twee loopbaanadviseurs die een bege-

leidingstraject aan kunnen bieden voor de 

werknemers die ervoor kiezen om hun 

carrière buiten DIFFER in Eindhoven of 

GUTHz in Nijmegen voort te zetten. 

Hiermee wordt gewaarborgd dat betrok-

kenen in een begeleidingstraject te maken 

krijgen met loopbaanadviseurs die goed 

geïnformeerd zijn over de specifi eke om-

standigheden en ook de situatie ‘kennen’.

De directeur van Rijnhuizen informeert de 

Ondernemingsraad Rijnhuizen en tijdens 

periodieke bijeenkomsten in de kantine 

ook het voltallig personeel regelmatig over 

voortgang van en ontwikkelingen in het 

veranderingsproces. Hij besteedt daarbij 

ook in het bijzonder aandacht aan per-

sonele aspecten. 

5.3 Arbeidsvoorwaarden

FOM heeft a rbeidsvoorwaardenregelgeving 

op twee niveaus: de CAO-Onderzoek-

instellingen (CAO-OI), die tot stand komt in 

overleg tussen de Werkgeversorganisatie 

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) voor de tweede 

keer verlengd tot 1 juli 2012 omdat de 

Werkgevers- en Werknemersorganisaties 

aan de CAO-tafel er niet in zijn geslaagd 

om vóór 1 juli 2011 overeenstemming te 

bereiken over een nieuwe CAO-OI. 
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Op 1 juni 2011 hebben de Werknemers-

organisaties het eindbod van de Werk-

geversorganisaties voor een nieuwe CAO-

OI met een looptijd van 1 juli 2010 tot 1 

februari 2012 afgewezen. Eind 2011 zijn de 

CAO-onderhandelingen hervat. 

- Inkomensontwikkeling in 2011: geen.

- Per 1 januari 2011 zijn de salarissen niet 

verhoogd. Dit hangt samen met de door 

de overheid opgelegde nullijn en het 

ontbreken van loon- & prijscompensatie. 

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 
2001-2011

In de grafi ek in paragaaf 1.1 was de lang-

jarige ontwikkeling in het FOM-perso-

neels bestand af te lezen. In onderstaande 

tabel zijn dezelfde gegevens in tabelvorm 

weergegeven.

Een piekbezetting is zichtbaar in de jaren 

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 

hetzelfde budget minder oio’s aanstellen.

In de jaren 2004-2007 heeft FOM geen 

programma’s gehonoreerd. Als gevolg 

daarvan is de omvang van het tijdelijk 

wetenschappelijk personeel gedaald. 

Aangezien het programmaloket in 2008 

weer is geopend, is de personeelsomvang 

vanaf dat moment weer toegenomen. 

Inmiddels is de personeelsomvang met 

ongeveer 1009 fte op het niveau van 2002.

Hoewel de daling in bezetting grotendeels 

met bovenstaande informatie verklaarbaar 

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 minder technici nodig. Als gevolg van 

strategische keuzes19 is daarnaast de 

bezetting van de FOM-groep op het KVI20 

de afgelopen jaren teruggebracht. Dit heeft 

eind 2006 geleid tot een daling in de groep 

OP/V met ruim 19 fte, onder wie bijna 15 

fte aan technici. 

19  Zie Strategisch Plan FOM/GBN 2004-2010, 

pagina 20.
20  Per 01-01-2009 is de ‘FOM-groep op KVI’ 

omgezet naar een universitaire werkgroep.

Gerealiseerde bezetting per personeelscategorie (fte)*

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

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
2011 85 161 441 273 49 1009

* Waarden betreffen de gemiddelde bezetting over het verslagjaar (dus niet op peildatum 31-12).

** Zie de afkortingenlijst achterin voor de defi nities.
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6.1 Gerealiseerde (gemiddelde van het verslagjaar) bezetting (fte)

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T OP/V OP/T eindtotaal 2011 verschil t.o.v. 2010

Nikhef 39,68 22,17 49,61 66,82 10,80 22,96 3,07 215,11 2,35
Rijnhuizen 21,72 8,38 31,39 50,98 5,18 24,70 1,43 143,79 -6,82
AMOLF 13,05 39,68 64,33 34,52 10,35 18,05 5,73 185,71 6,32
FOM-bureau      43,71 6,66 50,36 4,78
EUR   2,00     2,00 0,00
LEI  15,96 32,97  0,58   49,51 4,05
RUG 3,00 9,25 36,47 7,00 1,20  0,04 56,96 6,71
RU 2,00 4,30 25,62 0,90    32,83 -0,37
TU/e  4,11 25,44     29,55 3,38
TUD 4,00 14,32 60,51 1,00 2,55   82,37 5,94
UT  3,65 37,88  0,50   42,03 8,71
UU 1,00 13,99 24,24 1,00 1,05   41,27 8,73
UvA  14,12 30,26     44,38 9,78
VU 1,00 10,70 13,34 1,42    26,47 4,98
WUR   6,13     6,13 3,13
KNAW-NIN   1,00     1,00 0,54
subtotaal BUW 11,00 90,40 295,86 11,32 5,88 0,00 0,04 414,50 55,58

totaal 85,45 160,63 441,19 163,64 32,20 109,42 16,93 1009,47 62,21

6. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen)
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6.2 Bezetting per 31-12-2011 per personeelscategorie21

Aantal personen in dienst per locatie 

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal 2011

Nikhef 39 23 55 70 13 25 3 228
Rijnhuizen 22 10 33 53 6 28 4 156
AMOLF 15 36 66 34 12 23 8 194
FOM-bureau 50 12 62
EUR 2 2
LEI 16 35 1 52
RUG 3 11 38 7 2 61
RU 2 5 24 1 32
TU/e 5 29 34
TUD 4 13 65 1 2 85
UT 6 47 1 54
UU 1 12 25 1 2 41
UvA 12 34 46
VU 1 14 18 1 34
WUR 8 8
KNAW-NIN 1 1
Subtotaal BUW 11 94 326 11 8 450

totaal 87 163 480 168 39 126 27 1090

Aantal fte per locatie22

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal 2011

Nikhef         38         22         55         69         12         23           3             221 
Rijnhuizen         21           9         33         50           4         24           3             144 
AMOLF         13         35         65         33         12         16           5             179 
FOM-bureau              42           9               52 
EUR             2                    2 
LEI          16         35            1                 51 
RUG           3         11         38           7           1                 60 
RU           2           5         24           1                  32 
TU/e            5         29                   34 
TUD           4         13         65           1           2                 85 
UT            6         47            1                 54 
UU           1         12         24           1           2                 40 
UvA          12         34                   46 
VU           1         14         18           1                  33 
WUR             8                    8 
KNAW-NIN             1                    1 
subtotaal BUW         11         94       324         11           6               446 

totaal         83       160       477       163         33       105         20 1042

21  De vier tabellen in paragraaf 6.2 bevatten informatie over de situatie per 31-12-2011. De eerste tabel geeft het aantal personen per locatie. 

De tweede tabel het aantal fte. De waardes in deze tweede tabel zijn logisch gezien kleiner, omdat de parttimers hier naar rato van hun 

dienstverband zijn meegeteld.
22  Opvallend is dat bij de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit het aantal postdocs relatief hoog 

is in vergelijking met het aantal promovendi.

De waarden in deze 

tabel zijn steeds 

afgerond op hele 

getallen. 

Als gevolg daarvan 

kunnen handmatige 

tellingen afwijken 

van weergegeven 

totalen.
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Leeftijdsverdeling naar geslacht (aantal personen)

leeftijds-
categorie

WP/V
 

WP/T
 

oio
 

TP/V
 

TP/T
 

AOP/V
 

AOP/T
 

totaal
 

eind-
totaal

 m v m v m v m v m v m v m v m v
0-25     48 20   2    1  51 20 71
25-29   39 10 268 80 6  9 4 1 2 1 3 324 99 423
30-34 1  66 16 50 9 18 1 9  6 6  2 150 34 184
35-39 14 4 19 6 5  14 1 2 2 9 8 1 1 64 22 86
40-44 15 5 5    21 1 3  11 8  3 55 17 72
45-49 11  2    25  1  9 15 1 3 49 18 67
50-54 8      20  1  5 6 4 2 38 8 46
55-59 11      22 2 1  12 9  2 46 13 59
> 60 18      35 2 5  9 10 1 2 68 14 82
totaal 78 9 131 32 371 109 161 7 33 6 62 64 9 18 845 245 1090

Schaalverdeling naar geslacht (aantal personen)

schaal WP/V
 

WP/T
 

oio
 

TP/V
 

TP/T
 

AOP/V
 

AOP/T
 

totaal
 

eind-
totaal

  m v m v m v m v m v m v m v m v
0         3   1 1 2 4 3 7
2            1   0 1 1
3        1   1 6 1 3 2 10 12
4           3 3 1 1 4 4 8
5         2  4 6  1 6 7 13
6       1 1 1  6 9 1  9 10 19
7       20  9 4 8 12  5 37 21 58
8       43 2 7 1 4 8  2 54 13 67
9       36 2 3  8 4  1 47 7 54
10 1  111 30 5 2 34  6 1 9 6 2 2 168 41 209
11 3  16 2   13 1 2  3 4 1 1 38 8 46
12 16 4 2    11    4 2 2  35 6 41
13 13 2     2    4 1   19 3 22
14 28 2     1    2    31 2 33
15 4          1 1   5 1 6
16 9 1         4    13 1 14
18 4          1    5 0 5
19   2  366 107         368 107 475
totaal 78 9 131 32 371 109 161 7 33 6 62 64 9 18 845 245 1090

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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6.3 Specifi eke personeelscategorieën

Aantal stagiairs* naar opleidingsniveau

locatie mbo-
stagiairs

hbo-
stagiairs

wo-
stagiairs

totaal

AMOLF 4 2 30 36
FOM-bureau   1 1
BUW  2 2 4
Nikhef 8 9 11 28
Rijnhuizen 2 10 23 35
totaal 2011 14 23 67 104
totaal 2010 19 25 73 117
totaal 2009 12 16 67 67
totaal 2008 7 18 50 75

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

Aantal medewerkers naar nationaliteit (afl opend in volgorde van 
aantal). Inclusief gastonderzoekers betreft het 68 nationaliteiten

nationaliteit eer+  nationaliteit overig

Nederlandse 848  Chinese 41
Duitse 83  Indiase 39
Italiaanse 55  Russische 27
Franse 32  Turkse 25
Poolse 20  Iraanse 23
Britse 17  Amerikaanse 18
Spaanse 16  Oekraïense 10
Belgische 11  Mexicaanse 9
Griekse 10  Canadese 8
Roemeense 9  Taiwanese 8
Zweedse 4  Servische 7
Estse 3  Braziliaanse 6
Hongaarse 3  Vietnamese 6
Portugese 3  Australische 3
Bulgaarse 2  Colombiaanse 3
Finse 2  Filipijnse 3
Litouwse 2  Indonesische 3
Slowaakse 2  Kroatische 3
Tsjechische 2  Argentijnse 2
Cyprische 1  Chileense 2
Deense 1  Israëlische 2
Ierse 1  Nieuw-Zeelandse 2
Liechtensteinse 1  Pakistaanse 2
Noorse 1  Zuid-Koreaanse 2
Oostenrijkse 1  Albanese 1
Sloveense 1  Bengaalse 1
Zwitserse 1  Bosnische 1
totaal 1132  Costa Ricaanse 1

Cubaanse 1
Georgische 1
Ghanese 1
Japanse 1
Libanese 1
Macedonische 1
Nepalese 1
Oezbeekse 1
Peruaanse 1
Surinaamse 1
Tanzaniaanse 1
Venezolaanse 1
Wit-Russische 1
totaal 271

De tabel hierboven illustreert één 

aspect van de diversiteit van 

FOM-medewerkers, de nationa-

liteit. In deze tabel zijn alle 

medewerkers opgenomen die 

gedurende het verslagjaar kortere 

of langere tijd bij FOM verbleven. 

Er waren in totaal 68 verschil-

lende nationaliteiten. Bij de in 

totaal 555 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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6.4 Verzuim

Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren

 verzuim inclusief verzuim exclusief meldings-
frequentie*

gemiddelde 
duur** 

 
zwanger (%) zwanger (%)  (gewogen dagen)

2007 2,24 1,86 1,04 6,9
2008 2,67 2,45 1,18 8,2
2009*** 2,47 2,31 1,23 9,1
2010 2,21 2,01 1,08 9,1
2011 2,09 1,89 1,01 7,6

* 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.

*** Voor de oplettende lezer: in 2009 is het verzuimpercentage gedaald, terwijl zowel de meldings-

frequentie als de gemiddelde duur zijn gestegen. Dit kan omdat meldingsfrequentie gebaseerd 

wordt op alle meldingen in het jaar zelf, terwijl de gemiddelde duur pas vastgesteld wordt op het 

moment dat iemand beter is gemeld.

Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen uitgesplitst naar leeftijdscategorie

 15 t/m 
24 jaar

25 t/m 
34 jaar

35 t/m 
44 jaar

45 t/m 
54 jaar

55 t/m 
64 jaar

verzuimpercentage (%)      

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

2011 1,49 1,01 1,72 2,73 6,16
meldingsfrequentie      

2007 1,2 0,81 1,3 1,4 1,1

2008 1,0 1,0 1,4 1,5 1,5

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

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

2011 0,9 0,7 1,3 1,4 1,7
gemiddelde duur 
(gewogen dagen)

     

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

2011 6,2 5,5 6,5 8,3 12,6
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7.1 Arbobeleid

De Nota FOM-Arbo-Beleid (vastgesteld in 

december 2007) is nog steeds actueel. Het 

beleid prefereert het nemen van preven-

tieve en proactieve maatregelen boven 

curatieve maatregelen. Door de maat-

regelen 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 werkomstan-

digheden wordt hiermee actief nagestreefd.

Het samenstellen van de arbocatalogus in 

WVOI-verband is in 2011 nog niet afgerond. 

FOM is in WVOI-verband inhoudelijk trek-

ker van dit project. In totaal omvat de arbo-

catalogus zes hoofdstukken. Twee hoofd-

stukken zijn reeds in 2009 door zowel de 

bonden als de Arbeidsinspectie (AI) goed-

gekeurd. De hoofdstukken Ver- en Nieuw-

bouw, Bedrijfshulpverlening en Psycho-

sociale Arbeidsbelasting (PSA) zijn na 

goedkeuring van de Bonden aangeboden 

aan de AI. Helaas heeft de AI bij alle drie de 

hoofdstukken aanmerkingen gemaakt. 

Eind 2011 zijn de hoofdstukken herzien. 

Samen met het zesde hoofdstuk 

(Binnenklimaat) worden de laatste vier 

hoofdstukken begin 2012 opnieuw aan de 

Bonden voorgelegd, waarna de AI weer 

wordt gevraagd de inhoud te toetsen. 

Wanneer de hoofdstukken op inhoud 

goedgekeurd worden is de arbocatalogus 

afgerond.

Alle onderwerpen van de WVOI-arbo-

catalogus worden overgenomen of omge-

zet in de zogenaamde FOM-kaders. Andere 

FOM-kaders die dit jaar gereed gekomen 

zijn: handreiking ‘Werken met derden’, en 

‘Kinderwens, Zwangerschap en Lactatie-

tijd, Leidraad voor leidinggevenden’.

 
Verantwoordelijkheid voor 
arbeidsomstandigheden

De FOM-directeur is eindverantwoordelijk 

voor arbeidsomstandigheden en heeft de 

instituutsdirecteuren bij hun aanstelling 

verantwoordelijk gesteld voor de arbeids-

omstandigheden in het instituut. Op hun 

beurt geven de instituutsdirecteuren alle 

leidinggevenden opdracht middels 

‘missives’ uitvoering te geven aan het 

arbobeleid. Eind 2011 zijn deze missives 

geactualiseerd. Ook het FOM-bureau heeft 

besloten de leidinggevende een missive 

voor arbeidsomstandigheden te geven. In 

2012 zal hieraan uitvoering gegeven 

worden.

7.2 Inzet deskundigen

Ondersteuning voor 
arbeidsomstandigheden

FOM heeft in 2005 gekozen voor de zoge-

naamde Maatwerkregeling (vastgelegd in 

de Nota FOM-Arbo-Beleid). Dit betekent 

dat FOM deskundige ondersteuning voor 

arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk 

zelf in dienst heeft. AMOLF en het FOM-

bureau hebben de Maatwerkregeling in 

2011 herzien. Voor de dagelijkse onder-

steuning heeft FOM arbocoördinatoren in 

dienst (centraal en decentraal). AMOLF 

heeft in 2011 naast de arbocoördinator ook 

voor één dag in de week een arbobeleids-

medewerker aangesteld. Behalve een 

arbocoördinator is er op de instituten een 

veiligheidscommissie. De leden hiervan 

zijn ruimteverantwoordelijken en preven-

tiemedewerkers (de laatsten voor speci-

fi eke risico’s, bijvoorbeeld laserveiligheid). 

Bij AMOLF zijn in 2011 de taken voor alle 

ruimteverantwoordelijken schriftelijk 

vastgelegd. 

Als er voor specifi eke risico’s geen kennis 

in huis is kunnen externe deskundigen 

worden ingeschakeld. De instituten en het 

FOM-bureau hebben voor werkgerelateerde 

gezondheidsklachten contracten met 

arbodiensten afgesloten. Voor medewer-

kers werkzaam bij de universiteiten heeft 

FOM contracten bij de lokale arbodiensten. 

Naast verzuimbegeleiding verzorgen de 

arbodiensten ook periodiek arbeids-

gezondheidskundige onderzoeken en 

keuringen van radiologische werkers en 

ademluchtdragers. Alle FOM-medewerkers 

met werkgerelateerde vragen of klachten 

kunnen vrij gebruikmaken van het arbeids-

omstandighedenspreekuur bij de arbo-

diensten. Hiermee worden preventieve 

verbetering van de werksituatie en ver-

mindering van het ziekteverzuim beoogd.

Arbo Advies Commissie

De Arbo Advies Commissie (AAC) adviseert 

en informeert de directeur van FOM over 

het te voeren arbobeleid. Een ander doel 

van de commissie is ervaringen uitwisselen 

en elkaar adviseren over het te voeren 

beleid bij de instituten en het FOM-bureau. 

De commissie bestond in 2011 uit de 

lokale arbocoördinatoren Ilja Stavenuiter 

(AMOLF), Marcel Vervoort (Nikhef en arbo-

beleidsmedewerker AMOLF), Frits Hekken-

berg (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 

2011 vijf maal bij elkaar geweest. De 

belangrijkste behandelde onderwerpen 

waren:

- Herziening brochure ‘Veiligheidsvoor-

schriften’ en ‘Wenken’. Omdat de 

papieren brochure nog steeds als 

waardevol wordt ervaren, wordt de tekst 

geactualiseerd.

- Kinderwens, Zwangerschap en Lactatie-

tijd. De AAC heeft een leidraad met 

checklist opgesteld om leidinggevenden 

te ondersteunen bij het mogelijk aan-

passen van werkzaamheden voor mede-

werkers die aangeven een kinderwens te 

hebben of zwanger zijn of voor mede-

werkers tijdens de lactatieperiode.

- Het organiseren van de workshop 

‘Werken met derden’. Doel: de imple-

mentatie van de handreiking ‘Werken 

met derden’ te bespoedigen.

- Melding van ozonlaagafbrekende stof-

7. Arbeidsomstandigheden
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fen. Het in bezit hebben en gebruik van 

deze stoffen moet worden gemeld op de 

website van de Europese Commissie. 

Agentschap NL heeft FOM benaderd voor 

herziening van de meldingen. Ieder FOM 

instituut is verantwoordelijk voor de 

eigen melding.

- NIPED PreventieKompas: FOM heeft alle 

medewerkers (en hun partners) een 

enquête aangeboden met het doel de 

medewerkers meer bewust te maken 

van hun gezondheidsniveau. Na het 

invullen kregen de medewerkers direct 

de uitslag van het PreventieKompas met 

een advies hoe de gezondheid te 

verbeteren. Zie paragraaf 5.1 voor meer 

informatie.

- Beleid CBRN (Chemische, Biologische, 

RadioNucleaire stoffen): In opdracht van 

NWO heeft FOM beleid ontwikkeld om 

ongeoorloofde werving en gebruik van 

CBRN-stoffen te voorkomen. De arbo-

coördinatoren namen de organisatie 

tijdelijk op zich, waarbij de mogelijke 

risico’s met betrekking tot CBRN-stoffen 

binnen FOM in kaart zijn gebracht. Bij 

alle instituten zijn gesprekken gevoerd 

waarin naast gevaarlijke stoffen ook 

risico’s voor ICT, inkoopprocessen, in- en 

externe fraude, afpersing en omkoping 

van personeel aan de orde kwamen. Wat 

gevaarlijke stoffen betreft sluiten de 

maatregelen voor externe veiligheid 

naadloos aan bij de bestaande arbo-

maatregelen van de instituten. Het 

denken in scenario’s op dit gebied moet 

nog groeien. De klokkenluidersregeling 

en het crisiscommunicatieplan van FOM 

kunnen ongewijzigd ingezet worden als 

zich een incident met CBRN-stoffen 

voordoet. Zie bijgaand kader voor nadere 

informatie.

Stralingsdeskundigen

In het kader van de Kernenergiewet zijn er 

gediplomeerde stralingsdeskundigen in 

dienst. Rijnhuizen heeft één deskundige 

niveau 3, één van niveau 4 en twee van 

niveau 5A; Nikhef heeft één deskundige 

niveau 3 en één van niveau 5A.

Preventiebeleid misbruik CBRN-stoffen 

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding verzoekt FOM via NWO te 

rapporteren  over het gebruik van chemische, biologische, radiologische of nucleaire 

middelen (CBRN). Het is van belang signalen te kunnen herkennen die mogelijk 

wijzen op CBRN-terrorisme. Professionals die in hun werkzaamheden te maken 

hebben met CBRN-middelen kunnen hier een rol in spelen. Dit geldt voor 

verschillende sectoren zoals landbouw en milieu, industrie, onderwijs en wetenschap 

en daarmee dus ook voor FOM. Hieronder een samenvatting van het gevoerde FOM-

beleid en de voorgenomen acties in dit kader: 

- Moedwillig misbruik van stoffen zal in de toekomst meer aandacht krijgen binnen 

het veiligheidsbeleid (security). Door voort te bouwen op de al aanwezige 

incidentbestrijding (safety), wil FOM moedwilligheid in een zo vroeg mogelijk 

stadium onderkennen en daarmee problemen voorkomen.

- De Arbo Advies Commissie bepaalt voor elk instituut welk niveau van weerbaarheid 

voor de verschillende processen haalbaar (en noodzakelijk) is. Daarnaast denkt 

deze commissie na over hoe ze het securitymanagement goed kan aansluiten op 

het bestaande safetymanagement.

- Er is een registratiesysteem voor de inkoop, opslag, het gebruik en het afval van 

chemicaliën. Daarin staan de voorraden en opslaglocatie binnen het instituut 

vermeld. Onderzoekers melden de inkoop van stoffen bij de beheerder van dit 

systeem, de veiligheidstoezichthouder chemie. Deze brengt de routing van stoffen 

in kaart. 

- FOM kent naast de bestaande calamiteitenplannen en bedrijfshulpverlening-

plannen ook een organisatiebreed crisiscommunicatieplan. Bij misbruik van 

gevaarlijke stoffen (waaronder CBRN-stoffen) wordt het lokale calamiteitenplan 

opgeschaald en treedt ook het crisiscommunicatieplan in werking. Het plan 

beschrijft hoe en door wie extern wordt gecommuniceerd en welke overheids-

instanties wanneer gewaarschuwd moeten worden. Uitgangspunt is open en 

helder te communiceren, ook naar de media toe. De directeur van FOM verzorgt de 

communicatie naar derden, ondersteund door het crisisteam. 

- Bewustwording (‘awareness’) onder medewerkers van geldt als een belangrijke 

pijler voor een weerbare organisatie. Daarom geeft FOM dit aspect in 2012 bij de 

introductie van het ‘veiligheidsbeleid chemische stoffen’ extra aandacht.

- FOM past haar klokkenluidersregeling aan, zodat werknemers laagdrempelig 

eventuele zorgen kunnen uiten over het safety- en securitybeleid. Daarnaast komt 

er een uitbreiding ‘security’, waardoor het melden van ‘moedwillig misbruik van 

gevaarlijke stoffen’ ook onder de klokkenluidersregeling valt.
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Bedrijfshulpverlening 

De instituten en het FOM-bureau hebben 

alle een BHV-organisatie met BHV’ers en 

EHBO’ers. Bij Rijnhuizen zijn in het ver-

slagjaar ook vier ademluchtdragers opge-

leid, zij dienen vooral als gids voor de 

brandweer. Nikhef heeft als extra onderdeel 

alarmopvolging (voor het omgaan van 

lastige bezoekers en beveiligingsincidenten 

zoals insluiping). Rijnhuizen heeft een 

groep telefoonwachters voor calamiteiten 

buiten werktijd. De branddetectiesystemen 

en de blusmiddelen zijn onderhouden. Alle 

BHV’ers en EHBO’ers zijn voor behoud van 

hun certifi caat of diploma op herhalings-

cursus geweest, ook wat betreft de instruc-

tie voor het gebruik van de Automatische 

Externe Defi brillator (AED). Voor alarm-

opvolging zijn ook praktijkgerichte herha-

lingscursussen georganiseerd. De institu-

ten en het FOM-bureau hebben in het 

verslagjaar alle ontruimingsoefeningen 

gehouden.

Externe commissies

- De WVOI-werkgevers hebben een net-

werk voor arbocoördinatoren (Arbonet). 

De arbocoördinatoren van FOM maken 

hier deel van uit. De activiteiten zijn: het 

opstellen van de Arbocatalogus, erva-

ringen delen en elkaar informeren.

- De centrale arbocoördinator heeft zitting 

in drie landelijke arbonetwerken van de 

universiteiten en academische zieken-

huizen (SAAZUNIe).

7.3 Voorlichting en 
onderricht

Voorlichting

Iedere medewerker krijgt bij indienst-

treding 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 gemaakt 

op de zorg voor veiligheid bij het werk. 

Daarnaast krijgen alle (nieuwe) mede-

werkers bij de instituten en het FOM-

bureau instructie over veiligheid en ge-

zondheid op de werkplek inclusief infor-

matie over de lokale voorzieningen en 

reglementen. 

De dagelijkse veiligheidsinstructies worden 

gegeven door de veiligheidscommissie-

leden in de werkgroep, ruimteverantwoor-

delijken of naaste collega’s. Daar waar 

nodig wordt specifi eke voorlichting her-

haald. Zo heeft Rijnhuizen dit jaar aan 

zeventien medewerkers informatie gege-

ven over het lokale veiligheidsbeleid, de 

laserprocedures en zijn de BHV’ers geïn-

formeerd over de veiligheidsinrichting van 

experimenten.

Op www.fom.nl/arbo staat informatie over 

veilig en gezond werken bij FOM. Er is  

inmiddels over tien onderwerpen infor-

matie geplaatst. De informatie wordt 

ondersteund met tekeningen. Het eerder 

genoemde boekje ‘Veiligheidsvoorschriften 

en Wenken’ en de brochure ‘Psychosociale 

arbeidsbelasting’ zijn eveneens op de web-

site te vinden. De instituten hebben een 

(vernieuwde) intranetsite met lokale infor-

BHV-oefening met LOTUS slachtoffer 

op Rijnhuizen.
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matie en regels over Arbo en Milieu (ook in 

het Engels).

In 2011 is de FOM expres viermaal ver-

schenen. In alle uitgaven is aandacht 

besteed aan arbeidsomstandigheden. Het 

personeelsblad Rijnhuizen heeft ook een 

rubriek ‘Veiligheid op het werk’.

Voor een aantal FOM-medewerkers heeft 

FOM in mei een workshop ‘Werken met 

derden’ georganiseerd. Hieraan hebben in 

totaal tien medewerkers van verschillende 

instituten meegedaan. In juni is voor vier 

medewerkers van het FOM-bureau apart 

voorlichting gegeven. Het doel van de 

workshop was het ondersteunen van de 

implementatie van de Leidraad ‘Werken 

met derden’.

Gevolgde opleidingen

Bij AMOLF hebben diverse medewerkers 

cursussen gevolgd op het gebied van 

veiligheid: voor lasers, opslag gevaarlijke 

stoffen, gebruik Heftruck en Veilig hijsen.

De arbocoördinator van Nikhef is in de 

afrondende fase van de masteropleiding 

voor arboconsultant aan de Netherlands 

School of Public & Occupational Health 

(NSPOH). Hij heeft een start gemaakt met 

het opstellen van de scriptie ‘Risk 

assessment and nanoparticles’. 

De centrale arbocoördinator en de arbo-

coördinator van Nikhef hebben deelge-

nomen aan diverse symposia, congressen 

en bijscholingsdagen. 

7.4 Arboprojecten

Alleen de grote(re) projecten worden opge-

nomen in dit jaarverslag. Kleinere pro-

jecten en losse activiteiten worden 

beschreven in de lokale jaarverslagen. 

AMOLF

Er is tijd en aandacht besteed aan het 

vastleggen en invoeren van beleidsmaat-

regelen zoals ‘Taken van de ruimtever-

antwoordelijken’ en het aanstellen van 

preventiemedewerkers. 

De RI&E chemie is in 2011 afgerond en 

getoetst. Samen met de ruimteverant-

woordelijken is het plan van aanpak 

opgesteld. Een deel van de knelpunten is al 

opgelost.

De RI&E Nano is afgerond. De arbeids-

inspectie heeft in maart een inspectie 

uitgevoerd naar het werken met synthe-

tische nanomaterialen. De AI heeft de 

rondgang positief beoordeeld evenals het 

RI&E-rapport.

De implementatie van het beleid voor 

beheer chemicaliën is nog uitgesteld. 

Zowel de chemicaliënregistratie als de 

afvalprocedure moeten eerst worden 

afgerond.

Er zijn diverse projecten voor voorlichting 

herzien of opgestart: arbopresentatie 

nieuwe medewerkers, arbowebsite, veilig-

heidsfolder voor externe opdrachtnemers. 

Nikhef

Als onderdeel van het WCW-terrein maakt 

Nikhef gebruik van de ‘Personen Zoek 

Installatie’. Dit betekent dat aanwezigen, 

die alleen werken in het gebouw, gebruik-

maken van een omvalbeveiliging. Proce-

dures hiervoor worden nog geschreven. 

Het beheersboek voor laagspanning is 

herzien en aan de versie voor hoogspanning 

wordt gewerkt. De inspecties voor elektri-

sche arbeidsmiddelen (ook voor labora-

toria) zijn gaande. Ook de elektrische 

onderdelen van machines zijn bekeken. 

Voor verbeteren van de tekortkomingen is 

een plan van aanpak opgesteld. 

Tijdens de voorlichting voor nieuwe mede-

werkers is dit jaar speciaal aandacht 

besteed aan RSI en ongevallen. Ook wordt 

dan de arbowebsite onder de aandacht 

gebracht. Op deze website zijn nieuwe 

onderwerpen toegevoegd. Er is nu ook een 

Engelse versie. Voor het eenvoudig en snel 

melden van (bijna-) ongevallen is in 2011 

op de arbowebsite een knop voor het 

digitaal melden van (bijna-) ongevallen 

aangebracht.

In april is gestart met een nieuwe bedrijfs-

brede RI&E. Het onderdeel welzijn en de 

inventarisatie ‘laboratoria’ zijn afgerond. 

- Uit het welzijnsonderzoek blijkt dat er 

nagenoeg geen welzijnsrisico’s spelen bij 

Nikhef.

- Uit de RI&E blijkt dat het Nikhef-arbo-

beleid aangepast moet worden en extra 

aandacht geschonken moet worden aan 

onder andere de onderwerpen ‘Legio-

nellabeheersing’, ‘Alleen werken’ en zelf 

gemaakte arbeidsmiddelen en machines. 

- Uit de risico-inventarisatie van de labo-

ratoria blijkt dat orde en netheid ver-

beterd kunnen worden en onder andere 

het beleid voor het omgaan met chemi-

caliën en gasfl essen aandacht nodig 

heeft.

- Een RI&E ‘daken’ is uitgevoerd door een 

extern deskundige. Het bleek dat delen 

van diverse daken niet veilig betreedbaar 

waren en er niet op een veilige wijze 

gewerkt kon worden. In 2012 worden de 

daken (waar nodig) voorzien van val-

beveiliging, zodat veilig op hoogte 

gewerkt kan worden.
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Rijnhuizen

Bij het opstellen van het Programma van 

Eisen voor de nieuwbouw van DIFFER zijn 

veiligheidsaspecten ingebracht. 

Externe bedrijven zijn ingehuurd voor het 

keuren van elektrische installaties en 

cryogene gassen en voor de begeleiding en 

toepassen van de installatie voor ‘Koude 

en Warmteopslag’.

Eind 2011  is er in samenwerking met de 

centrale arbocoördinator een start gemaakt 

met het opstellen van een arbozorgsysteem. 

Tegelijkertijd wordt de algemene RI&E 

geactualiseerd. Naast de lopende zaken is 

(verder) gewerkt aan o.a. de volgende 

onderwerpen:

- implementatie van de beleidsprocedures 

voor laserveiligheid, elektrische veilig-

heid, gebruik van gevaarlijke stoffen en 

cryogene gassen waarbij tegelijk verbe-

termaatregelen uitgevoerd zijn.

- In samenwerking met de centrale arbo-

coördinator en de lokale veiligheids-

toezichthouder wordt gewerkt aan de 

risico-inventarisatie voor de Magnum-

PSI-installatie.

- implementatie van het project RSI-pre-

ventie door leidinggevenden en betrok-

kenen.

- voorbereiding van diverse stralings-

hygiënische veiligheidsmaatregelen in 

verband met de verhuizing van de FELIX-

installatie.

FOM-bureau

- In 2011 heeft een verbouwing plaats-

gevonden (de receptie is verplaatst en 

een nieuwe wachtruimte en twee nieuwe 

werkplekken zijn gerealiseerd). Bij deze 

planning en uitvoering is zorgvuldig 

gekeken naar veilige werkwijzen en 

zoveel mogelijk overlastbeperking voor 

de medewerkers. 

- In het kader van duurzaamheid zijn 

metingen gedaan van verbruik van 

energie en water. 

- In het najaar is er een interne cursus 

Beeldschermwerk gegeven. Acht mede-

werkers van verschillende afdelingen 

hebben hieraan deelgenomen. De 

belangrijkste items om RSI te voorkomen 

is ontspanning van het lichaam tijdens 

het werk en regelmatig nemen van 

rustperioden.

Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen (BUW)

Circa 400 FOM-medewerkers (o.a. oio’s en 

postdocs) hebben hun standplaats bij 

Nederlandse universiteiten, de Beheers-

eenheid Universitaire Werkgroepen en 

worden aangestuurd door leidinggevenden 

van de betreffende universiteit. In de 

dagelijkse praktijk maken de medewerkers 

van FOM gebruik van de voorzieningen van 

de universiteiten. FOM krijgt via netwerken 

informatie over de kwaliteit van arbeids-

omstandigheden. Daarnaast worden zoge-

naamde arbolunches gehouden met FOM-

medewerkers. Het doel hiervan is dat FOM 

zich ervan wil vergewissen dat haar 

medewerkers veilig en gezond kunnen 

werken. Resultaten van de arbolunches 

worden besproken met de arboprofes-

sionals van de  desbetreffende universiteit. 

Dit jaar zijn bezoeken gebracht aan de 

Technische Universiteit Eindhoven en de 

Universiteit Twente. De medewerkers 

waren goed geïnformeerd over hoe veilig 

te werken.

Magnum-PSI-installatie.
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7.5 Gevaarlijke situaties, 
incidenten en 
bedrijfsongevallen

(Potentieel) gevaarlijke situaties worden 

gemeld aan de lokale arbo- en milieu-

coördinator of tijdens het werkoverleg. Alle 

gemelde incidenten en ongevallen worden 

geregistreerd. Er wordt naar gestreefd zo 

snel mogelijk daarna curatieve en preven-

tieve acties te ondernemen. Als het risico 

een structurele oorzaak heeft, wordt door 

middel van een planmatige aanpak ver-

betering aangebracht. Alleen de grote(re) 

ongevallen worden in dit verslag gemeld.

Nikhef

Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan 

met lichamelijk letsel van betekenis. De 

vier geregistreerde incidenten waren alle 

van technische aard. Een van de genomen 

maatregelen is het ontzeggen van de 

toegang tot bepaalde ruimtes van een 

derde.

Rijnhuizen

Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan 

met lichamelijk letsel van betekenis. Er 

zijn twee voorvallen in de sfeer van op tijd 

ontdekte rookontwikkeling. Voor beide 

incidenten zijn technische beheersmaat-

regelen genomen.

AMOLF

Door verkeerde bedrading van een appa-

raat heeft een medewerker een elektrische 

schok gekregen. Er is geen blijvend letsel. 

Het apparaat is afgevoerd en er wordt 

voortaan gelet op het uitvoeren van de 

NEN 3140 keuring. Bovendien is aandacht 

besteed aan het terstond melden van een 

ongeval.

7.6 Realisatie Arbojaarplan

1 Arbocatalogus in WVOI-verband  
opnemen in het FOM- arbozorgsysteem 
en implementeren
Door vertraging bij de Arbeidsinspectie 

zijn de hoofdstukken 3-5 (Psychosociale 

arbeidsbelasting, Ver- en nieuwbouw en 

Bedrijfshulpverlening) pas in augustus 

2011 getoetst. Bij alle drie de hoofdstukken 

had de AI op- en aanmerkingen. Eind 2011 

zijn de hoofdstukken aangepast. Tegelijk 

met hoofdstuk 6 (Binnenklimaat) zullen 

in januari 2012 de vakbonden worden 

gevraagd instemming te geven. Daarna zal 

de hernieuwde tekst wederom worden 

aangeboden aan de Arbeidsinspectie.

2 FOM-Arbozorgsysteem verder 
vormgeven
Door tijdgebrek is dit blijven liggen. Wel is 

gewerkt aan de leidraad ‘Kinderwens, 

Zwangerschap en Lactatietijd. Hierin 

worden leidinggevenden geïnformeerd 

over de risico’s voor deze situaties en het 

aanpassen van de werkzaamheden. De 

leidraad is reeds geïmplementeerd.

3 Implementatie arbo- en milieuaspecten 
bij nieuwe wetenschappelijke projecten
In samenwerking met de arbocoördinatoren 

van de instituten is een handreiking plus 

checklist opgesteld, over hoe onveilige 

situaties te voorkomen en hier bij ontwerp 

van projecten rekening mee te houden. 

Implementatie van deze handreiking 

verloopt decentraal via de arbocoör-

dinatoren en ruimteverantwoordelijken. 

4 Implementatie Nota ‘Werken met 
derden’
In samenwerking met de arbocoördinatoren 

van de instituten is een nota werken met 

derden opgesteld. De nota geeft een 

handreiking over welke afspraken met 

ingehuurde bedrijven gemaakt kunnen 

worden om onveilige situaties te voor-

komen. Implementatie van deze hand-

reiking verloopt decentraal via de arbo-

coördinatoren (o.a. door het ontsluiten van 

de nota via intranet). Om bekendheid aan 

de nota te geven is een workshop gehouden 

voor de medewerkers van instituten die 

derden inhuren. 

5 Voorlichting en onderricht
- Er is gestart met het herzien van de 

brochure Veiligheidsvoorschriften en 

Wenken.

- Er staan nu tien onderwerpen op de 

FOM-website. Alle teksten zijn vertaald 

in het Engels.

- De wijziging van de arbovoorlichting 

(meer interactief) op de FOM-kennis-

makingsdag (zie paragraaf 5.1)  heeft niet 

geleid tot een betere beoordeling.

- De workshop ‘Werken met derden’ is 

genoemd bij punt 4. 
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8.1 Kosten wachtgelden en 
uitkeringen 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling 

van de kosten van werkloosheidsuit-

keringen weer. 

FOM heeft in het verslagjaar 2006 aan 106 

personen een werkloosheidsuitkering 

betaald, in 2007 aan 82 personen, in 2008 

aan 87, in 2009 aan 53, in 2010 aan 45 

personen, en in dit verslagjaar (2011) aan 

50 personen.

8.2 Centrale 
Klachtadviescommissie
Samenstelling

In 2011 heeft een wisseling plaatsgevonden 

in de samenstelling van de Centrale 

Klachtadviescommissie (CKAC). Per 1 sep-

tember 2011 is Prof. dr. H.N.W. Lekkerkerker 

voor een periode van vier jaar benoemd als 

voorzitter van de CKAC ter vervanging van 

Prof. dr. G. van Middelkoop. Sindsdien ziet 

de samenstelling van de CKAC er als volgt 

uit:

- Prof. dr. H.N.W. Lekkerkerker, voorzitter 

namens de COR en FOM; 

- dr. A.A.M. Oomens, lid namens FOM;

- Prof. dr. P.G. Kistemaker, plaatsver-

vangend lid namens FOM;

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

- ing. H. Boer Rookhuizen, plaatsver-

vangend lid namens de COR;

- mr. L.E. van de Sande, secretaris.

Behandelde klachten

In 2011 zijn geen klachten bij de CKAC 

ingediend. 

8.3 Centrale 
Ondernemingsraad
Instemming

In 2011 heeft FOM vier verzoeken tot 

instemming op grond van artikel 27 van de 

Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij 

de COR ingediend. De COR heeft in 2011 

met drie van deze verzoeken ingestemd. 

Advies

In februari 2011 heeft FOM een advies-

aanvraag op grond van artikel 25 WOR bij 

de COR ingediend over de verkoop van 

landgoed Rijnhuizen. De COR heeft hier-

over positief geadviseerd in april 2011.

In 2010 is de COR al om advies gevraagd 

over de verhuizing van de groep GUTHz en 

FELIX/FELICE naar de locatie van de 

Radboud Universiteit Nijmegen. De vragen 

die deze adviesaanvraag bij de COR hebben 

opgeroepen, zijn nadien besproken in een 

overlegvergadering. Een nieuwe en her-

ziene adviesaanvraag over de verhuizing 

van de groep GUTHz en FELIX/FELICE is 

vervolgens in februari 2011 bij de COR inge-

diend. In april 2011 heeft de COR positief 

advies uitgebracht over deze verhuizing.

instemmingsverzoeken
Gehono-
reerd

- verplicht stellen Verklaring 
Omtrent het Gedrag mede-
werkers voor bepaalde 
functiegroepen binnen FOM

- arbojaarplan 2011

- uitbreiding verkoop 
vakantieverlofuren 2012 
via AVOM

Lopend - voorziening(-en) en 
beveiligingsmaatregelen 
ter bescherming van de 
persoonsgegevens en privacy 
portal MyFOM-People

adviesaanvragen
Positief 
advies

- verkoop landgoed Rijnhuizen

- verhuizing afdeling GUTHz en 
FELIX/FELICE naar Nijmegen

Lopend Geen

8. Specifi eke rapportages

     bedragen in kc 2006 2007 2008 2009 2010 2011

kosten uitkeringen WOI/BWOO 0 0 0 0 0 0
kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 75 21 22 20 15 15
kosten WW/BW *) 539 368 496** 412 369 406
aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 *** 58 60 55 21 10 10
nabetaling pensioenpremie
werkgeversdeel ****

34 72
23 0

34 29

totaal 706 521 596 453 394 460

* 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.

**** deze nabetaling ontvangt FOM twee á drie jaar later dan het jaar waarin de premie 

uitbetaald is.
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AAC Arbo Advies Commissie

arbo arbeidsomstandigheden

AED automatische externe defi brillator

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

CBRN chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen

CE-markering Europese kwaliteitseisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en 

consumentenbescherming van producten (‘Conformité Européenne’)

COR Centrale Ondernemingsraad

CPD Centrale Personeelsdienst

DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research, voorheen FOM-instituut Rijnhuizen

EER+ Europese Economische Ruimte + Zwitserland 

NB: met ingang van 2006 zijn de nieuwe Europese lidstaten in de defi nitie verwerkt.

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam 

FELIX Free Electron Lasers for Infrared eXperiments

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 (38 uur).

gem. gemiddelde

GGD Gemeentelijk Gezondheidsdienst

instroomjaar Het jaar waarin het dienstverband bij FOM is gestart

jr jaar

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW-NIN Koninklijke Nederlandse Academie voor wetenschappen - Nederlands Instituut 

voor Neurowetenschappen

KVI Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen

LEI Universiteit Leiden 

M man

mnd maand(en)

n aantal

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

NIPED Kennisinstituut voor preventie en vroegdiagnostiek. Voor FOM: enquête met 

gezondheidsvragen voor alle medewerkers

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

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) 

Afkortingenlijst
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PSA Psychosociale Arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie, geweld, 

pesten en werkdruk)

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 (per 1 januari 2011 ‘DIFFER’

RSI Repetitive Strain Injury, lichamelijke klachten veroorzaakt door vaak herhaalde 

bewegingen. Komt veel voor bij beeldschermwerk.

RU Radboud Universiteit Nijmegen 

RvB Raad van Bestuur

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

uitstroomjaar Het jaar waarin iemand zijn dienstverband bij FOM is geëindigd

univ. universitaire 

UR Uitvoeringsregeling

UT Universiteit Twente 

UU Universiteit Utrecht 

UvA Universiteit van Amsterdam 

UVR uitvoeringsregeling

V vrouw 

VU Vrije Universiteit 

WNO’s Werknemersorganisaties

WOI Werkloosheidsregeling Onderwijsinstellingen

WOR Wet op de Ondernemingsraden

WP wetenschappelijk personeel 

WP/T wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst 

WP/V wetenschappelijk personeel in vaste dienst 

WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum

WVOI Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen

WW Werkloosheidswet

WW/BW Werkloosheidswet en Bovenwettelijk deel

ZAOI Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen

ZKOI Regeling Ziektekosten en inkomenstoeslag personeel Onderzoekinstellingen
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False-color elektronenmicroscoopopname van 
een mini-quantumcomputer: een diamanten 
chip, met daarin de vier quantumbits 
getekend. De onderzoekers gebruiken de 
gouden elektrodes om de spins te controleren 
en lezen met rood laserlicht de spintoestanden 
uit. Deze meettechniek is bijzonder, omdat de 
meting de toestand van de atoomkernen niet 
verandert. Daardoor is deze meetmethode ook 
een goede manier om de atoomkernen klaar te 
zetten voor verdere quantumberekeningen. 
De uitlezing is ook een belangrijke stap op weg 
naar correctie van elementaire quantumfouten. 
Dit zijn essentiële onderdelen voor gebruik 
in een grootschalige quantumcomputer. 
Credits: W.Pfaff, TUD.
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