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Een botsing waarin een higgsdeeltje is 
geproduceerd, dat ogenblikkelijk uiteen is 
vervallen in vier muonen (de vier rode lijnen). 
Op 4 juli 2012 maakten de LHC-experimenten 
ATLAS en CMS bekend dat zij een nieuw deeltje 
in het massagebied rond 125-126 GeV hebben 
geobserveerd: het langgezochte higgsdeeltje. 
FOM-instituut Nikhef heeft voor het ATLAS-
experiment op alle gebieden belangrijke 
bijdragen geleverd: aan de hardware, aan de 
computing infrastructuur, aan de software, en 
aan de analyse en complexe combinatie van 
alle meetgegevens van de meetresultaten. 
Bron: CERN.
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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 weten-
schappelijke prestaties van het onderzoek dat in 
FOM-verband in 2012 werd gedaan. In dit Sociaal 
Jaarverslag doet FOM verslag van de resultaten van 
het gevoerde personeels- en arbobeleid. De feitelijke 
besteding van gelden verantwoordt FOM in het 
Financieel Jaarverslag.

FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Omdat 
FOM zelfstandig werkgever is richt dit sociaal jaar-
verslag zich specifi ek op FOM. FOM en NWO zijn 
beide lid van de WVOI (Werkgevers Vereniging 
Onderzoek Instellingen).

Bij FOM zijn, zoals gebruikelijk bij universiteiten en 
onderzoekorganisaties, veel wetenschappers in tij-
delijke dienst (enkele jaren) werkzaam.1 Van oudsher 
is het personeelsbeleid van FOM voornamelijk 
gericht op deze categorieën. 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 cursus-
sen en trainingen. Voor promovendi is dit cursuspak-
ket in de eerste plaats gericht op een goede en tij-
dige promotie. Daarnaast wordt de jonge weten-
schappers geleerd oog te hebben voor valorisatie-
mogelijkheden van hun onderzoek en worden vaar-
digheden en kwaliteiten bevorderd die de overgang 
naar een toekomstige baan versoepelen. Dit Sociaal 
Jaarverslag verstrekt daarom gedetailleerde infor-
matie over activiteiten van belang voor onze promo-
vendi (hoofdstuk 2), evenals gegevens over postdocs 
(hoofdstuk 3).

1  Bijna allemaal als promovendus of postdoc.

Sinds 2010 wordt in het Sociaal Jaarverslag een 
apart hoofdstuk (4) gewijd aan instroom, doorstroom 
en behoud van vrouwelijk toptalent bij FOM. Aan-
leidingen hiervoor zijn de ondertekening door FOM 
van het charter ‘Talent naar de Top’ en de doelstel-
lingen die FOM zich in het verlengde daarvan heeft 
gesteld voor meer vrouwen op topposities in haar 
organisatie.

In hoofdstuk 5 worden meer algemene resultaten 
van het personeelsbeleid beschreven. In dit hoofd-
stuk wordt ook aandacht besteed onder andere aan 
de relocatie van het FOM-Instituut DIFFER en de tot-
standkoming van de nieuwe CAO. In hoofdstuk 6 zijn 
de uit voorgaande jaarverslagen bekende kwantita-
tieve gegevens opgenomen. Hierin is bijvoorbeeld te 
lezen dat de organisatie 64 nationaliteiten aan boord 
had in 2012. Hoofdstuk 7 bevat een aantal specifi eke 
rapportages.

In een aparte bijlage bij dit sociaal jaarverslag vindt 
u de arborapportage van FOM.

Wim van Saarloos 
directeur 

maart 2013
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1. FOM in één oogopslag

1.1 Bezetting

In de kolom ‘gemiddelde bezetting’ zijn de FOM-werknemers naar omvang en duur van hun dienstverband gedurende het verslagjaar 
geteld. In de kolom ‘aantal werknemers’ tellen alle medewerker die op 31 december 2012 in dienst waren voor één.

categorie soort personeel gemiddelde bezetting* (fte) aantal medewerkers op 
31-12-2012

wetenschappelijk promovendi (oio’s) 495 512
onderzoekers tijdelijk (postdocs) 173 186
onderzoekers in vaste dienst 79 79

technisch technici in vaste dienst 164 163
technici in tijdelijke dienst 23 31

overig ondersteunend overig ondersteunend pers. vast 104 121
overig ondersteunend pers. tijdelijk 20 32

totaal 1058 1124

grafi ek gemiddelde 

bezetting

grafi ek gemiddelde 

bezetting per 

personeelscategorie 

per jaar 2002-2012 

(fte)2 

2  Voor een toelichting over de meerjarige ontwikkeling van het personeelsbestand zie paragraaf 5.5.
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1.2 Kengetallen

baten M€ 95,1

werknemers
(aantal personen in dienst op 31-12-2012)

1124

output aan proefschriften 71

1.3 Organogram
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2.1 Output doctors 2012*

In 2012 zijn 71 FOM-oio’s gepromoveerd. Deze jonge doctors (57 mannen en 14 
vrouwen) hebben zich gedurende een aantal jaar in FOM-dienst ontwikkeld tot 
onderzoeker en hebben aldoende een belangrijke bijdrage geleverd aan de ont-
wikkeling van de wetenschap. 

Gemiddeld is de groep promovendi die in 2012 promoveerde vier jaar, drie maan-
den en 19 dagen in dienst geweest bij FOM. Tussen het moment van indienst-
treding bij FOM en de promotieplechtigheid lag gemiddeld vier jaar, zeven maan-
den en 11 dagen. De oorzaak van dit verschil is dat het schrijven van het 
proefschrift enige maanden voor de formele promotiedatum wordt afgerond. Een 
commissie moet het proefschrift dan beoordelen voorafgaand aan de promotie. 
Ten tijde van de promotie zijn promovendi vaak al niet meer in dienst bij FOM.

In grafi ek 1 is de promotieduur van de in 2012 gepromoveerden afgezet tegen het 
percentage gepromoveerden. De mediaan lag op 54,4 maanden.3 Streven van 
FOM is de mediaan van de promotieduur terug te brengen. 

Grafi ek promotieduur 

De korte doorlooptijd van enkele promovendi (linkerzijde grafi ek) wordt 

veroorzaakt doordat zij tijdens hun promotietraject overgestapt zijn van 

een universiteit naar FOM als werkgever. De lange uitloop aan de 

rechterzijde van de grafi ek wordt voornamelijk veroorzaak door één 

promovendus die al in 2008 uit dienst is gegaan, maar pas in 2012 is 

gepromoveerd.

*  Toelichting: Verwachting is dat fysici (2012 tot de macht 3) raar zullen vinden.

3   De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn 

naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% 

van de getallen boven de mediaan.

Van 54 van de 71 promovendi van 2012 is bij FOM bekend dat zij een nieuwe 
baan hebben geaccepteerd.4 In tabel 2 worden de werkgevers genoemd. Het 
betreft de meest actuele gegevens. Deze werkgevers in deze tabel kunnen afwij-
ken van de eerste keuze die een promovendus heeft gemaakt, als deze bij de 
eerste werkgever alleen een kort dienstverband heeft gehad en daarna is over-
gestapt naar een andere werkgever.

Het bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt is één van de doelstellingen van FOM. In tabel 1 is 
aangegeven voor welke sectoren de FOM-promovendi van 2012 hebben gekozen 
waarvan bekend is dat zij een nieuwe hebben geaccepteerd. De volgende twee 
alinea’s van deze paragraaf gaan alleen over de groep van 54 promovendus 
waarvan de baankeuze bekend is. De mensen die nog werkzoekend zijn of van 
wie de baankeuze niet bekend is bij FOM, worden hier dus buiten beschouwing 
gelaten.

Tabel 1 - Sectorkeuzes FOM-promovendi gepromoveerd in 2012

sector aantal %

industrie Nederland 6 11%

industrie buitenland 2 4%

dienstensector Nederland 10 19%

dienstensector buitenland 1 2%

totaal marksector 19 35%

onderzoekinstelling Nederland 7 13%

onderzoekinstelling buitenland 9 17%

universiteit Nederland 9 17%

universiteit buitenland 9 17%

totaal wetenschap 34 63%

onderwijs Nederland 1 2%

totaal overig 1 2%

eindtotaal 54 100%

Van de 54 mensen van wie bekend is dat ze een nieuwe baan hebben geaccep-
teerd, koos 63% (34 personen) - in ieder geval in eerste instantie - voor een 
vervolgcarrière in de wetenschap. Deze mensen hebben postdocposities verwor-
ven bij vaak prestigieuze onderzoekinstituten en universiteiten. Bij 18 van hen 
was dit in het buitenland. De ervaring leert dat een aanzienlijk deel van de groep 
die nu kiest voor een vervolgbaan in de wetenschap, in tweede instantie alsnog 
in de marktsector terecht komt.

4 Aangezien het FOM niet altijd lukt om haar ex-werknemers te bereiken (onder 

andere door het ontbreken van actuele contactgegevens), kent FOM niet van iedereen 

de actuele arbeidsmarktsituatie.

2. Kennistransfer: in- en doorstroom van promovendi
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Tabel 2 - Actuele werkgevers FOM-promovendi gepromoveerd in 2012 

sector actuele werkgever aantal

industrie Nederland
 
 
 

ASML 3

High Voltage Engineering Europe 1

Shell 1

VSL Dutch Metrology Institute 1

totaal industrie Nederland   6

dienstensector Nederland
 
 
 
 
 
 

ABN AMRO 1

Accenture 1

Alten PTS 1

Andersson Elffers Felix 1

Deloitte Consulting 1

Roland Berger Strategy Consultants 1

The Boston Consulting Group 4

totaal dienstensector Nederland   10

onderzoekinstelling Nederland
 
 
 
 
 
 
 

Deltares 1

Erasmus MC 1

INCAS3 1

KNMI 1

NKI – AVL 1

Stichting FOM* 1

TNO 1

UMC 1

totaal onderzoekinstelling 
Nederland

  8

universiteit Nederland
 
 
 
 
 

Radboud Universiteit Nijmegen 1

Technische Universiteit Delft 3

Universiteit Twente 1

Universiteit Utrecht 1

Vrije Universiteit 2

Universiteit van Amsterdam 1

totaal universiteit Nederland   9

onderwijs Nederland Kay Munk College 1

totaal onderwijs Nederland   1

* Deze oio is binnen 4 jaar gepromoveerd en moet nog een nieuwe werkgever vinden.

 

sector actuele werkgever aantal

industrie buitenland
 

Carl Zeiss SMT GmbH (Duitsland) 1

Teledyne DALSA (Canada) 1

totaal industrie buitenland   2

dienstensector buitenland Goldman Sachs 1

totaal dienstensector 
buitenland

  1

onderzoekinstelling buitenland
 
 
 
 
 
 
 

CEA-IRFM 1

CERN 1

EPFL 1

ICFO 1

ITS Austria 1

NÉEL Institute (CNRS) 1

Max Planck Institute 1

Niels Bohr Institute 2

totaal onderzoekinstelling 
buitenland

  9

universiteit buitenland
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge University 1

Hanoi University of Technology 1

Okinawa University 1

Stanford University 1

Technion Israel Institute of 
Technology 

1

University of Dundee 1

University of Hawaii 1

University of Hokkaido 1

University of Oxford 1

totaal universiteit buitenland   9

(nog) geen werkgever   8

onbekend   8

eindtotaal   71
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Van de mensen die een nieuwe baan hebben geaccepteerd, koos 35% (19 perso-
nen) voor een baan in de marktsector. Voor 16 van hen betrof het een baan in 
Nederland. Het aantal gepromoveerden dat heeft gekozen voor een vervolgbaan 
in de Nederlandse industriële is met zes personen opvallend laag. Een mogelijke 
verklaring is dat de economische crisis relatief veel impact op deze sector heeft, 
met als gevolg een beperkt baanaanbod.

Van de in 2012 gepromoveerde FOM (oud-)medewerkers heeft 49% een buiten-
landse nationaliteit (zie tabel 3). 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.

Tabel 3 - Nationaliteiten FOM-promovendi gepromoveerd in 2012

  nationaliteit aantal %

Nederland Nederlandse 36  

totaal Nederland   36 51%

EER+ Belgische 1  

  Duitse 6  

  Griekse 2  

  Ierse 1  

  Italiaanse 2  

  Poolse 3  

  Roemeense 1  

totaal EER+   16 22%

overig Albanese 1  

  Amerikaanse 1  

  Costa Ricaanse 1  

  Georgische 1  

  Ghanese 1  

  Indiase 2  

  Indonesische 1  

  Iraanse 1  

  Israëlisch 1  

  Kroatische 2  

  Mexicaanse 1  

  Pakistaanse 1  

  Russische 2  

  Turkse 1  

  Vietnamese 2  

totaal overig   19 27%

eindtotaal   71  100%

In 2012 heeft 48% (13 personen) van de FOM-gepromoveerden met een buiten-
landse nationaliteit waarvan bekend is dat zij een baan hebben gevonden, deze 
in Nederland gevonden. Dit percentage was gelijkelijk verdeeld onder hen die 
afkomstig waren uit de EER+ als zij die afkomstige waren uit landen buiten de 
EER+. Mede dankzij deze mensen kunnen Nederlandse bedrijven beschikken 
over hoogopgeleide werknemers met een voor die bedrijven relevante achter-
grond. Zie voor details tabel 4.

Tabel 4 - Arbeidsmarktsituatie naar categorie nationaliteit (aantallen)

   Nederland  EER+  overig  eindtotaal 

 industrie Nederland    1            1            4              6 

 dienstensector Nederland      9            1             -            10 

 onderzoekinstelling Nederland               6            2             -              8 

 universiteit Nederland               4            1            4              9 

 onderwijs Nederland               1             -             -              1 

 industrie buitenland               1             -            1              2 

 dienstensector buitenland               1             -             -              1 

 onderzoekinstelling buitenland               2            3            4              9 

 universiteit buitenland               3            2            4              9 

 werkzoekend               3            4            1              8 

 onbekend               5            2            1              8 

 eindtotaal             36          16          19            71 

2.2 Instroom van promovendi (meerjarig)

Tabel 5 geeft per jaar van indiensttreding de verdeling naar geslacht en nationa-
liteit van de instromende promovendi weer. De jaarlijkse instroom is de afgelopen 
vijf jaar gemiddeld 121 promovendi geweest.

Meer dan de helft (57%) van de instromende oio’s had de afgelopen vijf jaar een 
buitenlandse nationaliteit. In 2012 was dit percentage met 62% nog wat hoger.

In de jaren 2008 tot en met 2011 kwam de meerderheid van de instromende 
buitenlandse promovendi uit landen buiten de EER+. Voor 2012 geldt juist dat 
meer instromers (59%) onder de buitenlanders afkomstig waren uit de EER+. Iets 
minder dat de helft (45%) van deze groep had de Italiaanse nationaliteit (20 per-
sonen).

Het percentage vrouwelijk talent dat in dienst is getreden heeft de afgelopen vijf 
jaar rond 22% gelegen. In 2012 werd de kweekvijver van wetenschappelijk talent 
met 19% vrouwen versterkt (22 personen). 

10
FOM Sociaal Jaarverslag 2012



2.3 Uitstroom promovendi (meerjarig)

FOM heeft van oudsher twee primaire doelstellingen voor promovendi: realisatie 
van de promotie in vier jaar en aansluiting met de arbeidsmarkt. Tabel 6 en 7 
geven weer in welke mate FOM-promovendi de afgelopen jaren in het realiseren 
van deze twee doelstellingen zijn geslaagd.

Voor de indeling van ex-promovendi is in de tabellen in deze paragraaf de datum 
van uitdiensttreding bepalend geweest. Dit terwijl in paragraaf 2.1 de promotie-
datum bepalend is geweest. Door deze werkwijze kunnen in deze paragraaf ook 
de ex-medewerkers meegeteld worden van wie niet bekend is of zij gepromo-
veerd zijn, of van wie bekend is dat zij niet meer zullen promoveren (‘uitval’).

De tabel met promotieresultaten (tabel 6) suggereert een laag promotierende-
ment in 2012. Echter, een promotieplechtigheid vindt vaak plaats na beëindiging 
van het dienstverband. De in de tabel aangegeven waarde van het promotieren-
dement voor 2012 zal (vanwege het aantal uitstromers in 2012 dat in 2013 pas 
promoveert) nog stijgen.5 Hetzelfde geldt voor de gemiddelde duur van het pro-
motietraject: omdat op dit moment nog niet van iedereen die in 2012 uit dienst is 
getreden de promotiedatum bekend is, zal dit cijfer nog veranderen.

5  Ter vergelijking: bij de publicatie van het Sociaal Jaarverslag over 2011 in het 

voorjaar van 2012 was het promotierendement 61%. Nu, een jaar later, is het 

percentage gestegen naar 77%.

Tabel 6 - Promotieresultaten per jaar van uitdiensttreding

uitstroomjaar   2008 20091 2010 2011 2012

aantal   102 70 70 79 87

aantal 
gepromoveerd

  96 59 56 64 48

             

promotieduur in 
jr.mnd (%)

           

snelheid =<4.0 15% 14% 14% 25% 29% 

  4.1-4.3 12% 13% 14% 14% 27% 

  4.4-4.6 20% 19% 11% 16% 11% 

  4.7-5.0 24% 25% 29% 26% 27% 

  5.1-6.0 25% 24% 28% 19% 6% 

  > 6.0 4% 5% 4%         -     -   

             

rendement (%) gepromoveerd 94% 83% 80% 77% 55% 

  onbekend 2% 16% 19% 18% 45% 

  niet meer te 
promoveren 
(uitval)

4% 1% 1% 5% -   

gemiddelde 
promotieduur 
(jr.mnd)

  4.8 4.9 4.9 4.3 4.3

1  De relatief lage aantallen uitstromers de afgelopen jaren corresponderen met 

het FOM-honoreringsbeleid gedurende de jaren 2004-2007 (zie paragraaf 5.5).

* 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.

Tabel 5 - Instroom promovendi naar geslacht en nationaliteit per jaar van indiensttreding

instroomjaar 2008 2009 2010 2011 2012 gemiddelde 2008-2012

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Aantal %

instroom 85 125   144   135   118   121  

vrouwen   14 16%   27 21%      37 26%      30 22%      23 19% 26 22%
                         

afkomstig uit                        

Nederland 44 52% 49 39%      68 47%      55 41%      45 38%       52 43%

EER+ 14 16% 36 29%      37 26%      34 25%      44 37% 33 27%

overig 27 32% 40 32%      40 28%      46 34%      30 25% 37 30%
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In tabel 7 is in aantallen weergegeven waar de promovendi, geografi sch gezien, 
de afgelopen jaren hun carrière vervolgd hebben.

In tabel 8 met arbeidsresultaten van promovendi is te zien dat in 2007 nog 58% 
van diegenen die een baan in Nederland hebben aanvaard hun eerste baan na 
hun FOM-dienstverband in de marktsector vonden. In 2009 was dit percentage 
gedaald naar 27%. Na een stijging in 2010 (naar 43%) is het percentage in 2011 
weer gedaald naar 30%. Een aannemelijke verklaring hiervoor is de economische 
crisis, waardoor er minder banen in de marktsector beschikbaar kwamen. 

Tabel 7 - Bestemming (1e baan na FOM) uitstromende promovendi 
met dienstverband na FOM (aantallen)

  2007 2008 2009 2010 2011

Nederlandse uitstromers            

  naar Nederland 37 25 18 18 14

  naar EER+ 8 9 4 6 3

  naar overig 4 7 5 4 1

EER+ uitstromers            

  naar Nederland 15 9 5 7 6

  naar EER+ 16 7 5 6 4

  naar overig 3 1 2 0 1

overige buitenlandse uitstromers          

  naar Nederland 12 9 10 5 13

  naar EER+ 4 3 4 2 2

  naar overig 3 4 3 3 4

Peildatum 1 februari 2013. Van de promovendi die in 2012 uit dienst 

zijn gegaan, zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

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 proef-
schrift op te nemen. De in het kader hiervan ingestelde FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs ter waarde van 5.000 euro ging in 2012 naar dr. Ernst Jan Vesseur.

Vesseur promoveerde aan de Universiteit Utrecht op onderzoek dat hij uitvoerde 
bij het FOM-instituut AMOLF onder supervisie van prof.dr. Albert Polman. Hij 
beschrijft in zijn proefschrift verschillende toepassingen van zijn onderzoek, 
waaronder de meettechniek die ontwikkeld is om naar nano-antennes te kijken. 
Momenteel werkt Vesseur als research scientist bij Caelux Solar Energy 
(Pasadena, Californië).

Tabel 8 - Arbeidsmarktsituatie (1e baan na FOM) promovendi per jaar van uitdiensttreding (%)1

2007     2008     2009     2010     2011    

dienstverband bekend bij FOM 85%     73%     80%     73%     61%    

Nederland    63%      58%      59%       59%      69%  

bedrijfsleven      58%        53%      27%        43%       30% 

universiteit of onderzoekinstelling      40%        47%      70%        57%       70% 

Overig        2%         -          3%        -          -   

in EER+    27%      26%      23%       27%      19%  

Elders    10%      16%      18%       14%      12%  

uitkering > 6 maanden 8%     12%     9%        -       6%    

onbekend 7%     16%         11%        27%     33%    

Peildatum 1 februari 2013. Van de promovendi die in 2012 uit dienst zijn gegaan, zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

1  FOM inventariseert de arbeidsmarktgegevens via een enquête. Doordat de enquête geen volledige respons heeft en omdat niet van alle ex-werknemers het adres bekend 

is, resteert een groep waarvan de arbeidsmarktpositie niet bekend is. Wel weet FOM - aangezien FOM de uitkeringskosten zelf draagt - dat zij geen werkloosheidsuitkering 

ontvangen. 

Ernst Jan Vesseur, 

winnaar van de FOM 

Valorisatiehoofdstuk Prijs 2012
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2.4 Personeelsbeleid promovendi

FOM bevordert de realisatie van de doelstellingen voor promovendi via een aantal 
instrumenten: selectie, planning en monitoring van het onderzoek, activiteiten 
gericht op de aansluiting met de arbeidsmarkt en trainingen.

Selectie

Promovendi die bij FOM aangesteld worden moeten in principe een voorspoedig 
‘voortraject’ doorlopen hebben qua universitaire studie. Dit zodat het vertrouwen 
bestaat dat de kandidaat het promotietraject in de beschikbare vier jaar succes-
vol kan afronden. Ook het arbeidsmarktperspectief na het FOM-dienstverband 
wordt meegewogen bij het al of niet over gaan tot een aanstelling. Een aanzienlijk 
deel van de FOM-promovendi gaat (vroeger of later) in een andere sector dan de 
wetenschap werken. FOM vindt het belangrijk dat haar promovendi bij uitdienst-
treding bij FOM interessante kandidaten zijn voor die werkgevers.

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 indienst-
treding een opleidings- en begeleidingsplan overeengekomen. Tijdens het pro-
motietraject zijn er jaarlijks formele gespreksmomenten in de vorm van planning- 
en evaluatiegesprekken 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 persoon-
lijke coaching. Zeker ook voor promovendi met een buitenlandse nationaliteit, die 
moeten wennen aan de Nederlandse cultuur, kan coaching zinvol zijn om hun 
integratie in Nederland bevorderen. 

Trainingen

In de verschillende fasen van het promotietraject worden promovendi uitgeno-
digd voor trainingen die FOM speciaal voor hen heeft ontwikkeld. De trainingen 
in de start- en middenfase zijn merendeels gericht op een goede integratie van 
promovendi met een buitenlandse nationaliteit (‘Dutch Welcome Course’) en een 
succesvol verloop van het promotietraject (‘Taking Charge of your PhD-project’). 
De trainingen in de eindfase zijn bedoeld om de oriëntatie op en aansluiting met 
de arbeidsmarkt te bevorderen.

In dit jaarverslag wordt volstaan met de cijfers over de deelname aan de trainin-
gen en met het noemen van de belangrijkste vernieuwingen van het trainings-
pakket (tabel 9). Nadere inhoudelijke informatie over de trainingen is te vinden op 
de website van FOM. 6

6  Zie de FOM-website, ‘personeelsinformatie’, ‘werk en carrière’, ‘trainingsaanbod 

voor oio’s’.

Tabel 9 - Overzicht van trainingen gegeven in 2012 
met deelnemersaantallen

training verplichte 
training?

aantal 
trainingen

aantal 
deelnemers

Dutch welcome course* ja 6 71

Taking Charge of your PhD project/
Promotie in eigen regie**

ja 12 132

The art of presenting science nee 4 44

Write it Right/The art of scientifi c 
writing***

nee 2 37

Valorisation workshop nee 2 21

Nyenrode business orientation week nee 2 40

Loopbaan planning/career planning** nee 3 24

How to get funded**** nee 2 25

totaal   33 394

* Aan deze training nemen behalve oio’s ook andere niet-Nederlandse 

FOM-medewerkers (en hun eventuele partners) deel. Het weergegeven 

aantal betreft alleen de oio’s.

** Deze trainingen hebben zowel een Nederlandstalige als een 

Engelstalige (voor de buitenlanders) variant.

*** Voor de schrijfvaardigheidstraining heeft FOM in 2012 

geëxperimenteerd met een nieuwe variant van de training. Van de 

37 deelnemers hebben er 27 aan de ‘oude’ training (Write it Right) 

deelgenomen en tien aan de pilot (The art of scientifi c writing).

**** Voor deze training zijn ook postdocs uitgenodigd. Tien van de 

25 deelnemers waren postdocs.

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 verplicht in het eerste jaar van het promotietraject.

Toelichting training 
‘Loopbaanplanning’ (‘Career planning’) 

De training ‘Loopbaanplanning’ bevordert het vinden van een passende 
baan, aansluitend op het dienstverband bij FOM. De training is erop gericht 
om oio’s kennis te geven van de arbeidsmarkt, te voorzien van de benodigde 
vaardigheden en het zelfi nzicht 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 
oefensollicitatiegesprek met (externe) selecteurs uit het bedrijfsleven.
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Bron: FOM expres juni 2012

How to get funded (nieuwe training)

In december 2011 heeft de tweejaarlijkse FOM Young Scientists’ Day plaats 
gevonden. Op deze dag kunnen jonge wetenschappers in dienst van FOM kiezen 
uit diverse korte workshops op vaardigheden- en loopbaangebied. De destijds 
door prof.dr. Mischa Bonn7 gegeven workshop ‘How to get funded’ (over het 
schrijven van proposals) ontving zeer lovende beoordelingen van de deelnemers. 
Op basis hiervan – en vanwege verzoeken van deelnemers – is besloten deze 
workshop in een uitgebreidere vorm aan te bieden. Ook deze eendaagse work-
shop verliep zeer succesvol. De workshop heeft inmiddels een vaste plaats 
gekregen in het oio-trainingspakket. Behalve vierdejaars oio’s worden ook FOM-
postdocs uitgenodigd.

The art of scientifi c writing (nieuwe training)

In het najaar heeft FOM met een kleine groep deelnemers een pilot gehouden 
voor een nieuwe schrijfvaardigheidstraining. Deze training werd gegeven door 
Gijs Meeusen, zelf een voormalig FOM-promovendus, die al jaren voor FOM de 
succesvolle training ‘The art of presenting science’ geeft.

De nieuwe training beslaat drie dagen (in plaats van de tot dusver gebruikelijke 
twee). Bovendien zit er tijd tussen de trainingsdagen zodat er tussentijds ‘huis-
werk’ gemaakt kan worden wat het rendement van deelname ten goede komt. In 
de nieuwe schrijftraining wordt gebruik gemaakt van schrijftechnieken die wor-
den ingezet voor het trainen van fi ctieschrijvers. De pilot is goed verlopen en 
besloten is om deze nieuwe training in het trainingsaanbod van 2013 op te 
nemen. 

7  Voormalig werkgroepleider FOM-instituut AMOLF. Nu werkzaam als directeur bij 

het Max Planck Institute for Polymer Research en buitengewoon hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam.

Bron: FOM expres december 2012

Aansluiting met de arbeidsmarkt

In het tweede deel van het promotietraject biedt FOM diverse activiteiten/trainin-
gen aan die de aansluiting met de Nederlandse arbeidsmarkt bevorderen. Dit zijn 
de Nijenrode Business Week en de training ‘Loopbaanplanning’ / ‘Career plan-
ning’. Oio’s die tegen het einde van hun promotietraject nog geen baan hebben 
gevonden, krijgen voorts individuele loopbaan begeleiding aangeboden. In 2012 
zijn 21 promovendi een individueel loopbaanbegeleidings traject gestart. Van de 
27 in 2012 lopende trajecten (waarvan sommige al in 2011 waren gestart) 
hebben 18 promovendi inmiddels een baan gevonden, negen promovendi zijn nog 
werkzoekend.

In het verlengde van de training Loopbaanplanning en de individuele loopbaanbe-
geleiding biedt FOM zogenaamde STARTbaanbijeenkomsten aan. Deze bijeen-
komsten zijn bedoeld om de sollicitatieprocessen van FOM-promovendi te ver-
snellen. Het uitwisselen van praktische tips over sollicitatieprocedures en actuele 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt (netwerken) staat hierbij centraal. Bij de 
STARTbaanbijeenkomsten worden ook recent gepromoveerde (oud-)FOM-pro-
movendi uitgenodigd. Zij vertellen hoe zij een baan hebben gevonden en wat hun 
eerste werkervaringen zijn. In 2012 heeft één dergelijke STARTbaanbijeenkomst 
plaatsgevonden waar 14 promovendi aan hebben deelgenomen.

Bron: FOM expres juni 2012

In May, FOM’s Central Personnel Service organised the course How 
to get funded for the fi rst time. It was a follow-up to a workshop 
during the FOM Young Scientists’ Day of December 2011, in which 
professor Mischa Bonn gave PhDs and postdocs tips and tricks 
about how to write and present research proposals successfully. 
“Far too brief” was the feedback from PhDs at the time. Bonn, now 
director of the Max Planck Institute for Polymer Research in 
Mainz, was happy to travel to the FOM Offi ce in Utrecht to give a 

new one-day course for 13 PhDs and postdocs. They had sub-
mitted their homework to Bonn beforehand. In the workshop 
the participants received feedback on their homework, both 
individually and in the group, as well as on their modifi ed 
proposals. The lively exchange even continued during lunch. 

José Alvarado, PhD student at AMOLF, is very pleased with the 
excellent comments because “you cannot get this immensely 
valuable interaction when you study a book or do an online course”. 
Vanessa Leung, postdoc in the quantum information group at the 
University of Amsterdam agrees with him: “We received a lot of 
honest and direct advice from Mischa Bonn, who has always been 
very successful in obtaining funding for his research. Thanks to the 
interaction with him and the other participants I know how 
important it is to communicate at the right level. For example, you 
need to be careful about how you feed your audience with informa-
tion on a subject in which you are a specialist and they are not. 
Convincing others of a good idea requires a completely different 
style of thinking than that required for writing an article. “When 
asked in the evaluation if they would recommend the course to 
their fellow PhDs and postdocs, the participants gave answers 
ranging from ‘Yes!’ to ‘Sure’. Alvarado adds: “If like me you have set 
your sights on an academic career then you must become indepen-
dent as soon  as possible and organise your own funding. After this 
course you are in a much better position to realise this.” (AvS)  

How to get funded? 
New FOM course whets the appetite!

The lively exchange 
even continued during 
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Bron: FOM expres december 2012

A brand new three-day course to 
improve scientifi c writing skills. “It will 
be special in the sense that writing 
techniques that were used to educate 
authors of fi ction would be implied”, 
stated the announcement for the new 
FOM course ‘The Art of Scientifi c 
Writing’. Gijs Meeusen is a former 
FOM PhD. He previously developed the 
popular course ‘The Art of Presenting 
Science’ for FOM which is now a 
success in the Netherlands and abroad. 
“It’s great that FOM has entrusted us 
with another major challenge.” 
Gijs explains the set-up with his usual 
enthusiasm: “Not everybody fi nds it 
easy to write articles. Each writer 
encounters obstacles and these 
problems differ between individuals. 
One person might struggle to give a 
clear line in the text whereas another 
fi nds it diffi cult to adopt a clear format. 
Other researchers endlessly delay 
submitting a draft to their supervisor 
whereas some start to write before 
they have a clear idea as to what their 
message is. And at such a stage, beauti-
fully crafted sentences are the last 
thing you need to know about. During 
the course we try to clarify what 
problems each participant has and 
how these can be solved.”

“The obstacles to writing scientifi c 
articles are quite similar to those for 
writing fi ction. Together with my two 
colleagues, Enne Koens and Paulien 
Weikamp, experienced writers and 
language coaches, I have collected 

several tools, including some from the 
course for ‘normal writers’. FOM PhD 
students can use these tools to tackle 
their own writing problems.” 

Nine PhD students and one postdoc 
took part in the pilot course held in 
October. Meeusen: “Our set up worked 
well. It has a considerable impact on 
the writing skills and the participants 
embraced all of the tools. “The course 
takes three days, with a period of two 
weeks between each course day. In the 
intervening periods the participants 
work on assignments related to their 
problems. “In addition to this PhD 
students learn to recognise which 
process steps they are taking when 
writing an article. Each step has 
different objectives and if you know 
what these are you can complete the 
process faster.”

Petra Erne is PhD at the University of 
Groningen in the ‘materials science 
group’ of professor Ben Feringa. 
She is enthusiastic about the course: 
“I was particularly pleased about the 
exercise in which we learned how to 
edit ourselves. I basically learned to 
ask myself: Does this sentence really 
need all these fancy words or can I 
simplify it and make the information 
more accessible? I liked the fact that 
we were using techniques that 
originate from prose writing.”

The participants assessed each other’s 
work in small groups. Oleksandr Shpak 

is doing his PhD at the University of 
Twente on ‘ultrasonically triggered 
vaporization of droplets for a localized 
drug delivery’. He was really pleased 
with the feedback received from both 
the trainers and the other participants: 
“I really enjoyed the interactions in our 
small student groups, 
where we could point 
out mistakes to each 
other that you would 
not have seen when 
checking your own 
article. For instance, 
something that is clear 
to me might not be so 
obvious to someone 
else. Interactions helped 
to fi ll in gaps where 
things should be 
explained more.” The 
ultimate goal of the 
course was: a plan for a 
subsequent publication. 
As far as Oleksandr is 
concerned the expecta-
tion can be higher still: 
“I think this course 
should end up with a 
ready-to-submit article 
for each participant. 
During this course I 
would also like to talk 
to (or at least to get 

information from) the editors of some 
scientifi c journals.” Gijs is happy 
with the outcome: “The writing 
assignments at the end were much 
better than the articles at the start 
of the course. And that makes the 
effort worthwhile.” (AvS)   

Writers to the rescue
Pilot of ‘The Art of Scientifi c 
Writing’ successful

O
P

IN
IO

N

Oleksandr and Petra at work with trainer Paulien Weikamp (left).

New courses 
‘The Art of Scientifi c Writing’

FOM will continue to give the course ‘The Art of 
Scientifi c Writing’. Gijs sees plenty of new 
opportunities for the future: “In particular I think 
that improving the English language skills could be 
more effective when spread over a longer period of 
time. We sent work from each participant to a 
translator. She indicated the typical mistakes that 
each participant made and gave appropriate 
exercises to remedy these errors. If you could work 
like that for each article then the impact achieved 
would be far greater than during a three-day 
course. Such an approach really would help the 
PhD students.”   

More information

For dates and further information about the course 
‘The Art of Scientifi c Writing’ and other courses for 
FOM PhD-students, please see: www.fom.nl/
oiotrainingen or www.fom.nl/phdcourses.   
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Ervaring in een gerenommeerd buitenlands instituut is voor pas gepromoveerden 
een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle vervolgcarrière in de weten-
schap. Daarom vindt FOM het enerzijds onwenselijk om recent in Nederland 
gepromoveerden aan te stellen en wil FOM anderzijds in het buitenland gepromo-
veerden de mogelijkheid bieden om in Nederland hun buitenlandervaring op te 
doen. Van de postdocs die op 31 december 2012 in dienst waren bij FOM had 
86% een buitenlandse nationaliteit.

Het is in sommige vakgebieden niet ongebruikelijk dat postdocs drie of meer 
postdocaanstellingen bij verschillende werkgevers hebben. FOM vindt een der-
gelijke langdurige stapeling van postdoccontracten maatschappelijk onaan-
vaardbaar en werkt er daarom niet aan mee. De kansen voor een postdoc op een 
wetenschappelijk carrière nemen af wanneer hij of zij door een lappendeken aan 
tijdelijke posities geen eigen ‘wetenschappelijke signatuur’ opbouwt.

Bovenstaande uitgangspunten van het postdocbeleid heeft FOM vertaald in aan-
stellingsrichtlijnen, 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 wetenschappe-
lijke onderzoekinstelling buiten Nederland hebben. 

- FOM stelt in de regel geen onderzoekers aan die aan hun derde postdoccon-
tract beginnen. Het hoofd van de Centrale Personeelsdienst kan hiervan afwij-
ken, 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 termijn in de weg staan.

FOM adviseert werkgroepleiders in een vroeg stadium contact op te nemen als 
een beoogde kandidaat niet binnen de richtlijn past (of daar twijfel over bestaat). 
Dit zodat de FOM-personeelsfunctionaris mee kan denken of er argumenten zijn 
op basis waarvan een uitzondering gemaakt kan worden.

3.1 Instroom postdocs (meerjarig)

In tabel 10 is opgenomen hoeveel postdocs FOM er de afgelopen jaren bij FOM in 
dienst zijn getreden. De instroom van postdocs lag de afgelopen drie jaren rond 
de 80, in 2012 zijn er 84 postdocs ingestroomd. In 2008 en 2009 waren de 
aantallen wat lager, omdat het FOM-programmaloket in de jaren daarvoor geslo-
ten was.8 

Tabel 10 - Instroom postdocs naar geslacht en nationaliteit 
per indiensttredingsjaar
instroomjaar 2008 2009 2010 2011 2012 gemiddelde 

2008-2012

aantal instromers 66 71 77 82 84 76

             

% vrouw 24% 24% 14% 20% 25% 21%
             

gemiddelde leeftijd bij 
indiensttreding

  30,1   30,4   30,5   30,0   30,3 30,3 

             

% Nederlanders      14      17      21        9        7 13

% EER+      54      46      47      51      44 48

% overig buitenlanders      32      37      32      40      49 39

De afgelopen vijf jaar had 87% van de postdocs die bij FOM in dienst kwamen 
een niet-Nederlandse nationaliteit. Iets meer dan de helft (55%) van deze buiten-
landse postdocs was afkomstig uit landen uit de EER+. De gemiddelde instroom-
leeftijd van de postdocs ligt net boven de 30 jaar.

3.2 Uitstroom van postdocs (meerjarig)

Tabel 11 betreft de uitstroom van postdocs. De relatief lage uitstroomaantallen 
van 2008 en 2009 correleren met de lagere instroom als gevolg van het niet 
honoreren van programma’s in de jaren 2004-2007 door FOM. In 2012 zijn 71 
postdocs uitgestroomd. De duur van de postdoc-aanstellingen was de afgelopen 
vijf jaar gemiddeld 23 maanden.

Tabel 11 - Uitstroom van postdocs per jaar van uitdiensttreding
uitstroomjaar 2008 2009 2010 2011 2012 gemiddelde 

2008-2012

aantal 47 42 77 80 71 63

gemiddelde duur 
dienstverband 
(in maanden)

23 25 23 22 22 23

8  Zie de toelichting in paragraaf 5.5.

3. Kennistransfer: in- en doorstroom van postdocs
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Van 44% van de in 2011 uitgestroomde postdocs is bekend waar zij een vervolg-
baan hebben gevonden (tabel 13). Ongeveer de helft (51%) vond zijn vervolgbaan 
buiten Nederland. Dit past bij het ‘passantenkarakter’ van de postdocfunctie. In 
de voorgaande vier jaren lag het percentage dat zijn vervolgbaan buiten Neder-
land vond overigens net wat hoger (tussen de 57 en de 64%).

De meerderheid (in 2011 59%, in de vier voorgaande jaren tussen de 68 en 86%) 
van de uitstromers die in Nederland blijven, vindt zijn vervolgbaan bij een onder-
zoekinstelling of universiteit. In deze groep zit een aanzienlijk aantal mensen met 
een buitenlandse nationaliteit. De postdoc-aanstellingen fungeren dus als ‘mag-
neet’ voor het aantrekken van talent naar Nederland.

Tabel 12 - Bestemming (1e baan na FOM) uitstromende postdocs met 
dienstverband na FOM (aantallen)
bestemming uitstromers 
na FOM (aantal)

  2007 2008 2009 2010 2011

Nederlandse uitstromers            

  naar Nederland 7 1 3 7 14

  naar EER+ 5 2 0 2 2

  naar overig 0 1 0 1 1

EER+ uitstromers            

  naar Nederland 9 7 2 9 5

  naar EER+ 14 14 6 18 5

  naar overig 3 1 0 1 0

overige uitstromers            

  naar Nederland 3 5 5 3 5

  naar EER+ 1 2 2 0 4

  naar overig 5 5 4 9 6

Peildatum 1 februari 2013. Over het jaar 2012 zijn nog onvoldoende 

uitstroomgegevens bekend.

PCDI Postdoc Retreat voor STEM

Het Postdoc Career Development Initiative (PCDI) organiseerde in 2012 voor de 
tweede keer een driedaags evenement speciaal voor jonge wetenschappers in 
‘Science, Technologies, Engineering and Mathematics’ (STEM) gericht op per-
soonlijke, professionele en loopbaanontwikkeling van jonge researchers. De 
deelnemers krijgen een programma aangeboden met lezingen, trainingen, dis-
cussies en netwerksessies, alle gericht op het identifi ceren van vaardigheden, 
ontdekken wat voor mogelijkheden er zijn en om nieuwe prioriteiten te stellen 
voor hun toekomst.

FOM heeft haar postdocs – net als in 2011 – op dit evenement geattendeerd en 
aangegeven de kosten voor haar rekening te willen nemen. Voorwaarde was dat 
de postdocs in hun deelname zouden investeren via het inleveren van verlofuren. 
Er hebben acht FOM-postdocs deelgenomen.

Tabel 13 - Arbeidsmarktresultaten (1e baan na FOM) per jaar van uitdiensttreding1

2007     2008     2009     2010     2011    

betaalde baan 89%     83%     50%     66%     44%    

Nederland   40%     36%     43%     39%     49%  

bedrijf     32%     14%     22%     25%     41% 

universiteit, onderzoekinstelling     68%     86%     78%     70%     59% 

overig         -            -           -       5%         -   

EER+   43%     46%     38%     39%     31%  

elders   17%     18%     19%     22%     20%  

uitkering > 3 maanden 6%     4%     2%     3%     1%    

onbekend 5%     13%     48%     31%     55%    

Peildatum 1 februari 2013. Over het jaar 2012 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend.

1  FOM inventariseert de arbeidsmarktgegevens via een enquête. Doordat de enquête geen volledige respons heeft en omdat niet van alle ex-werknemers het adres bekend 

is, resteert een groep waarvan de arbeidsmarktpositie niet bekend is.

PCDI Postdoc Retreat
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4.1 Charter ‘Talent naar de Top’

FOM heeft op 18 maart 2010 het vrouwencharter ‘Talent naar de Top’ onderte-
kend. 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 onder-
tekening 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 zichzelf een rol in het faciliteren van doorstroom naar een 
toppositie buíten FOM. 

Door het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM zijn in december 2010 een aantal 
concrete doelstellingen en streefcijfers vastgesteld (zie kader). Eén van die doel-
stellingen is om jaarlijks in het sociaal jaarverslag te rapporteren over de stand 
van zaken middels een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In de twee vol-
gende paragrafen wordt beschreven in hoeverre de UB-doelstellingen zijn gerea-
liseerd (paragraaf 4.2) en wordt daarnaast aangegeven welke relevante acties er 
verder hebben plaatsgevonden in het kader van het (top-) vrouwenbeleid (para-
graaf 4.3).

De voortgang van het ingezette beleid staat elk kwartaal op de agenda van het 
Management Overleg dat directeur FOM heeft met de drie Instituutsdirecteuren 
en 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-stimuleringsprogramma (zie paragraaf 
4.3). 9 De praktijk bij FOM van het waar nodig vinden van maatwerkoplossingen 
voor vrouwen is tevens in 2012 krachtig voortgezet.

9  Het Uitvoerend Bestuur heeft het hoofd van de Centrale Personeelsdienst van 

FOM een actieve rol in de coördinatie en realisatie van het te voeren beleid 

toebedeeld en daarom woont HCPD de vergaderingen van de FOm/v-commissie deels 

bij om te waarborgen dat FOM eenduidig is in haar beleid en in de communicatie en 

dat de ontwikkeling van nieuw beleid plaatsvindt in lijn met de FOm/v-activiteiten.

4. Instroom, doorstroom en behoud 
van vrouwelijk toptalent

Door het UB van FOM geformuleerde 
doelstellingen (2010) 

- Per 2015 is één van de vijf leden van het Uitvoerend Bestuur een vrouw1.
- Vanaf 2015 heeft de FOM-Raad van Bestuur vier vrouwelijke leden. Per 

2020: zes vrouwelijke leden.
- Per 2015 zal het huidige aandeel (7%) van vrouwen in schaal 12 en hoger 

in de FOM-organisatie zijn gestegen naar 14% (16 vrouwen).2 In 2020 
streeft FOM binnen de organisatie naar een percentage van 20% (24 vrou-
wen). 

- Vanaf 2011 zit in iedere sollicitatiecommissie voor een functie vanaf schaal 
12 tenminste één vrouw.

- Het huidige personeelsbeleid zal door de CPD worden gescreend op even-
tuele belemmeringen voor vrouwen in topposities en zo nodig worden bij-
gesteld. Zo zullen onder meer scouting en doorstroming van vrouwelijk 
talent bevorderd worden en zullen bij het opstellen van personeelsadver-
tenties inzichten gebaseerd op succesvol diversiteitbeleid worden meege-
nomen. Het huidige FOm/v-beleid tot het maken van ‘maatwerkafspraken’ 
wordt tegelijkertijd krachtig gecontinueerd.

- Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het diversiteitbeleid 
wordt binnen FOM een klankbordgroep ingesteld bestaande uit FOM-
werknemers en twee externe leden uit bedrijven met een succesvol diver-
siteitbeleid.

- FOM rapporteert jaarlijks in april middels een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse in het Sociaal Jaarverslag over de stand van zaken en realisatie 
aan de ‘Commissie Monitoring Talent naar de Top’.3

- FOM zal FOM-vrouwen blijven faciliteren om een toppositie buiten de 
FOM-organisatie te kunnen aanvaarden. Hoewel dit buiten het cijfermatige 
kader van het Charter valt ziet FOM voor zichzelf wel een belangrijke rol 
hierin. FOM is immers een doorstroomorganisatie. Dit doel (‘toppositie bui-
ten FOM’) is weliswaar niet terug te zien in de ‘20 in 2020’ doelstelling én 
wordt door de Commissie helaas niet in haar beoordeling meegenomen, 
maar is daarmee niet minder waardevol en niet minder nastrevenswaardig.

1  Het FOM-beleid met betrekking tot de participatie in besturen volgt niet dat 

van NWO, dat vereist dat in ieder bestuur twee vrouwen zitting hebben (ongeacht 

de omvang van het bestuur). Hoofdreden tot afwijking: in de natuurkunde zijn 

onvoldoende vrouwen werkzaam en de huidige populatie vrouwen wordt al 

(te) zwaar belast waardoor deze vrouwen soms toch moeten afzien van deelname 

aan panels en besturen. Beschikbare tijd is immers beperkt (er moet ook nog 

onderzoek kunnen worden gedaan).

2  Conform blz. 21 Strategisch Plan 2010-2015: “FOM committeert zich er aan 

dat in 2015 minstens 16 en in 2020 minstens 24 senior-staffuncties bezet zullen 

zijn door een vrouw. Nu zijn dat er nog maar acht”.

3  Zie voor de afgelopen jaar ontvangen reactie van de commissie het kader 

‘Analyse FOM-beleid en – cijfers 2012’
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4.2 Realisatie doelstellingen

Kwantitatieve doelstellingen 
Het UB van FOM heeft doelen bepaald voor de hoeveelheid vrouwen op bepaalde 
posities in de organisatie voor respectievelijk 2015 en 2020. In tabel 14 is te zien 
wat de doelen zijn, wat begin 2010 de uitgangssituatie was en wat de stand van 
zaken per 31 december 2012 is.

Tabel 14 - Ontwikkeling aantal vrouwen bij FOM in top-functies
  nulmeting 

in 
2010*

situatie 
per 

31-12-11

situatie 
per 

31-12-12

doel 
voor 

2015

doel 
voor 

2020

aantal vrouwelijke 
RvB-leden
(totaal 29 leden)

2 4 4  4 6 

aantal vrouwelijke 
UB-leden
(totaal 5 leden)

0 0 1 1 1 

aantal 
(en percentage) 
vrouwen in schaal 
12 en hoger

8
(7%) 

13
(11%)

11
(9%)

16
(14%)

24
(20%)

* Peildatum 1 januari 2010.

Tussen begin 2010 en 31 december 2012 is het aantal vrouwen in de Raad van 
Bestuur is gestegen van twee naar vier. Hiermee is de doelstelling die voor 2015 
was gesteld gerealiseerd.

De doelstelling (voor zowel 2015 als 2020) voor één vrouwelijk UB-lid is per 
1 januari 2012 ook gerealiseerd.

Het percentage vrouwen op posities in schaal 12 en hoger is per eind 2012 9%. 
Dit is een stijging ten opzichte van de nulmeting in 2010, maar hier is sprake van 
een daling ten opzichte van eind 2011 met 2%. De reden voor de daling is dat in 
het afgelopen verslagjaar er twee vrouwen in schaal 12 de organisatie hebben 
verlaten. In beide gevallen hebben de vrouwen een wetenschappelijke (top-)posi-
tie bij een universiteit aanvaard. Universiteiten streven – in het verlengde van de 
aanbevelingen van de Commissie Breimer– naar een hoger percentage vrouwen 
op top-posities. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, maar gevolg is wel 
dat de realisatie van de FOM-doelstellingen onder druk komt te staan. Het UB van 
FOM heeft expliciet benoemd dat de organisatie voor zichzelf - als doorstroomor-
ganisatie - een belangrijke rol ziet in het faciliteren van FOM-vrouwen om buiten 
FOM een toppositie te bereiken. Deze rol als ‘kweekvijver’ is weliswaar niet terug 
te zien in de ‘20 in 2020’ doelstelling en wordt door de Commissie Monitoring 
Talent naar de Top niet in haar beoordeling mee genomen, maar is daarmee wel 
degelijk waardevol en nastrevenswaardig.

Analyse FOM-beleid en -cijfers 2012
door de (onafhankelijke en externe) Commissie 
Monitoring Talent naar de Top 

- De overall conclusie is dat de ambitie om in 2015 14% (en in 2020 20%) 
vrouwen in de top te hebben (FOM startte begin 2010 jaar met 7%) dich-
terbij is gekomen. Als deze lijn van gestage groei van het aandeel vrouwen 
in de top wordt voortgezet, is het mogelijk om de ambitie te realiseren. 

- Qua cijfers wordt geconstateerd dat het aantal vrouwen in de organisatie 
is gegroeid en dat de ruime vertegenwoordiging van vrouwen in de subtop 
(oio’s en postdocs) bij FOM voldoende vrouwelijk potentieel zou moeten 
opleveren om een succesvolle doorstroom te zijner tijd naar de top te rea-
liseren. De Commissie vindt het belangrijk dat juist in strategische lijnfunc-
ties het aandeel vrouwen wordt verhoogd. Vergelijking met de sector 
‘onderwijs & onderzoek’ heeft FOM een lagere ambitie voor het aandeel 
vrouwen in de top dan gemiddeld.1 De groei is echter sterker dan de groei 
die geldt voor de sector, waar gemiddeld een hoger aandeel vrouwen in de 
organisatie in zijn geheel werkzaam is.

- De analyse van FOM’s ‘strategie en beleid’ laat de Commissie concluderen 
“dat FOM diversiteit serieus neemt. Aan belangrijke voorwaarden voor een 
goede strategische aanpak wordt voldaan.”

- De Commissie meent “dat FOM belangrijke strategische stappen heeft 
gezet” en hecht belang aan het feit dat vanuit de top van de organisatie 
diversiteit wordt ondersteund “De randvoorwaarden waardoor vrouwen 
succesvol kunnen zijn en doorstromen zijn zeker aanwezig.”

- De Commissie erkent dat het beperkt aanbod van vrouwen een belangrijke 
belemmering blijft voor het vergroten van het aandeel vrouwen in de top 
van de FOM-organisatie. “Specifi eke aandacht voor vrouwen in het door 
mannen gedomineerde bètadomein blijft daarom uw belangrijkste aan-
dachtspunt. Bij gelijke geschiktheid voor een functie verdient het aanbeve-
ling om juist de voorkeur te geven aan een vrouw. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat bij gelijke geschiktheid vaker de voorkeur wordt gegeven aan 
een man in door mannen gedomineerde functies. Het benoemen van een 
vrouw wordt als riskant ervaren, tenzij blijkt dat zij evident de beste is.”

- De Commissie beveelt aan het huidige beleid en aanpak voort te zetten en 
verder te ontwikkelen. Ze stelt voor om diversiteitsquota af te gaan spre-
ken inclusief verbeterafspraken als die doelen niet worden gehaald. Ze 
acht loopbaanondersteuning van vrouwen belangrijk, “gegeven het door 
mannen gedomineerde bètadomein.” De commissie vindt dat FOM goed 
aanvoelt dat “het belangrijk is om bewustwording rondom het thema en het 
creëren van draagvlak voor meer m/v-diversiteit te ondersteunen.” 

1  De uitgangspositie qua aandeel vrouwen in de top is bij FOM ook lager dan 

gemiddeld. 
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In tabel 15 is nader gespecifi ceerd in welke schalen de topvrouwen werkzaam 
zijn. Tevens is aangegeven hoe deze aantallen zich verhouden tot het totaal aan-
tal posities in de desbetreffende schaal.

Tabel 15 - Vrouwen bij FOM in schaal 12 en hoger 
(wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk)
  nulmeting 

1-1-2010
31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012

schaal aantal  % aantal  % aantal  % aantal  % 

12 3 7 6 13 6 15 4 10

13 2 13 2 12 3 14 3 13

14 1 3 1 3 2 6 2 6

15 1 9 1 13 1 17 1 20

16 1 9 1 7 1 7 1 7

18 -  -  -  -  -  -  -  -  

totaal 8 7 11 9 13 11 11 9

Kwalitatieve doelstellingen
Naast de kwantitieve doelstellingen heeft het UB kwalitatieve doelstellingen 
geformuleerd. Deze zijn in de vorm van een ‘plan van aanpak’ met 23 actiepunten 
geformuleerd. Een in 2011 samengestelde klankbordgroep10 heeft hier, in 
samenspraak met de FOm/v-commissie, prioritering aangebracht middels vast-
stelling van een stappenplan van acht punten (zie kader). Hierbij is de input van 
de ervaringsdeskundigen en FOm/v-commissie meegewogen. In de UB-vergade-
ring van december 2011 zijn de acht punten vastgesteld en is een budget toege-
kend (k€10). 

Onderzoek ‘vertrekkende’ vrouwen

Van de acht door de klankbordgroep geselecteerde actiepunten heeft FOM in 
2012 de meeste aandacht geschonken aan onderzoek ‘vertrekkende’ vrouwen 
(punt 6 uit het kader). Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het 
bureau Proxx Company training and consulting for professional women. Doel van 
het onderzoek was om te achterhalen waarom FOM-vrouwen na uitdiensttreding 
niet meer terugkeren in de fysica/wetenschap en wat FOM als werkgever hieraan 
zou kunnen doen. 

Aanleiding voor het onderzoek was dat, hoewel FOM al veel maatregelen heeft 
genomen, het onvoldoende lukt om vrouwen in de top van de organisatie te krij-
gen en te houden. Waar het aantal vrouwelijke oio’s ruim 20% bedraagt, is 
momenteel het aantal vrouwen in de hoogste schalen (vanaf schaal 12) bij FOM 
minder dan de helft daarvan. En hoewel er recent in Nederland nogal wat onder-
zoeken zijn gedaan naar het vertrek van vrouwen in organisaties, had FOM in 
aanvulling daarop behoefte aan specifi ek op de context toegespitste informatie. 
FOM is bijvoorbeeld geïnteresseerd in de specifi eke redenen voor vrouwen om 

10  De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers/keyplayers van de drie 

FOM-instituten die invloed hebben op de werving en selectie van vrouwen voor de 

posities in schaal 12 en hoger en twee externe leden vanuit ‘male-dominated-

organisations’ met een succesvol Top-vrouwenbeleid.

FOM te verlaten of om juist binnen FOM/de fysica te blijven werken. Wat hebben 
vrouwen nodig om door te groeien binnen de organisatie of daarbuiten? Wat 
gebeurt er binnen FOM en waar liggen beïnvloedingsmogelijkheden? 

Opzet onderzoek en conclusies
Om tot ideeën en inzichten te komen zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. 
Opzet van de eerste bijeenkomst was een inventarisatie onder direct betrokke-
nen van afwegingen, belemmeringen, redenen om bij FOM te blijven of om er juist 
weg te gaan. Opzet van de tweede bijeenkomst was het delen van de resultaten 
van deze inventarisatie met het FOM-management, met als doel inzicht geven in 
de afwegingen die FOM-vrouwen maken en belemmeringen die FOM-vrouwen 
ondervinden met betrekking tot een FOM-carrière. 

De eerste gedachtewisseling was met een tiental vrouwen die FOM hebben ver-
laten, vrouwen die nog bij FOM werken en vrouwen die aan FOM gelieerd zijn. 
Delen van de fi lm ‘Mevrouw de Professor11 zijn gebruikt om de discussie op gang 
te brengen. Naast de knelpunten die betrokkenen hebben ervaren, is besproken 
wat hen aan FOM, de natuurkunde of de academische wereld bindt en wat ze 
nodig hebben om door te groeien binnen de organisatie of daarbuiten in hun 
wetenschappelijke carrière. De situaties die door de vrouwen zijn geschetst, 

11  In maart 2012 uitgebracht door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 

(LNVH).

Stappenplan ter realisatie van UB-doelstellingen

1 Genderneutraal formuleren van advertentieteksten (in 2011 uitgevoerd)
2 Website verbeteren: aparte pagina met alle relevante informatie qua 

‘vrouwvriendelijke’ arbeidsvoorwaarden en regelingen bij FOM (nog niet 
uitgevoerd)

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

4 Intern communiceren over welke acties er zijn gestart en wat het beleid is.1 
(loopt)

5 Cross-mentoring: mentorprogramma/pilot opstarten met topmannen en 
topvrouwen binnen FOM als rolmodel. (pas uitvoerbaar na realisatie 
punt 6)

6 Exit gesprekken voeren met vertrekkende (sub-)topvrouwen/onderzoek 
‘vertrekkende’ vrouwen (uitgevoerd in 2012, zie tekst)

7 Zichtbaarheid FOM vergroten als organisatie waar vrouwen graag zouden 
willen werken/deelname aan relevante congressen (loopt)

8 Participeren in onderzoek McKinsey over het effect van vrouwen in top-
posities bij non-profi t bedrijven (niet gerealiseerd2)

1  In het informatiebulletin de FOM expres wordt inmiddels aandacht besteed 

aan de voortgang van de realisatie van de doelstellingen.

2  Helaas werd FOM niet in staat gesteld om deel te nemen.
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werden tijdens de bijeenkomst vertaald in scènes die door acteurs zouden wor-
den gespeeld op de tweede bijeenkomst.

De tweede bijeenkomst had 26 deelnemers: het management van FOM (insti-
tuutsdirecteuren en –managers), de leden van de FOm/v-commissie en de parti-
ciperende vrouwen. In deze bijeenkomst werd aan het management teruggekop-
peld welke informatie en inzichten er waren ver kregen in de eerste bijeenkomst. 
Met behulp van door acteurs gespeelde scènes konden zowel de zakelijke dilem-
ma’s als meer gevoelige informatie op een prettige manier bespreekbaar worden 
gemaakt. Hierdoor kreeg het management van FOM beter inzicht over op welk 
moment, of door welke gebeurtenis (hoe klein ook) een FOM-vrouw gestimuleerd 
wordt om af te haken of juist te blijven. 

Een aantal vrouwen uit de doelgroep kon vanwege hun volle agenda niet aan-
wezig zijn bij de bijeenkomsten. Daarop is besloten om vijf van hen alsnog indivi-
dueel te benaderen en te bevragen over de reden dat ze na uitdiensttreding niet 
meer terugkeren in de fysica/wetenschap en wat FOM als werkgever hieraan zou 
kunnen doen.

De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek staan in bijgaand kader. Tij-
dens het congres Physics@FOM Veldhoven in januari 2013 is een start gemaakt 
met het oppakken van een eerste advies (namelijk punt twee uit het kader).

4.3 FOm/v-stimuleringsprogramma

FOM heeft het FOm/v-netwerk ingesteld om de zichtbaarheid van vrouwelijke 
fysici te vergroten. Activiteiten die hiervoor georganiseerd worden zijn het twee-
jaarlijkse FOm/v-symposium en de tweejaarlijkse Minerva-Prijs. Samen met de 
FOm/v-subsidies vormen zij het FOm/v-stimuleringsprogramma.

FOm/v-symposium

Op 8 juni 2012 vond de tweejaarlijkse FOm/v-dag plaats in Kasteel Woerden. 
Hiervoor waren alle vrouwelijke fysici in Nederland uitgenodigd. Er waren dit jaar 
90 (internationale) deelnemers. Het symposium behoort tot het FOm/v-pro-
gramma, dat tot doel heeft om meer vrouwelijke fysici aan te sporen binnen de 
wetenschap aan het werk te blijven. Het symposium is toegankelijk voor onder-
zoekers van FOM, van universiteiten, onderzoekinstellingen en de industrie. FOM 
draagt de kosten voor deze dag.

Sprekers waren prof.dr. Maria Antonietta Loi, dr. Olga Igonkina en drs. Floor van 
de Pavert. De deelnemers hadden de mogelijkheid te kiezen uit vier verschillende 
workshops (zie kader). 

              Programma FOm/v-symposium 2012

09.45 Registration with coffee and tea

10.40 Opening and welcome

Dr. Wim van Saarloos, director of FOM

10.45 Hybrid materials from fundamental properties to applications

Prof.dr. Maria Antonietta Loi

Chair of the department Photophysics and OptoElectronics, 
University of Groningen

11.30 Building a high tech startup

Drs. Floor van de Pavert, CEO, Single Quantum

12.15 Discussion

12.30 Lunch

13.45 • Workshops (parallel sessions)

• Performing at high-pressure interviews

• Do they see how good you are?
   Marie Curie grants from 
   a referee point of view
• Publishing your paper in
   Nature (Physics)

15.15 Coffee and tea break

15.45 Chasing the anti-matter

Dr. Olga Igonkina, Senior 
Researcher, FOM-Nikhef, 
Amsterdam

16.45 Drinks & photo moment

17.45-
19.30

Dinner

Affi che 

FOm/v-symposium 2012

Conclusies en aanbevelingen uit het 
‘Onderzoek vertrekkende vrouwen’

1 Organiseer FOM-breed communicatie-workshops
 Misverstanden tussen mannen en vrouwen (en mensen in het algemeen) 

blijken vaak te maken te hebben met (mis-)communicatie. Workshops voor 
leidinggevenden (mannen en vrouwen) met informatie hierover en work-
shops specifi ek voor vrouwen (‘hoe maak je het onbespreekbare bespreek-
baar’) kunnen miscommunicatie voorkomen/verminderen.

2 Geef aandacht aan het thema op de werkgroepleidersbijeenkomst tijdens 
het congres Physics@FOM Veldhoven 2013

3 Verzamel verhalen over de toegevoegde waarde van diversiteit in een 
wetenschappelijk team

4 Benader de 30 vrouwen die niet op de oproep hebben gereageerd of die 
niet aanwezig konden zijn en betrek ze in dit proces

5 Onderzoek wat de redenen zijn voor mannen om de wetenschap te verlaten 
en vergelijk dit met de redenen die vrouwen geven

6 Start nu met de voorgenomen pilot voor het mentoringprogramma
7 Geef meer bekendheid aan bestaande coachingsprogramma’s

4

F

OO f
m
f

Symposium
OFOFOOFOFOOOOOFFFFFFOOOOFOFOFFOFOFOFOOOOO fmmmm/fm/f/ff

i
ff f/f/f/f/fff/f/fm/fm/fmmmmm/m/mm/m//fmmm/fm/fm/fm/fff

Symposium
8 June 2012

All women in physics are invited. 
FOm/f symposium offers you: inspiring speakers, workshops, 
motivational exchange of information and experiences in 
Kasteel Woerden. 
Participation is free of charge. 

Be sure to register before May 28 through www.fom.nl/women

Tweede bijeenkomst Onderzoek vertrekkende vrouwen
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Honoreringen 
FOm/v-subsidies

FOM heeft een FOm/v-stimuleringspro-
gramma om meer vrouwelijke fysici te 
behouden voor de wetenschap. Onder-
deel van dit programma zijn twee sub-
sidievormen: persoonsgebonden posi-
ties voor postdocs en overbruggings-
subsidies.
 
De persoonsgebonden posities voor 
postdocs zijn bedoeld voor vrouwen 
die hun loopbaan binnen de Neder-
landse fysica op langere termijn willen 
vormgeven. FOM fi nanciert voor maxi-
maal drie jaar een postdocpositie. 
Voorwaarde is dat de vrouw zelf daar-
aan gekoppeld een - niet door FOM 
betaald - verblijf van ten minste een 
jaar aan een buitenlandse instelling 
georganiseerd heeft. Het buitenland-
verblijf kan naar eigen inzicht worden 
gepland vóór, tijdens of na de periode 
die FOM fi nanciert. Er is in 2012 één 
nieuwe persoonsgebonden positie 
toegekend met een looptijd van twee 
jaar (met de mogelijkheid voor een 
verlenging van één jaar). Twee in 2009 
toegekende posities liepen in de loop 
van het verslagjaar af.

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld 
om faculteiten en onderzoekinstellin-
gen te ondersteunen bij het aanstellen 
van een vrouw in vaste dienst. FOM 
draagt maximaal vijf jaar fi nancieel bij. 
FOM heeft in 2012 geen nieuwe over-
bruggingssubsidies toegekend. Twee 
in eerdere jaren toegekende subsidies 
zijn in de loop van 2012 geëindigd. 
Gedurende het gehele verslagjaar liep 
er verder nog een in 2010 voor vijf jaar 
toegekende subsidie.

Aanvragen voor het FOm/v-stimule-
ringsprogramma kunnen te allen tijde 
worden ingediend.

Tabel 16 - Vrouwelijke personeelsbezetting ten opzichte van de totale bezetting per 31/12
  2008 2009 2010   2011   2012  

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

WP/V 3 4 4 5 7 8 9 10 7 9

WP/T 24 18 32 20 32 20 32 20 37 20

oio 64 21 75 21 97 23 109 23 117 23

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

OP/T 12 21 17 28 24 36 24 36 20 32

totaal 171 20 194 20 228 22 245 22 249 22
         

instroom vrouwen 2008 2009 2010   2011   2012  

  n % n % n % n % n %

WP/V 1 25

WP/T 19 25 17 22 12 14 15 16 22 22

oio 15 17 28 22 38 26 30 22 22 19

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

OP/T 10 23 10 29 17 44 14 29 8 22

totaal 47 21 58 22 71 25 61 21 53 21

Tabel 17 - Aantallen mannen en vrouwen per personeelscategorie per locatie 31/12
locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T totaal

  m v m v m v m v m v m v m v m v

AMOLF    10      2   28    6  43  23  35  2   8  1    10    17      2      4 136  55 

DIFFER    19      1   11    2  27      5  46  1   2      12    13      5      2 122    24 

Nikhef   32      4  28    7  41    11  65  4   9  1    18      6      1      3  194  36 

FOM-bureau     -         -         -         -     -      21    24      9      6   30  30 

EUR     -         -         -         -        -         -         -                

LEI     -        11    5   37      7     -     2       -         -      50    12 

RU      3        3    2    18      8    1  1 1       -         -      26    11 

RUG      3      11    2   32    13    6   1       -         -       53    15 

TU/e     -          5    3   28      4     -     -         -         -       33      7 

TUD      4     10    5    2    11      1   2       -         -       69    16 

UT     -       11     39    13     -     -    1     -         -       50    14 

UU      1       7    3   22      5     -     1  1     -         -        31      9 

UvA     -       11    2  33      8     -     -         -         -       44    10 

VU     -       13     17      5     1   -    1     -         -        31      6 

WUR     -         -          5      4     -     -         -         -          5      4 

NIN-KNAW     -         -       1       -     -         -         -          1  

subtotaal BUW    11    -   82  22 284 78 9  1 7  3     -      -       -      -   393  104 

totaal 72 7 149  37 395 117 155  8 26  5 61 60   17 15 875 249 

4.4 Kwantitatieve gegevens vrouwen

De kwantitatieve gegevens over vrouwen bij FOM zijn te vinden in tabel 16 en 17. Het aantal vrouwen verschilt relatief veel 
per locaties. Bij AMOLF, de Radboud Universiteit en de Wageningen University & Researchcentre zijn procentueel relatief 
veel vrouwelijke oio’s werkzaam. Mogelijke oorzaak is dat bepaalde onderzoeksgebieden (bijvoorbeeld fysica van levens-
processen) relatief grote aantrekkingskracht hebben op vrouwen.
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5.1 Algemeen

Functioneringsgesprekken

FOM vindt het belangrijk dat er periodiek functioneringsgesprekken gehouden 
worden met iedere werknemer. In tabel 18 is per locatie aangegeven hoeveel 
procent van de medewerkers in 2011 of 2012 een dergelijk gesprek met hun 
leidinggevende heeft gehad én daar verslaglegging van plaatsvond.

Tabel 18 - Percentage medewerkers met functioneringsgesprek in 
2011 en/of 2012 per organisatieonderdeel
locatie %

AMOLF 79

DIFFER 68

NIKHEF 61

FOM-bureau 76

Universitaire werkgroepen (BUW) 82

totaal 74 

Voor zover geregistreerd op 1 februari 2013

Investeringen in opleidingen voor werknemers

Voor een wetenschapsorganisatie als FOM is het belangrijk te investeren in de 
ontwikkeling van haar medewerkers. FOM heeft in 2012 aan betalingen aan 
opleidingsinstituten en aan vergoedingen aan medewerkers die een opleiding 
hebben gevolgd, 1,5% van de loonsom gespendeerd.12 Opleidingsgerelateerde 
uitgaven zoals inschrijfgelden voor de vele (internationale) werkconferenties 
(zoals ook het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven), seminars en een deel 
van de reis- en verblijfskosten zijn in dit percentage niet meegerekend.13

Kennismaking met nieuwe medewerkers

FOM organiseert kennismakingsdagen voor alle nieuwe medewerkers. Deze vin-
den plaats op het FOM-bureau in Utrecht. FOM informeert medewerkers over de 
FOM-organisatie (door de directeur), over het personeelsbeleid (door het hoofd 
van de Centrale Personeelsdienst) en de activiteiten van de ondernemingsraad 
(door een lid van de Centrale Ondernemingsraad). Ook is er in verschillende pro-
grammaonderdelen aandacht voor de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. In 2012 hebben 105 nieuwe medewerkers deelgeno-
men aan één van deze in totaal vijf 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 vervul-
len. Doel hiervan is docenten een impuls in hun eigen beroepspraktijk te geven, 
die zal afstralen op hun leerlingen. FOM wil hiermee de banden met scholen 
aanhalen en hoopt de belangstelling voor een studie in de fysica te versterken. 

12  De loonsomdefi nitie is per 01-01-2009 aangepast.

13  Opleidingsgerelateerde reis- en verblijfkosten worden niet in alle gevallen 

separaat geregistreerd en kunnen dus niet altijd herleid worden.

5. Personeelsbeleid & ontwikkelingen

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal onderwerpen waarin de personeels-
afdeling - naast haar dagelijkse werkzaamheden - dit jaar tijd en energie 
heeft gestoken. Ook bevat dit hoofdstuk een aparte paragraaf over de kwan-
titatieve ontwikkelingen in het personeelsbestand over de afgelopen tien jaar 
(2002-2012). Het personeelsbeleid voor promovendi en postdocs is al in de 
hoofdstukken 2 en 3 aan de orde geweest.
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Voor het schooljaar 2012/2013 zijn acht posities van 0,2 fte beschikbaar gesteld. 
Zeven van de acht vwo-docenten zijn bij Nikhef geplaatst en één bij DIFFER.

Het initiatief krijgt – ondanks positieve evaluaties – geen vervolg in het schooljaar 
2013/2014. FOM ziet nog steeds het belang in van het investeren en enthousias-
meren van natuurkunde docenten. Echter, voor programma’s zoals deze is gezien 
de bezuinigingen geen ruimte meer.

MyFOM-People

In mei 2011 heeft de Centrale Personeelsdienst van FOM in samenwerking met 
een externe partij de eerste versie van een digitaal portaal voor alle FOM-mede-
werkers 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.

Het portaal wordt goed gebruikt. Uit de (niet op persoonsniveau) bijgehouden 
statistieken blijkt dat er 12650 keer succesvol is ingelogd in 2012. Gemiddeld is 
er maandelijks circa 1250 keer een salarisstrook bekeken, in december 2012 
was dat zelfs 1429 keer. Verder zijn er gedurende het jaar onder andere 300 
wijzigingen van persoonsgegevens (adres etc.) digitaal doorgegeven en hebben 
bijna 220 medewerkers hun AVOM-aanvraag voor het kopen of verkopen van 
verlofuren via MyFOM-People ingediend.

Voortbouwend op de bestaande functionaliteiten14 heeft in 2012 verdere uitbouw 
van het portaal plaats gevonden met twee nieuwe functionaliteiten. Het gaat om 
de mogelijkheid voor medewerkers om zich aan te melden voor de door de Cen-
trale Personeelsdienst georganiseerde trainingen (specifi ek de oio-trainingen) en 
de mogelijkheid voor alumni om digitaal gegevens over hun promotie of nieuwe 
werkgever aan FOM door te geven.15 Hoewel de eigenlijke release met deze 
nieuwe functionaliteiten op 22 januari 2013 is gebeurd, hebben alle voorbereidin-
gen en de bouw in 2012 plaatsgevonden.

In de eerste helft van 2012 heeft verder een extra ‘release’ plaats gevonden om 
het portaal nog veiliger te maken. Zo wordt een account volautomatisch geblok-
keerd als er een aantal keer foutief wordt ingelogd en is de logging uitgebreid. Dit 
zodat, mocht zich een incident voordoen, er voldoende informatie achterhaald 
kan worden voor onderzoek. Ook een verzoek van de Centrale Ondernemings-
raad om documenten die vijf jaar in het portaal staan automatisch te verwijderen 
(vanwege privacy-redenen) werd gerealiseerd met deze release. Tenslotte is in 
het digitale AVOM-formulier ‘Extra Reiskosten’ een keuzemogelijkheid opgeno-
men om aan te geven of er met het OV of met de auto wordt gereisd.

Processen die op de lijst staan om in het vervolg van het project gedigitaliseerd 
te worden zijn ‘verlofregistratie’ en het ‘aanvragen en declareren van (buiten-
landse) dienstreizen’. 

14  Inlogmogelijkheden, wijziging van accountgegevens, wijziging van 

persoonsgegevens, AVOM-aanvragen, salarisstroken en jaaropgaven.

15  Oud-medewerkers houden tot vijf jaar na uitdiensttreding toegang tot de 

relevante functionaliteiten in het portaal.

NIPED Preventiekompas

In het najaar van 2011 heeft FOM haar werknemers de gelegenheid geboden, om 
bij wijze van pilot, deel te nemen aan het NIPED16 PreventieKompas. Het Preven-
tieKompas is een gezondheidsonderzoek op basis van een web-based vragenlijst 
waarmee werknemers voor zichzelf een beeld kunnen krijgen van hun gezond-
heidstoestand. FOM is dit pilotproject gestart vanuit de verwachting dat het 
het inzicht van werknemers in de eigen gezondheid vergroot en dat het individu-
ele handreikingen ter bevordering van de eigen gezondheid geeft. Daarmee heeft 
het een toevoegde waarde voor, in eerste instantie, de werknemers en uiteinde-
lijk ook voor FOM. 

In januari 2012 heeft NIPED een zogenaamde macrorapportage gemaakt. Even-
eens in januari heeft de Centrale Personeelsdienst (CPD) van FOM alle FOM’ers 
die konden meedoen met het PreventieKompas naar hun ervaringen gevraagd. 
FOM heeft helaas moeten constateren dat de belangstelling voor de pilot gering 
was. De deelname van 16% is ongeveer de helft van de volgens NIPED gemid-
delde deelname bij min of meer vergelijkbare werkgevers. De resultaten van de 
pilot leidden tot de conclusie dat het PreventieKompas in ieder geval in deze vorm 
niet aan de verwachtingen van FOM voldeed. Het feit dat de pilot in het Neder-
lands was, zal een belemmering zijn geweest voor de buitenlandse werknemers. 
Uit de eigen enquête van de CPD mag worden geconcludeerd dat twee derde deel 
van de geënquêteerden wel geneigd is om aan een dergelijk onderzoek mee te 
werken, maar dat men niet heel positief was over de kwaliteit van het Preventie-
Kompas en over de kwaliteit van de gegeven gezondheidsbevorderende advie-
zen. Verder bleek dat de beperkte deelname niet werd veroorzaakt door gebre-
ken in de informatievoorziening rond de pilot met het Preventiekompas.

Resultaten van enquête en macrorapportage waren voor FOM argument om in de 
loop van het verslagjaar met NIPED in overleg te treden en hen te verzoeken 
samen met enkele vertegenwoordigers van het personeel te komen tot een meer 
op de FOM situatie toegespitste vorm van het Preventiekompas. Deze zou boven-
dien ook in het Engels moeten kunnen worden aangeboden. NIPED heeft daarbij 
begrip gevraagd voor het gegeven dat aanbieding in het Engels door de onderlig-
gende structuur van het PreventieKompas veel ingrijpender is dan louter een 
vertaling en daarom geen sinecure is. NIPED heeft het verzoek van FOM vervol-
gens aangenomen, maar daarbij aangegeven dat deze aanpassingen wel enige 
tijd zou vergen. Aan het eind van het verslagjaar zijn geen nieuwe ontwikkelingen 
te melden.

16  Het NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED) is opgericht om 

binnen de bestaande gezondheidszorg meer aandacht te geven aan het voorkomen en 

vroegtijdig opsporen van de belangrijkste aandoeningen.
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5.2 Relocatie FOM-instituut DIFFER

In het verslagjaar zijn grote stappen voorwaarts gezet in de omvorming en uit-
bouw van het FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen tot een instituut voor 
funderend energieonderzoek. Het instituut voert vanaf 1 januari 2012 de naam 
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER).

Het is het de ambitie van FOM om DIFFER een instituut voor funderend energie-
onderzoek te laten worden, dat een nationale coördinerende rol kan vervullen in 
het Nederlandse energieonderzoek. Deze ambitie impliceert een ingrijpende ver-
andering voor de betrokken personeelsleden. Zij worden namelijk geconfron-
teerd met een wijziging van standplaats en sommigen van hen bovendien met 
een wijziging van werkgever. Want DIFFER zal, volgens planning vanaf 2015, op 
de campus van de Technische Universiteit Eindhoven zijn gesitueerd. Bovendien 
zullen twee afdelingen opgaan in respectievelijk de FELIX Facility bij de Radboud 
Universiteit en de ‘Industrial Focus Group XUV Optics’ bij de Universiteit Twente. 

Voor de FOM-besluiten tot relocatie van het instituut naar Eindhoven en naar 
Nijmegen zijn met de werknemersorganisaties in 2010 en 2011 zogenaamde 
Rechtspositioneel en Arbeidsvoorwaarden Plannen (RAP) overeengekomen. 
Deze plannen bevatten de sociale regelingen die het effect van deze organisatie-
veranderingen voor betrokken werknemers zoveel mogelijk helpen opvangen.

DIFFER naar Eindhoven

Niet lang nadat het RAP-Eindhoven formeel was vastgesteld, hebben alle betrok-
ken leidinggevenden samen met een p&o-adviseur individuele gesprekken 
gevoerd met hun medewerkers. Doel van de gesprekken was wederzijdse infor-
matie uitwisseling waarbij een antwoord werd gegeven op vragen van de mede-
werkers en waarbij de organisatie een beeld kreeg van de houding van betrok-
kenen ten aanzien van de voor hen ingrijpende verandering.

In 2012 zijn deze gesprekken met hetzelfde oogmerk herhaald, om het beeld van 
de organisatie te actualiseren en medewerkers een gelegenheid te bieden om 
tussentijds gerezen vragen te bespreken. Daarbij is gebleken dat sommigen nu 
geneigd zijn een andere keuze te maken dan de keuze die zij tijdens het eerste 
gesprek hebben aangegeven: relatief veel mensen willen mee naar Eindhoven.

Medewerkers werden vanaf het begin regelmatig over de voortgang van de orga-
nisatieverandering geïnformeerd door de directeur van DIFFER tijdens plenaire 
bijeenkomsten in de kantine. Ook zijn er twee heidagen georganiseerd op een 
locatie buiten de DIFFER-muren. De voortgang van de organisatieverandering is 
ook een vast punt op de agenda van de Ondernemingsraad DIFFER. Ook de direc-
teur van FOM spreekt eenmaal per jaar met de OR van DIFFER over de relocatie.

In het verslagjaar is gestart met periodieke bespreking van de algemene gang 
van zaken in het instituut per afdeling. Directeur, instituutsmanager en p&o-
adviseur ervaren dat in die setting makkelijker een dialoog tussen medewerkers 
en instituutsmanagement ontstaat dan in de traditionele informatiebijeenkom-
sten in de kantine.

GUTHz naar Nijmegen

Aan het eind van het verslagjaar werd de overgang van de afdeling ‘Generation 
and Utilization of TeraHertz radiation’, (GUTHz) naar de Radboud Universiteit in 
Nijmegen in personele zin gerealiseerd. De vaste medewerkers kwamen in dienst 
van de universiteit.

In de loop van het verslagjaar hebben individuele gesprekken plaatsgevonden 
van medewerkers van de afdeling GUTHz met p&o-adviseurs van de Radboud 
Universiteit en de Centrale Personeelsdienst van FOM. Deze gesprekken hebben 
er toe geleid dat alle zeven betrokken personeelsleden per 1 januari 2013 een 
arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit zijn aangegaan. Daarnaast 
zijn twee medewerkers in vaste dienst en twee onderzoekers in opleiding, in 
FOM-dienst naar Nijmegen overgeplaatst omdat hun arbeidsovereenkomst ein-
digt voor 2023. Drie medewerkers, één van hen tot eind 2014, hebben ervoor 
gekozen om bij DIFFER te blijven. Zij bekleden inmiddels een functie binnen 
andere DIFFER-afdelingen.
 
Begin 2013, nadat p&o DIFFER een informatiebijeenkomst door een fi nancieel 
specialist had georganiseerd, hebben alle betrokkenen een toekenningsbrief over 
de RAP-vergoedingen waar zij recht op hebben ontvangen.

nSI naar Twente

In de loop van 2012 werd duidelijk dat plannen om te komen tot een samenwer-
king tussen de Universiteit Twente, de provincie Overijssel en een aantal indus-
triële partners gerealiseerd zouden kunnen worden. Het afdelingshoofd van de 
afdeling ‘nanolayer Surface & Interface physics’ (nSI), prof.dr. Fred Bijkerk, ver-
vulde hierbij een voortrekkersrol. Onderdeel van het plan was dat professor Bij-
kerk zijn afdeling mee zou nemen naar deze ‘Industrial Focus Group XUV Optics’. 
Voor de betrokkenen impliceerde dit dat zij in plaats van met een verhuizing in 
2015 naar Eindhoven werden geconfronteerd met een verhuizing en wisseling 
van werkgever naar de Universiteit Twente in 2014. De individuele consequenties 
van deze ontwikkeling zijn in de tweede helft van het verslagjaar tweemaal in 
individuele gesprekken met betrokkenen besproken door hun leidinggevende in 
aanwezigheid van een p&o-adviseur. Ook hebben individuele gesprekken plaats-
gevonden met p&o-adviseurs van de Universiteit Twente. Naar verwachting zal 
alle betrokkenen begin 2013 een arbeidsovereenkomst met de Universiteit 
Twente worden aangeboden.

FOM heeft de betrokkenen toegezegd dat zij aanspraak kunnen maken op 
dezelfde regelingen als die in het RAP-Nijmegen zijn geboden aan de FOM-
medewerkers die in universitaire dienst overgaan. Bovendien is hen vanwege de 
reisafstand naar Twente, die gemiddeld substantieel groter is dan die naar Eind-
hoven, een ruimere aanspraak op de pensionkostenvergoeding toegezegd. Deze 
regeling is ook van toepassing voor die medewerkers die naar Nijmegen of naar 
Eindhoven gaan en een enkele reisafstand van meer dan 100 km hebben.
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5.3 KVI – afl oop TRIµP

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangekondigd 
dat het AGOR Cyclotron bij het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen (KVI) 
in de loop van 2014 zal worden gesloten. Binnen het KVI zullen naar verwachting 
in 2014 nog FOM-werknemers werkzaam zijn. 

Op 31 december 2013 komt het FOM-programma 114 (TRIμP) ten einde. Vanuit 
het programma 114 worden onder meer de personeelskosten gefi nancierd van 
zes FOM werknemers in vaste dienst en van vijf FOM-werknemers in tijdelijke 
dienst (promovendi) waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt in 2014 of later. 
Daarnaast zullen er in 2014 ook nog vijf FOM-werknemers op tijdelijke basis bin-
nen het KVI werkzaam zijn die vanuit andere bronnen worden gefi nancierd. 

De fi nanciering van alle tien werknemers in tijdelijk dienst is gegarandeerd tot 
aan het einde van hun contract. Het CvB heeft FOM toegezegd dat promotietra-
jecten conform de afspraken zullen worden afgerond en dat er voor zal worden 
gezorgd dat de begeleiding van de promovendi adequaat is.

Vanuit het KVI zijn in 2011 en 2012 initiatieven genomen voor nieuwe onder-
zoeksprogramma’s na 2013. Deze hebben echter niet in een toekenning geresul-
teerd. Dit betekent dat er na 1 januari 2014 binnen FOM geen fi nanciële dekking 
meer is voor de posities van de zes werknemers in vaste dienst.

FOM heeft op 19 december 2012 een informatiebijeenkomst bij het KVI georga-
niseerd waarop de FOM werknemers over deze situatie, de achtergronden en de 
vooruitzichten zijn geïnformeerd. Aansluitend hebben individuele gesprekken 
plaatsgevonden tussen de zes FOM-werknemers in vaste dienst, het hoofd 
Onderzoekbeleid van FOM en personeelsadviseurs van KVI en de Centrale Perso-
neelsdienst. Deze gesprekken zijn het begin van een proces dat erop is gericht 
om alle werknemers in vaste dienst ook na 2013 een baan te bieden binnen of 
buiten FOM. Het proces zal worden afgestemd met Centrale Ondernemingsraad 
en Werknemersorganisaties en zal in 2013 zijn vervolg krijgen.

5.4 Arbeidsvoorwaarden

FOM heeft arbeidsvoorwaardenregelgeving op twee niveaus: de CAO-Onderzoek-
instellingen (CAO-OI), die tot stand komt in overleg tussen de Werkgeversorgani-
satie Onderzoekinstellingen (WVOI - inclusief FOM) en de Werknemersorganisa-
ties. Daarnaast heeft FOM eigen Uitvoeringsregelingen (UVR) die tot stand komen 
in overleg met de Centrale Ondernemingsraad. 

CAO-OI 2010-2012

De CAO 2008-2010 liep af op 1 juli 2010. Op dat moment heerste er fi nanciële 
onzekerheid. Bekend was dat de werkgevers geen loon- en prijscompensatie 
zouden ontvangen. Zonder goed fi nancieel bod was het lastig de onderhandelin-
gen te starten. Uiteindelijk is toch een poging gedaan, maar die poging strandde 
omdat partijen te ver van elkaar stonden. De CAO werd automatisch verlengd en 
besloten werd in maart 2011 verder te onderhandelen. 

Het vervolg van de onderhandelingen resulteerde in een bod van de werkgever 
dat op 1 juni 2011 door de werknemersorganisaties werd afgewezen. De afwij-
zing van het bod gaf geen juridische problemen omdat de huidige CAO automa-
tisch zou worden verlengd tot 1 juli 2012.

In een volgende poging besproken partijen de mogelijkheid om bestaande 
arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen en zo geld voor loon-/inkomens-
verbetering vrij te maken. Dit leidde tot een onderhandelingsakkoord met bud-
gettair neutrale afspraken en behoud van werkgelegenheid.

Op 29 maart 2012 werd duidelijk dat twee van de vier vakbonden (ABVAKABO 
FNV en AC/FBZ) niet instemden. Daarmee leek een akkoord van tafel. Voor een 
CAO-akkoord is namelijk instemming van een meerderheid van de vakbonden, 
dus drie bonden, nodig. Over de afwijzing door twee bonden kwamen uit de ach-
terban veel reacties. Daarom werd het overleg heropend en na een langdurig en 
intensief onderhandeltraject werd op 20 april 2012 met drie van de vier bonden 
(met uitzondering van de Abvakabo FNV) een akkoord bereikt over de nieuwe 
CAO. In bijgaand kader staan de hoofdpunten van de nieuwe CAO.

Vertegenwoordigers van de vier bonden aan de CAO-tafel
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FOM-Uitvoeringsregelingen (UVR) 

De looptijd van de FOM-Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR) liep af op 1 december 
2012. Op maandag 26 november 2012 konden de COR-delegatie en FOM een 
akkoord bereiken over een aangepaste UVR tot 1 januari 2014. Gelet op de rela-
tief korte looptijd, is een afspraak gemaakt over een beperkt aantal onderwer-
pen.

In vier bijeenkomsten (28 juni, 21 september, 31 oktober en 26 november 2012) 
zijn de wederzijdse wensen en ideeën geïnventariseerd. De politieke onduidelijk-
heid over de mogelijke invoering van de ‘forensentax’ per 1 januari 2013 (met in 
dat geval verstrekkende gevolgen voor meer dan 400 werknemers) heeft vertra-
ging veroorzaakt in het onderhandelproces. Toen uiteindelijk bleek dat de foren-
sentax van de baan was, konden de partijen de onderhandelingen afronden. 

De opdracht voor FOM vanuit het UB was om de kosten van de UVR te beperken, 
maar wel te waarborgen dat er goede en praktisch uitvoerbare regelingen zijn op 
een acceptabel niveau. Vanwege de krappe fi nanciële situatie waarmee FOM 
wordt geconfronteerd, was de inzet van FOM op het terugbrengen van kostenver-
goedingen die door FOM als (zeer) ruim worden beoordeeld. 

 Hoofdpunten nieuwe CAO

• Looptijd 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012.
• De volgende aan leeftijd gebonden regelingen worden, conform een eer-

dere cao-afspraak, afgeschaft:
 - de leeftijdsdagen;
 - de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen;
 - overige aan leeftijd gebonden regelingen. 
• De middelen die daardoor beschikbaar komen zijn ingezet voor primaire 

arbeidsvoorwaarden: alle salarissen worden per 1 februari 2012 verhoogd 
met 1 procent. 

• Een deel van de middelen die vrijvallen door het afschaffen van de aan 
leeftijd gebonden regelingen wordt ingezet voor een aantal overgangsre-
gelingen voor de werknemers die gebruikmaakten van de op leeftijd geba-
seerde regelingen. 

• Na afl oop van de overgangsregelingen wordt opnieuw gesproken over de 
aanwending van de vrijgevallen middelen vanwege de afschaffi ng van de 
op leeftijd gebaseerde regelingen. 

• Verder wordt aan iedere werknemer die op 31 december 2011 in dienst 
was en nog steeds was op 20 april 2012, in de maand juni 2012 éénmalig 
een koopkrachttoelage 2011 toegekend van € 250,00 bruto. 

• In juli 2012 wordt een incidentele uitkering van een 0,5% van een half 
bruto-jaarsalaris toegekend, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als een 
bedrag in één keer. 

• Voor 2012 wordt door de werkgevers een werkzekerheidsgarantie gegeven. 
• Voor reorganisaties die in 2012 en 2013 worden gestart is een resultaat-

verplichting overeengekomen die inhoudt dat alle inspanningen erop 
gericht zullen zijn dat werknemers van wie de functie als gevolg van orga-
nisatieveranderingen komt te vervallen, intern of extern worden herplaatst 
in een passende functie. 

• Aan de CAO wordt de mogelijkheid toegevoegd om op basis van specifi eke 
criteria (groepen) werknemers aan te wijzen voor wie een arbeidsduur van 
40 uur geldt en een jaarlijkse vakantieverlofaanspraak van 234 uur. Deze 
werknemers ontvangen een toeslag op hun salaris ter waarde van de 104 
ingeleverde verlofuren. In verband met de huidige krappe fi nanciële situa-
tie leggen de werkgevers een voornemen om deze regeling in 2012 of 2013 
toe te passen, ter toetsing voor aan de werknemersorganisaties. 

• Op twee punten wordt de gewijzigde wettelijke vakantieregeling verruimd. 
• Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de werknemer een 

functie gaat vervullen, passend bij zijn levens- en ontwikkelingsfase, die 
op een lager functieniveau is gewaardeerd dan het voor hem tot dan gel-
dende functieniveau. In dat geval gaat voor de werknemer de salarisschaal 
gelden die hoort bij het lagere functieniveau. Er is een compensatierege-
ling afgesproken van maximaal 2 jaar voor de werknemer die daarbij een 
bezoldiging ontvangt die lager is dan de oude bezoldiging. 

• Partijen voeren gedurende de CAO-periode een gezamenlijke studie uit 
naar modernisering van de CAO. 

 UVR-afspraken

• Looptijd: 1 december 2012 tot 1 januari 2014.
 Er is voor een kortere looptijd dan de gebruikelijke drie jaar gekozen van-

wege de invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2014. Deze zal 
gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaardelijke afspraken in de UVR. 
Gelet op de verwachte complexiteit zullen COR en FOM tijdig in 2013 de 
voorbereidingen voor de UVR per 1 januari 2014 oppakken.

• Detacheringsregeling (UR 8)
 Gezien de bovengemiddeld gestegen uitgaven aan detacheringen in 2012 

(+60%) en de totale kostenomvang van deze post is gekeken op welke 
wijze het vergoedingsniveau van UR-8 beperkt zou kunnen worden, maar 
tegelijkertijd een adequate kostenvergoeding te waarborgen. De bepaling 
van de detacheringstoelage aan de hand van de woonplek in plaats van de 
werkplek zou hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren en was voor 
FOM daarom een belangrijk uitgangspunt. Echter gelet op de weerstand 
die dit opriep bij de COR heeft FOM dit punt laten vallen en is er door beide 
partijen constructief gezocht naar andere mogelijkheden. Over de Deta-
cheringsregeling zijn de volgende afspraken gemaakt:
- de afspraken gelden voor alle gedetacheerden vanaf 1-12-2012.
- het ‘werk’-land is bepalend voor de detacheringsvergoeding, niet het 

‘woon’-land.
- de rekenfactor voor het vaststellen van de maandelijkse detacherings-

toelage wordt gewijzigd van 4,3 naar 3,4 x de etmaalvergoeding.
- er is i.v.m. de nieuwe rekenfactor een overgangsregeling voor huidige 

gedetacheerden overeengekomen die een afbouw kent van 4,3 naar 3,4 
in 11 maanden. Voor de periode 1-12-2012 tot 1-6-2013 blijft vergoeding 
ongewijzigd op 4,3.
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30% regel voor onderzoekers in opleiding.

De 30% regel heeft tot doel om het voor werkgevers (inhoudingsplichtigen) 
mogelijk te maken om vanuit het buitenland geworven werknemers die aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen, op een administratief eenvoudige wijze 
een onkostenvergoeding te geven. Het gaat hier om kosten die samenhangen 
met hun komst vanuit het buitenland naar Nederland (zogenaamde extraterritori-
ale kosten). 

FOM past de 30% regel al ruim een decennium op een specifi eke manier toe 
onder de naam “fi scale faciliteit”. De fi scale faciliteit geeft betrokkenen een ruim 
€ 450,- hoger netto inkomen per maand. Per werknemer moet van Belasting-
dienst toestemming worden verkregen voor toepassing van de 30% regel. 

FOM-werknemers die van de regel profi teren zijn vooral buitenlandse postdocs. 
Tot 2012 kwamen oio’s niet in aanmerking voor toepassing van de regel, omdat 
zij niet voldeden aan de voorwaarde van het zogenaamde ‘deskundigheidsver-
eiste’. Per 1 januari 2012 is de regelgeving op onder meer dit punt gewijzigd, 
zodat ook voor oio’s toestemming kan worden gevraagd. Veel Nederlandse 
universiteiten gingen vanaf die datum de 30% regel voor hun aio’s toepassen. Dit 
was voor FOM argument om een zorgvuldig afwegingsproces te starten tussen 
enerzijds het uit arbeidsmarktoverwegingen volgen van de lijn van de universitei-
ten en anderzijds het formuleren van een eigen beleidslijn waarin evenwichtige 
beloningsverhoudingen centraal staan. Van een evenwichtige beloningsverhou-
ding kan in dit verband worden gesproken als een netto inkomensverschil tussen 
uit het buitenland afkomstige en Nederlandse werknemers kan worden gerecht-
vaardigd door de extra kosten waarmee de eersten worden geconfronteerd in 
verband met hun komst naar Nederland. FOM heeft via een korte vragenlijst per 
e-mail onder werknemers bij wie de 30% regel wordt toegepast de aard en de 
omvang van deze zogenaamde extraterritoriale onkosten geïnventariseerd.

Deze enquête vormde de basis voor het UB-besluit in het najaar van 2012 om per 
1 november 2012 ook aan uit het buitenland afkomstige FOM oio’s de mogelijk-
heid te bieden tot gebruik van de fi scale faciliteit. Het maandelijkse netto inko-
men van degenen die gebruik maken van deze mogelijkheid is ongeveer € 250,- 
netto hoger, hetgeen moet worden aangemerkt als compensatie voor 
extraterritoriale onkosten. 

Oio’s (en andere FOM werknemers) die gebruik maken van de fi scale faciliteit 
hebben daarnaast geen aanspraak (meer) op een vergoeding van legeskosten in 
verband met verblijfs- en tewerkstellingsdocumenten noch op vergoeding van de 
kosten van Nederlandse taaltrainingen. Deze kosten worden door de Belasting-
dienst namelijk als extraterritoriale onkosten aangemerkt. 

Tijdens de verwerking van de aanvragen bleek dat de Belastingdienst de nieuwe 
criteria voor het deskundigheidsvereiste alleen toepast voor degenen die vanaf 
1 januari 2012 vanuit het buitenland zijn geworven.

  Voor de periode 1-6-2013 tot 1-8-2013 geldt de rekenfactor 4,0. (eerste 
verlaging met 1/3 van het verschil). Voor de periode 1-8-2013 tot 1-10-
2013 geldt de rekenfactor 3,7. (tweede verlaging met 1/3 van het ver-
schil). Vanaf 1-10-2013 geldt de rekenfactor 3,4 (derde verlaging met 1/3 
van het verschil).

- Indien een detachering gedurende de periode 1-12-2012 tot 1-10-2013 
wordt verlengd blijft recht bestaan op deze overgangsregeling.

- In plaats van 1 x per jaar zal de tabel van de detacheringstoelage 2 x per 
jaar worden geactualiseerd op basis van de BIZA etmaalvergoedingen-
lijst en de rekenfactor 3,4: per 1 juni en per 1 december.

- Alle bijzondere afspraken met de huidige gedetacheerden zullen worden 
nagelopen en op basis van goed werkgeverschap aangepast dan wel 
ongewijzigd blijven (afhankelijk van de aard en inhoud van de betreffende 
afspraak).

- Er wordt een maatwerkafspraak mogelijk - die het midden houdt tussen 
UR-3 en UR-8 - bij voorzienbaar regelmatig terugkerende en langdurige 
buitenlandse dienstreizen naar dezelfde werkplek.

• Dienstreizen B. Buitenland (UR 3)
 Uitgangspunt blijft dat alleen daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen wor-

den vergoed. 
 Voor een vergoeding van kosten voor overige maaltijden en kleine uitgaven 

hoeven tot maximaal 70% van de kolom ‘overig’ (was ‘30% van etmaalver-
goeding’) geen bewijsstukken te worden overgelegd.

• Ambtsjubileum (UR 5)
 FOM heeft het voorstel van de COR gehonoreerd om bij de berekening van 

de (diensttijd) ambtsjubileumgratifi catie zowel de vakantie-uitkering als de 
eindejaarsuitkering in de grondslag te betrekken. Dit betekent voor de 
werknemer een hogere gratifi catie bij een dienstjubileum van 25 en 40 
jaar.

• BHV; Gratifi caties bedrijfshulpverlening (UR 9)
 FOM waardeert het zeer indien mensen bereid zijn om naast hun reguliere 

taken, de belangrijke taak van bedrijfshulpverlener op zich te nemen. 
Daarom is overeengekomen dat de navolgende gratifi catie bedragen met 
ongeveer 4% zullen worden verhoogd tot de volgende bedragen:

 € 101,- wordt € 105,-
 € 193,- wordt € 200,-
 € 359,- wordt € 375,-
 € 538,- wordt € 560,-
• Tweetal technische aanpassingen afgesproken in UR 4 studiekosten 

(diplomagratifi catie) en bij UR 3 (jaarlijkse controle en wijzigingen).
• Werkkostenregeling 2014 en huidige vergoedingen
 Afgesproken is dat in het kader van de invoering van de werkkosten-

regelingen in 2014, zowel de ADSL-vergoeding als de kilometervergoe-
ding, naast overige onderwerpen, onderwerp van overleg zullen zijn.
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5.5 Kwantitatieve ontwikkelingen 
personeelsbestand 2002-2012

Uit de grafi ek in paragraaf 1.1 was de meerjarige ontwikkeling in het FOM-
personeels bestand af te lezen. In tabel 19 zijn dezelfde gegevens in tabelvorm 
weergegeven.

Tabel 19 - Gemiddelde bezetting per personeelscategorie (fte)17

jaar WP/V3 WP/T oio OP/V OP/T totaal

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

2012 79 173 495 268 43 1058
3 Zie de afkortingenlijst achterin voor de defi nities

De gemiddelde bezetting van FOM was met 1058 relatief hoog in 2012, net als in 
2003 en 2004. Bij nadere analyse blijken de schommelingen in het personeels-
bestand voornamelijk veroorzaakt door de wisselende instroom van 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 bezuini-
ging vanuit de overheid. FOM heeft daarom destijds een stop op het indienen van 
programma’s moeten afkondigen. Bovendien stegen in die periode ook de oio-
salarissen aanzienlijk. Hierdoor kon FOM voor hetzelfde budget minder oio’s aan-
stellen.

In de jaren 2004-2007 heeft FOM geen programma’s gehonoreerd. Als gevolg 
daarvan is de omvang van het tijdelijk wetenschappelijk personeel gedaald. Aan-
gezien het programmaloket in 2008 weer is geopend, is de personeelsomvang 
vanaf dat moment weer toegenomen om in 2012 een gemiddeld niveau van 1058 
fte te bereiken.

17  Waarden betreffen de gemiddelde bezetting over het verslagjaar (dus niet op 

peildatum 31-12).

Hoewel de daling in bezetting grotendeels met bovenstaande informatie ver-
klaarbaar is, is de daling versterkt door de teruggang in het aantal OP/V (van 302 
fte in 2002 naar 268 fte in 2012). Deze groep bestaat uit technici en ander onder-
steunend personeel. In die jaren heeft FOM in toenemende mate apparaten inge-
kocht in plaats van ze zelf te bouwen en is de bouw van detectoren voor de 
experimenten op CERN afgerond. Hierdoor zijn er minder technici nodig. Als 
gevolg van strategische keuzes18 is daarnaast de bezetting van de FOM-groep op 
het KVI19 de afgelopen jaren teruggebracht. Dit heeft eind 2006 geleid tot een 
daling in de groep OP/V met ruim 19 fte, waaronder bijna 15 fte aan technici. Ook 
staan de FOM-instituten onder druk vanwege het uitblijven van loon- en prijs-
compensatie waardoor zij genoodzaakt zijn tot bezuinigingen op de vaste staf.

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

19  Per 01-01-2009 is de ‘FOM-groep op KVI’ omgezet naar een universitaire 

werkgroep.
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6.1 Gemiddelde bezetting per locatie (fte)

Tabel 20 - 6.1 Gemiddelde bezetting per locatie (fte)

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T AOP/V AOP/T eindtotaal 
2012

verschil t.o.v. 
2011

AMOLF     11,85     31,05     64,20     36,73       5,25     19,65       4,19             172,92 -12,79

DIFFER     18,91     10,93     31,30     46,96       2,52     20,47       4,28             135,38 -8,41

NIKHEF     36,85     29,65     50,75     70,33       7,84     22,66       2,01             220,09 4,98

FOM-bureau           -             -             -             -             -       40,98       9,66               50,63 0,27

EUR           -             -         1,37           -             -             -             -                   1,37 -0,63

LEI           -       16,13     42,41           -         1,33           -             -                 59,86 10,35

RuG       3,00     11,85     43,81       6,00       1,07           -             -                 65,73 8,77

RU       3,00       5,46     24,82       1,90       0,13           -             -                 35,30 2,47

TU/e           -         8,30     29,41           -             -             -             -                 37,71 8,16

TUD       4,00     12,84     65,25       1,00       1,84           -             -                 84,94 2,57

UT           -         9,66     51,07           -         0,80           -             -                 61,53 19,50

UU       1,00       9,83     24,90       0,42       1,63           -             -                 37,78 -3,49

UvA           -       13,46     38,44           -             -             -             -                 51,90 7,52

VU       0,25     13,46     17,79       0,84       0,86           -             -                 33,21 6,74

WUR           -             -         8,16           -             -             -             -                   8,16 2,03

NIN-KNAW           -             -         1,00           -             -             -             -                   1,00 0,00

subtotaal BUW     11,25   100,99   348,43     10,16       7,65          -            -              478,48 63,98

totaal 78,86 172,62 494,68   164,18 23,26   103,76     20,15   1.057,51 48,04

6. Kwantitatieve gegevens personeel (tabellen)
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6.2 Bezetting per 31-12-2012

De tabellen 21 t/m 24 bevatten informatie over de situatie per 31-12-2012. Tabel 21 geeft het aantal perso-
nen per locatie, tabel 22 het aantal fte. De waardes in deze tweede tabel zijn logisch gezien kleiner, omdat de 
parttimers hier naar rato van hun dienstverband zijn meegeteld.

Tabel 21 - Aantal personen in dienst per locatie 

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

AMOLF 12 34 66 37 9 27 6 191
DIFFER 20 13 32 47 2 25 7 146
NIKHEF 36 35 52 69 10 24 4 230
FOM-bureau           45 15 60
EUR               0
LEI   16 44   2     62
RU 3 5 26 2 1     37
RUG 3 13 45 6 1     68
TU/e   8 32         40
TUD 4 15 63 1 2     85
UT   11 52   1     64
UU 1 10 27   2     40
UvA   13 41         54
VU   13 22 1 1     37
WUR     9         9
NIN-KNAW     1         1
subtotaal BUW 11 104 362 10 10 0 0 497
totaal 79 186 512 163 31 121 32 1124
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Tabel 22 - Aantal fte per locatie

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

AMOLF        11          34          66          35          9        20          4 178 

DIFFER        19          13          32          46          0        20          6 135 

NIKHEF        35          30          52          68        10        22          3 219 

FOM-bureau                  39        12 51 

EUR                

LEI            16          44            1     61 

RU          3            5          26            2          1     36 

RUG          3          13          45            6          1     68 

TU/e              8          32         40 

TUD          4          15          63            1          2     85 

UT            11          52            1     64 

UU          1          10          27            2     40 

UvA            13          41         54 

VU            13          22            1          1     37 

WUR                9         9 

NIN-KNAW                1         1 

subtotaal BUW        11        103        361            9          8         -           -   493 

totaal        76       180        511        159        27        99        24 1076 

De waarden in deze tabel zijn steeds afgerond op hele getallen. Als gevolg daarvan kunnen handmatige 
tellingen afwijken van weergegeven totalen.

Tabel 23 - Leeftijdsverdeling naar geslacht (aantal personen)

leeftijdscategorie WP/V
 

WP/T
 

oio
 

TP/V
 

TP/T
 

AOP/V
 

AOP/T
 

totaal
 

eindtotaal

  m v m v m v m v m v m v m v m v  

0-25     1   36 10     2       1   40 10 50

25-29     37 10 296 89 5   9 3   3 2 1 349 106 455

30-34 1   88 25 57 18 19 1 4   5 6 1 2 175 52 227

35-39 9 3 16 2 6   15 2 2 1 7 6 6 1 61 15 76

40-44 14 2 3       21 1 1 1 14 9   3 53 16 69

45-49 15 2 1       22   2   8 16 1 1 49 19 68

50-54 7   1       21   1   7 5 5 2 42 7 49

55-59 10           26 1 1   9 8 1 3 47 12 59

> 60 16   2       26 3 4   11 7   2 59 12 71

totaal 72 7 149 37 395 117 155 8 26 5 61 60 17 15 875 249 1124
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Tabel 24 - Schaalverdeling naar geslacht (aantal personen)

schaal  WP/V
 

WP/T
 

oio
 

TP/V
 

TP/T
 

AOP/V
 

AOP/T
 

totaal
 

eindtotaal

  m v m v m v m v m v m v m v m v  

0     2           4   1 1   1 7 2 9

2                       1     0 1 1

3               1     1 6 2 3 3 10 13

4                     2 3 1 2 3 5 8

5                 1   4 5 1   6 5 11

6               1 2   6 8 1 1 9 10 19

7     1       15   5 1 7 13 1 2 29 16 45

8             48 3 8 3 4 8 1 2 61 16 77

9             35 2 3   7 5   1 45 8 53

10 1   125 35 2 1 32   1 1 9 4 3 2 173 43 216

11 2   15 2     12 1 2   3 2 4 1 38 6 44

12 15 2 5       8       4 2 3   35 4 39

13 11 2         4       5 1     20 3 23

14 28 2         1       2       31 2 33

15 3                   1 1     4 1 5

16 9 1                 4       13 1 14

18 3                   1       4 0 4

oio     1   393 116                 394 116 510

totaal 72 7 149 37 395 117 155 8 26 5 61 60 17 15 875 249 1124

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.

6.3 Specifi eke personeelscategorieën

Tabel 25 - Aantal stagiairs* naar opleidingsniveau

locatie mbo hbo wo totaal

AMOLF 6 3 36 45

FOM-bureau   1 1 2

BUW        

Nikhef 6 7 5 18

DIFFER 2 4 21 27

totaal 2012 14 15 63 92
totaal 2011 14 23 67 104

totaal 2010 19 25 73 117

totaal 2009 12 16 67 95

* Het gaat hier om stages met een duur langer dan twee maanden.
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Tabel 26 - Aantal medewerkers (inl. stagiairs) naar nationaliteit (afl opend in volgorde van aantal)

Er waren in 2012 in totaal 64 verschillende nationaliteiten kortere of langere tijd werkzaam voor FOM. In dit 
overzicht zijn - in tegenstelling tot andere tabellen - ook de stagiairs meegeteld.

EER+ nationaliteiten aantal personen overige nationaliteiten aantal personen

Nederlandse 833 Chinese 47

Duitse 77 Indiase 46

Italiaanse 72 Russische 28

Franse 28 Amerikaanse 24

Poolse 20 Turkse 24

Spaanse 20 Iraanse 20

Britse 19 Oekraïense 11

Griekse 15 Mexicaanse 8

Belgische 14 Taiwanese 7

Roemeense 7 Vietnamese 7

Deense 4 Servische 5

Hongaarse 4 Indonesische 5

Zweedse 4 Australische 4

Finse 3 Kroatische 4

Litouwse 3 Canadese 4

Zwitserse 3 Zuid-Koreaanse 4

Bulgaarse 2 Braziliaanse 3

Estnische 2 Colombiaanse 3

Portugese 2 Israëlische 3

Slowaakse 2 Japanse 3

Tsjechische 2 Argentijnse 2

Cyprische 1 Wit-Russische 2

Ierse 1 Chileense 2

Oostenrijkse 1 Filipijnse 2

totaal 1139 Nieuw-Zeelandse 2

Pakistaanse 2

Albanese 1

Georgische 1

Nigeriaanse 1

Sloveense 1

Costa Ricaanse 1

Cubaanse 1

Ghanese 1

Macedonische 1

Nepalese 1

Peruaanse 1

Rwandese 1

Senegalese 1

Tanzaniaanse 1

Venezolaanse 1

totaal 286
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6.4 Verzuim

Tabel 27 - Ontwikkeling van de drie verzuimkengetallen in de afgelopen jaren

  verzuim inclusief verzuim exclusief meldingsfrequentie* gemiddelde duur 

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

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

20094 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

2012 1,92 1,68 0,86 9,2

4  Voor de oplettende lezer: in 2009 is het verzuimpercentage gedaald, terwijl zowel de meldingsfrequen-
tie als de gemiddelde duur zijn gestegen. Dit kan omdat meldingsfrequentie gebaseerd wordt op alle meld-
ingen in het jaar zelf, terwijl de gemiddelde duur pas vastgesteld wordt op het moment dat iemand beter is 
gemeld.

*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.

Tabel 28 - 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 (%)
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
2012 0,68 1,10 1,68 2,88 4,18
meldingsfrequentie
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
2012 0,6 0,6 1,1 1,4 1,4
gemiddelde duur (gewogen dagen)
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
2012 4,1 7,0 6,0 9,2 15,7
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7.1 Kosten wachtgelden en uitkeringen 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de kosten van werkloosheidsuitkeringen weer.
 
Tabel 29 - Verstrekte wachtgelden en uitkeringen

bedragen in k€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

kosten Rijkswachtgeldbesluit 1959 21 22 20 15 15 5

kosten WW/BW 368 496* 412 369 406 531

aanvulling (AVR 90-03) per 1-1-1996 ** 60 55 21 10 10 3

nabetaling pensioenpremie
werkgeversdeel ***

72 23 0 34 29 27

totaal 521 596 453 428 460 566

* 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 garan-
tiebepalingen uit het verleden.
*** deze factuur ontvangt FOM twee a drie jaar later dan het jaar waarin de uitkering uitbetaald is.

FOM heeft in het verslagjaar 2007 aan 82 personen een werkloosheidsuitkering betaald, in 2008 aan 
87 personen, in 2009 aan 53, in 2010 aan 45, in 2011 aan 50 personen, en in dit verslagjaar (2012) aan 
61 personen. Gemiddeld is er aan deze 61 medewerkers in 2012 8.700 euro per persoon uitbetaald.

7.2 Centrale Klachtadviescommissie

Samenstelling

De Centrale Klachtadviescommissie (CKAC) van FOM bestond in 2012 uit de volgende personen:
- 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, plaatsvervangend lid namens FOM;
- dr. L.W. Wiggers, lid namens de COR;
- ing. H. Boer Rookhuizen, plaatsvervangend lid namens de COR;
- mr. L.E. van de Sande, secretaris.

Behandelde klachten

In 2012 zijn geen klachten bij de CKAC ingediend. 

7. Specifi eke rapportages
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7.3 Centrale Ondernemingsraad

Instemming

In 2012 heeft FOM drie verzoeken tot instemming ingediend bij de COR op grond van artikel 27 van de Wet op 
de Ondernemingsraden (WOR), waarvan er een is ingetrokken. De COR heeft met de andere twee verzoeken 
ingestemd. In januari 2012 heeft de COR ingestemd met een instemmingsverzoek uit september 2011.

Tabel 30 - Instemmingsverzoeken 

gehonoreerd • Beveiliging persoonsgegevens en privacy portal MyFOM-People 
   (verzoek ingediend september 2011, instemming januari 2012)

• Arbojaarplan 2012 

• Uitbreiding verkoop vakantieverlofuren AVOM 2013

ingetrokken • Indexering UR-8 en afwijkende etmaalvergoeding Zwitserland UR 3

Advies

In 2012 heeft FOM geen adviesaanvragen voorgelegd aan de COR.

UVR-onderhandelingen

In het najaar van 2012 zijn FOM en de COR tot een akkoord gekomen over de secundaire arbeidsvoorwaar-
den, vastgelegd in de Uitvoeringsregelingen (UVR).

Overige onderwerpen

Met de COR is verder onder meer gesproken over de evaluatie van het NIPED Preventiekompas, MyFOM-
People, de 30%-regeling, het postdocaanstellingsbeleid, het topsectorenbeleid en de bezuinigingen bij FOM, 
het promotierendement, de statutenwijziging FOM en de toekomst van het voormalige KVI in Groningen.

Overlegvergaderingen

In 2012 is er zes keer een overlegvergadering geweest, waarbij twee keer een bespreking van de Algemene 
Gang van Zaken heeft plaatsgevonden.
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1.1 Arbobeleid

De Nota FOM-Arbo-Beleid (vastgesteld in december 2007) is nog steeds actueel. 
Het beleid prefereert het nemen van preventieve en proactieve maatregelen 
boven curatieve maatregelen. Door de maatregelen zoveel mogelijk te integreren 
in de dagelijkse werkzaamheden is er meer zekerheid dat de risico’s voor veilig-
heid en gezondheid laag blijven. Het doel van gezonde en veilige werkomstandig-
heden wordt hiermee actief nagestreefd.

FOM is lid van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI). In WVOI 
verband is een arbocatalogus opgesteld voor diverse risicogebieden. Alle onder-
werpen van de WVOI-arbocatalogus worden overgenomen of omgezet in de 
zogenaamde FOM-kaders.

Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden

De FOM-directeur is eindverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van 
FOM-werknemers. Hij heeft de instituutsdirecteuren bij hun aanstelling door 
middel van een taakopdracht verantwoordelijk gesteld voor de arbeidsomstan-
digheden binnen hun instituut. Op hun beurt geven de instituutsdirecteuren alle 
leidinggevenden opdracht middels ‘missives’ om uitvoering te geven aan het 
arbobeleid. Ook het FOM-bureau heeft besloten de leidinggevenden een missive 
te geven. In 2012 is hieraan uitvoering gegeven.

Bij DIFFER is voor alle leidinggevenden in 2012 een nieuwe missive aangemaakt 
in verband met de organisatie aanpassing van DIFFER. Bij AMOLF is het overzicht 
van missives geactualiseerd en is aan nieuwe leidinggevenden een missive uit-
gereikt. Bij Nikhef is aan alle leidinggevenden een hernieuwde en geactuali-
seerde missive uitgereikt.

1.2 Inzet deskundigen

Ondersteuning voor arbeidsomstandigheden

FOM heeft in 2005 gekozen voor de zogenaamde Maatwerkregeling. De uitvoe-
ring hiervan is vastgelegd in de Nota FOM-Arbo-Beleid (FOM-07.1750). Dit bete-
kent dat FOM deskundige ondersteuning voor arbeidsomstandigheden zoveel 
mogelijk zelf in dienst heeft. Voor de dagelijkse ondersteuning heeft FOM één 
centrale arbocoördinator en drie instituuts- gebonden arbocoördinatoren in 
dienst (zie fi guur 1). De centrale arbocoördinator fungeert in het kader van de 
Maatwerkregeling als gecertifi ceerd kerndeskundige voor de organisatie. In het 
verslagjaar waren bij FOM twee kerndeskundigen werkzaam (één arbeidshygië-
nist & één veiligheidskundige).

Behalve een arbocoördinator is er op de instituten een veiligheidscommissie. De 
leden hiervan zijn ruimteverantwoordelijken en/of preventiemedewerkers (lokale 
deskundigen op het gebied van specifi eke onderwerpen, bijvoorbeeld laserveilig-
heid, elektriciteit, gassen). Wanneer voor beheersing van specifi eke risico’s geen 
kennis in huis is kunnen externe deskundigen worden ingeschakeld. De instituten 
en het FOM-bureau hebben voor de ziekteverzuimbegeleiding contracten met 
arbodiensten afgesloten. Naast verzuimbegeleiding verzorgen de arbodiensten 
ook periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en keuringen van radio-
logische werkers en ademluchtdragers.

Voor medewerkers werkzaam bij de universiteiten heeft FOM per universiteit een 
contract afgesloten met een arbodienst (indien mogelijk dezelfde arbodienst 
waarbij de universiteit aangesloten is). Wanneer de betreffende universiteit een 
eigen interne arbodienst heeft, dan is met de betreffende dienst een contract 
afgesloten.

Arbojaarverslag

Figuur 1: Organogram 

Arbo Organisatie 

Stichting FOM
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Alle FOM-medewerkers met werkgerelateerde vragen of klachten kunnen vrij 
gebruikmaken van het arbeidsomstandighedenspreekuur bij de arbodienst. Hier-
mee wordt vroege detectie van gezondheidsklachten, tijdige interventie op de 
werkplek en daarmee een vermindering van het ziekteverzuim beoogd.

Arbo Advies Commissie

De Arbo Advies Commissie (AAC) adviseert en informeert de directeur van FOM 
over het te voeren arbobeleid en ontwikkelt gezamenlijk beleid op basis van 
nieuwe inzichten of nieuwe regelgeving. Een andere functie van de commissie is 
ervaringen uitwisselen en elkaar adviseren over het te voeren beleid bij de insti-
tuten en het FOM-bureau. De commissie bestond in 2012 uit de lokale arbocoör-
dinatoren Ilja Stavenuiter (AMOLF), Ulrich van den Ham (FOM-bureau), Frits Hek-
kenberg (DIFFER), Marcel Vervoort (Nikhef), de centrale arbocoördinator Ralf 
Cornelissen (secretaris) en het hoofd Centrale Personeelsdienst Renée-Andrée 
Koornstra (voorzitter). De commissie is in 2012 vijf maal bij elkaar geweest. De 
belangrijkste behandelde onderwerpen waren:
- Beleid Chemische, Biologische, RadioNucleaire stoffen: In opdracht van NWO 

heeft FOM beleid ontwikkeld om ongeoorloofde werving en gebruik van 
CBRN-stoffen te voorkomen. In het verslagjaar is verder invulling gegeven aan 
het beleid.

- Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH): Binnen 
de REACH verordening heeft elke organisatie in de keten van productie, distri-
butie, levering en gebruik van chemische stoffen een verplichting ten aanzien 
van communicatie over gevaren van chemische stoffen. De verplichting hangt 
af van het type gebruiker, het gevaar van de stof en de gebruikte hoeveelheid. 
In termen van REACH is FOM te beschouwen als downstream user (eindge-
bruiker). Voor de FOM-instituten is nagegaan op welke wijze wetenschappelijk 
onderzoek valt onder de verplichtingen van REACH, voor welk type stoffen dit 
geldt en welke acties mogelijk noodzakelijk zijn. In 2013 zal bij de instituten 
concreet nagegaan moeten worden welke door hen gebruikte chemicaliën val-
len onder de REACH verordening en welke acties per verbinding vereist zijn.

- Synthetische nanomaterialen: Nanomaterialen zijn stoffen met onbekende 
risico’s waarbij dezelfde chemische verbinding op nanoschaal een ander 
effect kan hebben dan op microschaal. Op dit moment spreken beschikbare 
modellen, om risico’s van nanomaterialen in te delen, elkaar soms tegen. Een 
handeling met een bepaalde stof kan in het ene model als veilig beschouwd 
worden en in het andere model als erg schadelijk. Dit is onwenselijk. Daarom 
heeft FOM samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Lei-
den het initiatief genomen om gezamenlijk een praktische handreiking veilig 
werken met synthetische nanomaterialen voor onderzoekinstelling op te stel-
len. Het project wordt gesteund door het bestuur van de werkgeversverenigin-
gen binnen de kennissector (WVOI, VSNU en NFU). Binnen dit project wordt 
samengewerkt met TNO Hoofddorp. 

- Koers en herziening boekje Veiligheidsvoorschriften en Wenken: Er is een start 
gemaakt met de actualisatie van de tekst. De papieren versie wordt steeds als 
waardevol gezien, dus deze blijft bestaan. In 2012 zijn alle hoofdstukken 
inhoudelijk herzien en is een start gemaakt om het taalgebruik aan de huidige 
tijd aan te passen. De herziening moet in 2013 afgerond worden.

- Elektromagnetische velden: Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet bestaat de 

verplichting voor het inventariseren en evalueren van werkplekken waar 
medewerkers blootstaan aan fysische agentia (waaronder elektromagneti-
sche velden). In 2012 moet in de Nederlandse wetgeving richtlijn 2004/40/EG 
van de Europese Commissie geïmplementeerd zijn. De eisen die opgenomen 
zijn in richtlijn 2004/40/EC zijn omgezet in een praktisch instrument waarmee 
de instituten de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ten aanzien van elek-
tromagnetische velden kunnen uitvoeren. Dit RI&E-sjabloon (FOM-12.0302) is 
aan de lokale arbocoördinatoren toegezonden.

 Toepassing van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek binnen 
FOM: 

 De afgelopen jaren is bemerkt dat het gebruik en het doel van instrumenten als 
periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), medewerkers tevre-
denheidsonderzoek (MTO), periodiek medisch onderzoek (PMO), welzijnson-
derzoek verschilt binnen de instituten en het bureau. Er werd op verschillende 
wijze invulling gegeven aan de diverse onderzoeken en ook was er verschil in 
eigenaar/initiator van het betreffende onderzoek. In het afgelopen jaar is een 
hele vergadering geweid aan het uitwisselen van ervaringen met betrekking 
tot de inzet van voornoemde instrumenten. Het doel was om meer inzicht te 
krijgen in ‘wie, doet wat en waarom?’ ten aanzien van de inzet van PAGO, 
PMO, en MTO binnen FOM. Het tweede doel was uitwisseling van ervaringen 
en vaststellen van defi nities, zodat we één taal met elkaar spreken. 

Stralingsdeskundigen

De directeur van FOM is verantwoordelijkheid voor het veilig werken met stra-
lingsbronnen binnen FOM en in die hoedanigheid vergunninghouder met betrek-
king tot verleende vergunningen in het kader van de Kernenergiewet. In het kader 
van de Kernenergiewet zijn er gediplomeerde stralingsdeskundigen in dienst. De 
directeur van FOM heeft de stralingsdeskundigen via een taakopdracht bij hun 
aanstelling verantwoordelijk gesteld voor uitvoering van het veiligheidsbeleid ten 
aanzien van werken met stralingsbronnen. DIFFER heeft één deskundige niveau 
3, één van niveau 4 en twee van niveau 5A in dienst. Nikhef heeft één deskundige 
niveau 3 en één van niveau 5A in dienst.

Bij DIFFER zal na het voltooien van de relocatie van de FELIX-installatie naar de 
Radboud Universiteit Nijmegen20 en het hieraan gekoppelde personeel het aantal 
stralingsdeskundigen zijn gereduceerd tot één deskundige niveau 3. Er is een 
beleidsdocument opgesteld, inclusief tijdpad, waarin is beschreven hoe met de 
radioactieve restanten, de infrastructurele installaties en de bouwkundige con-
structies van genoemde installatie zal worden omgegaan. In overleg met het 
AgentschapNL is de verhuizing van de FELIX-installatie naar Nijmegen begeleid 
en is de KEW-vergunning aangepast. Alle uit de FELIX-installatie genomen geac-
tiveerde machineonderdelen worden geregistreerd en gedocumenteerd. In de 
hernieuwde KEW-vergunning zijn voorschriften opgenomen welke op termijn 
moeten leiden tot de vrijgave van het door de FELIX-installatie gebruikte gebouw-
deel. Na deze actie zullen er nog slecht twee meldingsplichtige apparaten in 
gebruik zijn met een gering stralingshygiënisch risico.

20  Zie ook paragraaf 5.2.
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Bedrijfshulpverlening

De instituten en het FOM-bureau hebben allen een BHV-organisatie met BHV’ers 
en EHBO’ers. Alle BHV’ers en EHBO’ers zijn voor behoud van hun certifi caat of 
diploma op herhalingscursus geweest, ook wat betreft de instructie voor het 
gebruik van de Automatische Externe Defi brillator (AED) en het dragen van 
ademlucht. De instituten en het FOM-bureau hebben in het verslagjaar allen ont-
ruimingsoefeningen gehouden.

Bij AMOLF heeft het afgelopen jaar tweemaal een ontruiming plaatsgevonden. 
De eerste keer was het een ontruimingsoefening, de tweede keer was de oorzaak 
een ongewenst brandalarm. In één van de laboratoria was een nitril rubberen 
handschoen onbedoeld op een warmhoudplaatje gevallen, waardoor de hand-
schoen was gaan smelten. Dit veroorzaakte rookontwikkeling waardoor het 
brandalarm af ging en het gebouw ontruimd werd.

Op het FOM-bureau zijn in het verslagjaar twee ontruimingsoefeningen uitge-
voerd, waarvan één geplande en één ongeplande oefening. Beide oefeningen zijn 
door de BHV-organisatie goed begeleid. De tijdens de evaluatie geconstateerde 
knelpunten zijn opgepakt en (indien nodig) verwerkt in het aanvalsplan. Afgelo-
pen jaar is de brandmeldcentrale (BMC) vernieuwd. Aansluitend hierop zijn twee 
medewerkers opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie (bedienen BMC, log-
boekbeheer, operationeel houden BMC). De BHV’ers hebben een cursus tornen 
(van de lift) gevolgd en in de lift is een telefoon geplaatst ter vervanging van de 
alarmknop.

Vanwege de wetenschappelijke herpositionering van het instituut DIFFER ver-
trekt een aantal onderzoeksgroepen vanuit de locatie Rijnhuizen. Het instituut 
verliest hiermee een fl ink aantal leden van de BHV-organisatie. Er zijn zes perso-
nen bereid gevonden zich de BHV-vaardigheden eigen te maken om het verlies 
aan getrainde hulpverleners op te vangen. Alle zes cursisten hebben de opleiding 
(tweemaal Basis-BHV, tweemaal BHV+EHBO en tweemaal BHV+Ademlucht) met 
succes afgerond. Hierdoor blijft de slagvaardigheid van onze BHV-organisatie 
gewaarborgd. De BHV’ers met EHBO hebben voor het behoud van het EHBO-
certifi caat deelgenomen aan oefeningen en instructies. Hierbij zijn ook twee 
maal alle BHV’ers uitgenodigd om de reanimatie en het bedienen van de AED 
extra te oefenen. Alle BHV’ers hebben de herhaling AED bijgewoond. De BHV’ers 
met ademlucht bezochten voor het behoud van hun vaardigheden een herha-
lingsdag. Tijdens deze oefendag is op gepaste wijze afscheid genomen van een 
tweetal geroutineerde brandweergidsen. De jaarlijkse BHV-dag wordt verplaatst 
naar het voorjaar van 2013. Hierbij worden kleine blusmiddelen, hittegewenning 
en rookoriëntatie herhaald, aangevuld met een aantal realistische inzetoefenin-
gen met Lotusslachtoffers. Het bedrijfsnoodplan, de BHV-boeken en het bewa-
kingsboek zijn ook in 2012 geactualiseerd.

Bij Nikhef hebben alle BHV’ers en EHBO’ers voldaan aan hun verplichte herha-
lings-oefeningen. Naast BHV’ers zijn er medewerkers opgeleid als alarmopvol-
ger. Dit houdt in dat zij zijn opgeleid om tijdens incidenten waarbij verbale en/of 
lichamelijke agressie plaatsvindt de-escalerend te handelen. Ook de alarmopvol-
gers hebben voldaan aan hun jaarlijkse trainingsverplichting. Ten aanzien van 

BHV- en alarmopvolging hebben zich in het verslagjaar geen noemenswaardige 
incidenten voorgedaan. Tijdens de jaarlijkse ontruimingsoefening, waarbij een 
brand is gesimuleerd in één van de laboratoria zijn de volgende aandachtspunten 
naar voren gekomen: 
1 BHV’ers betreden de ruimte vol met rook;
2 De omroepinstallatie is niet overal goed hoorbaar;
3 Een aantal ‘branddeuren’ sluiten niet goed;
4 De communicatie met de ploegleider kan verbeterd worden.

De aandachtspunten zijn besproken met de leden van de BHV-organisatie en 
daar waar nodig zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om 
de knelpunten te verhelpen. 

Externe commissies

- Arbonet is het netwerk voor arbocoördinatoren van instituten verenigd in de 
Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI). De lokale arbocoördina-
toren van NIKHEF en DIFFER en de centrale arbocoördinator (voorzitter) 
maken hier deel van uit. De activiteiten hebben betrekking op het opstellen en 
actueel houden van de Arbocatalogus, ervaringen delen en elkaar informeren. 
In 2012 hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden;

- De centrale arbocoördinator en de arbocoördinator van Nikhef nemen actief 
deel aan het landelijk arbonetwerk (arbeidshygiëne en veiligheid) van de uni-
versiteiten en academische ziekenhuizen (SAAZ-UNIe). Doel van de bijeen-

BHV oefendag 
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komsten is kennisuitwisseling en elkaar informeren over de stand der techniek 
ten aanzien van bepaalde arbeidsrisico’s en de beheersing daarvan;

- De centrale arbocoördinator neemt sinds mei 2012 zitting in de commissie 
arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad (SER) als verte-
genwoordiger namens het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). De 
SER-commissie arbeidsomstandigheden adviseert de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over het te voeren beleid ten aanzien van arbeids-
omstandigheden;

- Het RIVM heeft enkele jaren geleden een Kennis- en Informatiepunt voor Risi-
co’s van nanotechnologie (KIR-nano) opgericht. Deze organisatie heeft tot doel 
kennis over de mogelijke risico’s van nanotechnologie te bundelen, zodat 
beleidsmakers hiermee hun beleid kunnen sturen. Binnen het werkveld 
arbeidshygiëne is er een ‘KIR-nano Deskundigenplatform Arbo’. Het platform, 
dat bestaat uit (wetenschappelijke) experts, deelt kennis, zoekt naar samen-
werking en levert wetenschappelijk commentaar, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van kamervragen en –moties. De centrale arbocoördinator heeft sinds oktober 
2012 zitting in het Deskundigenplatform Arbo.

1.3 Voorlichting en onderricht

Algemeen

Iedere medewerker krijgt bij indiensttreding het boekje ‘Veiligheidsvoorschriften 
en Wenken’ en de brochure ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (Seksuele intimida-
tie, pesten, agressie en geweld en werkdruk) uitgereikt. Tijdens de introductie-
dag worden nieuwe FOM-medewerkers attent gemaakt op de zorg voor veilig-
heid bij het werk en wie zij bij vragen daarover kunnen raadplegen. In 2012 heeft 
vijfmaal een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers plaatsgevonden. 
Daarnaast krijgen alle (nieuwe) medewerkers bij de instituten en het FOM-bureau 
instructie over veiligheid en gezondheid op de werkplek inclusief informatie over 
de lokale voorzieningen en reglementen.

Op www.fom.nl/arbo staat informatie over veilig en gezond werken bij FOM. Er is 
inmiddels over tien onderwerpen informatie te vinden. De informatie wordt 
ondersteund met tekeningen. Het eerder genoemde boekje ‘Veiligheidsvoor-
schriften en Wenken’ en de brochure ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ zijn even-
eens op de website te vinden. Op LinkedIn is bij het bedrijfsprofi el van Stichting 
FOM een item ‘Health & Safety’ aangemaakt bij het onderwerp producten en 
diensten. 

In 2012 is de FOM expres viermaal verschenen. In drie uitgaven is aandacht 
besteed aan arbeidsomstandigheden.

De dagelijkse veiligheidsinstructies worden gegeven door de veiligheidscommis-
sieleden in de werkgroep, ruimteverantwoordelijken of naaste collega’s. Daar 
waar nodig wordt specifi eke voorlichting herhaald.

Bij AMOLF is de voor nieuwe medewerkers verplichte arbopresentatie in 2012 
zeven keer gegeven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Verder is de infor-
matie op de Arbowebsite op het AMOLF intranet verbeterd en aangevuld. In 2012 
zijn de ‘10 basisregels laserveiligheid op AMOLF’ aangepast. Hierin zijn de 
belangrijkste veiligheidsregels bij het gebruik van lasers binnen het instituut 
opgenomen. Alle medewerkers die met klasse 3 of 4 lasers (gaan) werken moe-
ten deze regels ondertekenen. Het document wordt aan alle nieuwe medewer-
kers aangeboden door de preventiemedewerker lasers. Laatstgenoemde instru-
eert op dat moment ook de nieuwe medewerker in het gebruik van lasers op 
AMOLF.

Bij DIFFER ontvangen nieuwe medewerkers het boekje ‘veiligheidsvoorschriften 
en –wenken’ en van de direct leidinggevende of een senior technicus ‘on the 
job’-instructie. Een groot deel van de dagelijkse veiligheidsvoorlichting komt bij 
de grote experimenten voor rekening van de veiligheidstoezichthouders. Via de 
ARBO-site van het intranet wordt het veiligheidsbeleid en de veiligheidsorganisa-
tie onder de aandacht van het personeel gebracht. Via de FELIX-site van het 
intranet is naar veiligheidszaken, specifi ek voor deze installatie, verwezen. In 
2012 hebben achttien medewerkers de voorlichting laser-safety, door de interne 
laserveiligheidskundige, ontvangen. Een introductie in de geïnstalleerde veilig-
heidsinrichting bij de experimenten en in de gebouwen is gegeven door de lokale 
arbocoördinator aan de nieuwe leden van de BHV-organisatie. Hierbij is een 
rondgang gemaakt langs alle relevante locaties, installaties en inrichtingen

Bij Nikhef heeft de voorlichting aan nieuwe medewerkers driemaal plaatsgevon-
den. Het arbo-deel van Nikhef-website is verder uitgebreid met de onderwerpen 
bedrijfshulpverlening, werken met derden en zijn diverse hoofdstukken (risicoge-
bieden) geactualiseerd.

Gevolgde opleidingen

Bij AMOLF hebben diverse medewerkers zich verder bekwaamd in specifi eke 
deelgebieden met betrekking tot arbeidsveiligheid. Eén medewerker heeft de 
opleiding tot installatie- en werkverantwoordelijke gevolgd. Voor de implementa-
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tie van de NEN 3140 is een zestal mensen opgeleid tot keurmeester. Deze keur-
meesters zijn daarna offi cieel aangewezen door de Installatieverantwoordelijke. 
Het praktijkgedeelte van de cursus ‘Veilig hijsen’ is nogmaals gegeven omdat de 
cursisten daar niet tevreden over waren en omdat de praktijk ook niet voldeed 
aan de specifi caties volgens de website van de opleider. Verder is er één nieuwe 
BHV’er opgeleid en hebben twee medewerkers een verdiepende cursus voor het 
uitvoeren van beeldschermwerkplekonderzoek gevolgd.

De arbocoördinator van Nikhef heeft in 2012 de masteropleiding voor arbocon-
sultant aan de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) met 
goed gevolg afgerond. Het resultaat van de scriptie, met als onderwerp ‘Risk 
assessment of Occupational Used nanoparticles’ zal gebruikt worden in het 
mede door SoFoKleS gefi nancierde project ‘veilig gebruik van nanomaterialen in 
een onderzoekomgeving’.

De centrale arbocoördinator en de arbocoördinator van Nikhef hebben deelgeno-
men aan diverse symposia, congressen en bijscholingsdagen. De stralingsdes-
kundigen hebben in het kader van hun beroepsuitoefening bijscholingsdagen en 
contactbijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne bij-
gewoond.

1.4 Projecten

Alleen de grote(re) projecten worden opgenomen in dit jaarverslag. Kleinere pro-
jecten en losse activiteiten worden beschreven in de lokale jaarverslagen. 

Algemeen

Arbocatalogus

Het samenstellen van de arbocatalogus in WVOI-verband is in 2012 afgerond. 
FOM is in WVOI-verband inhoudelijk trekker van dit project. In totaal bevat de 
arbocatalogus zes hoofdstukken. 
Over vier hoofdstukken had de Inspectie SZW enkele vragen. Deze vragen zijn 
beantwoord en daar waar van toepassing zijn tekstuele aanpassingen doorge-
voerd. Vervolgens zijn de vier laatste hoofdstukken weer aan de Inspectie SZW 
opgestuurd ten behoeve van de marginale toets. 

De arbocatalogus bevat momenteel de volgende hoofdstukken:
- beeldschermwerk en RSI
- elektriciteit
- psychosociale arbeidsbelasting
- organisatie van de bedrijfshulpverlening
- ver- en nieuwbouw
- binnenklimaat in kantoren

Het komende jaar zullen de instituten en het FOM-bureau aan de slag gaan met 
het implementeren van de kaders die in de arbocatalogus zijn beschreven binnen 
de eigen instelling.

Binnen het reguliere WVOI arbocoördinatoren overleg (Arbonet) is besloten om de 
komende jaren een nieuw hoofdstuk aan de arbocatalogus toe te voegen. Naast 
uitbreiding van de arbocatalogus met het hoofdstuk omgaan met gevaarlijke 
stoffen is besloten een voorstel te schrijven op welke wijze de arbocatalogus 
actueel gehouden wordt.

In 2013 zal binnen het Arbonet verband gewerkt worden aan een procedure voor 
het actueel houden van de huidige zes hoofdstukken van de arbocatalogus. 
Daarnaast zal begonnen worden met het opstellen van een hoofdstuk ten aanzien 
van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Nanoproject onderzoekinstellingen
Op praktisch elke universiteit in Nederland wordt al gewerkt met nanomaterialen 
(o.a. in de chemie, natuurkunde, voeding, geneeskunde). Slechts een beperkt 
aantal onderzoeksgroepen heeft eigen beleid ontwikkeld ten behoeve van veilig 
werken met nanomaterialen. Naast dit onderzoek specifi eke beleid zijn er diverse 
handreikingen en modellen voor risico inschatting door externe partijen gemaakt. 
In de praktijk kunnen onderzoekinstellingen onvoldoende uit de voeten met de 
bestaande hulpmiddelen omdat: 1) de hulpmiddelen niet bij de situatie passen 
(bijvoorbeeld ontwikkeld voor het MKB), 2) te aspecifi ek zijn om een betrouwbare 
uitspraak te kunnen doen, 3) verschillende uitkomsten geven in gelijke situatie 
(laag risico tot zeer hoog risico).

Om meer inzicht in deze onzekerheden te geven heeft FOM samen met de Tech-
nische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden het initiatief genomen om geza-
menlijk een praktische handreiking veilig werken met synthetische nanomateria-
len voor onderzoekinstelling op te stellen. Het project wordt gesteund door het 
bestuur van de werkgeversverenigingen binnen de kennissector (WVOI, VSNU en 
NFU). Binnen dit project wordt samengewerkt met TNO Hoofddorp, met een sub-
sidie van SoFoKleS.

De looptijd van het project is van september 2012 tot september 2013. Het pro-
ject is opgedeeld in een drietal deelprojecten:
1 Sector analyse van de stand van zaken binnen de sector. Onderzoek naar aan-

tal blootgestelden. Welke onderzoekinstellingen hebben eigen beleid en welke 
risico inschatting modellen worden daarbij gebruikt;

2 Handleiding van welke in de literatuur beschreven modellen geschikt zijn voor 
gebruik binnen een onderzoekomgeving en welke randvoorwaarden daarbij 
van belang zijn;

3 Praktische richtlijn voor het omgaan met nanomaterialen en de daarbij beho-
rende onzekere risico’s in een onderzoekomgeving (Risk Governance en com-
municatie).
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Magnetische velden met extreem lage frequentie 
Het ‘Institute for Risk Assessment Sciences’ (IRAS) van de Universiteit Utrecht 
voert een studie uit naar werknemer blootstelling aan elektromagnetische vel-
den. Deze studie heeft als doel een ‘Job Exposure Matrix’ te realiseren die 
gebruikt kan worden in epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen bloot-
stelling aan elektromagnetische velden en gezondheid. Binnen de context van 
deze studie wordt persoonlijke data van blootstelling aan extreem laag frequente 
magnetische velden verzameld. De metingen worden gebruikt om te bepalen of 
de gemeten blootstelling binnen de grenzen valt die gesteld zijn door het Euro-
pese parlement in Richtlijn 2004/40/EC. Deze richtlijn geeft minimum normen 
betreffende blootstelling aan risico’s afkomstig van fysische agentia (elektro-
magnetische velden) van werknemers waarbij gezondheid en veiligheid is 
gewaarborgd.

De FOM-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef participeren in het onderzoek. De 
deelname bestaat uit het toegang verlenen aan het IRAS om bij voor het onder-
zoek relevante werkplekken persoonsgebonden metingen uit te voeren. De 
metingen zijn in 2012 afgerond bij DIFFER waarbij 32 metingen zijn uitgevoerd. 
De instituten AMOLF en Nikhef zullen in 2013 bezocht worden.

AMOLF

AMOLF huist sinds begin 2010 in een nieuw gebouw. Afgelopen jaren zijn diverse 
deel-RI&E’s uitgevoerd, maar de kapstok waar deze RI&E’s aan opgehangen 
kunnen worden, de zogenaamde koepel-RI&E ontbrak nog. In 2012 is een start 
gemaakt met de uitvoering van de koepel-RI&E. De methodiek die voor de koe-
pel-RI&E gebruikt gaat worden heeft de goedkeuring gekregen van de directie en 
van de ondernemingsraad. Inmiddels is er al een aantal interviews gehouden. De 
rondgangen zullen worden gedaan in 2013.

Naast de start van de uitvoering van de koepel-RI&E is tevens met de uitvoering 
van een aantal deel-RI&E’s gestart. De preventiemedewerker Lasers heeft een 
begin gemaakt met het uitvoeren van de deel-RI&E lasers. De lasers binnen 
AMOLF zijn in kaart gebracht en de laserruimtes zijn beoordeeld op veiligheid.

Een aantal medewerkers is opgeleid tot keurmeester NEN3140. Ook is er een 
apparaat aangeschaft om elektrische apparatuur door te meten. De inventarisa-
tie van de hoeveelheid te testen apparatuur, het schrijven van het beleid en de 
inspectie zelf zal worden gedaan in 2013. 

De deel-RI&E Nano die in 2011 is opgesteld is in 2012 door de centrale arboco-
ordinator op volledigheid, betrouwbaarheid en diepgang getoetst. Op- en aan-
merkingen uit de toetsing zijn verwerkt in een gecombineerd plan van aanpak 
(PvA) van de RI&E Chemie 2010-2011 en de RI&E nano. In 2012 zijn een groot 
aantal knelpunten uit dit PvA aangepakt.

In 2012 is een PAGO gehouden binnen AMOLF. De rapportage is opgesteld door 
de bedrijfsarts. In het algemeen kwamen er zeer weinig problemen uit naar 
voren. Opvallend was dat er relatief veel medewerkers aangaven last van RSI-
achtige verschijnselen te hebben, terwijl de preventiemedewerker beeldscherm-
werk dit niet terugziet in het aantal aanvragen voor een werkplekonderzoek. Naar 
aanleiding van het PAGO zal in 2013 voorlichting komen over de risico’s van 
beeldschermwerk en de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden.

FOM-bureau

De inventarisatie beeldschermwerkplekken is in 2012 afgerond. Alle beeld-
scherm-werkplekken zijn bezocht en wanneer tekortkomingen geconstateerd 
werden zijn technische maatregelen genomen om de tekortkoming te verhelpen. 
Indien nodig is aan de medewerkers extra voorlichting gegeven over het juiste 
gebruik van de beeldscherm-werkplek.
Voor het hele gebouw is een inventarisatie, met aansluitend keuring, van arbeids-
middelen in het kader van NEN 3140 uitgevoerd.

DIFFER

De voorgenomen verhuizing van het instituut naar de campus van de Technische 
Universiteit Eindhoven(TU/e) en de hiermee samenhangende veranderingen en 
werkzaamheden zijn van invloed op de voortgang van projecten uit de RI&E. Ook 
wordt bij het al dan niet uitvoeren van verbetermaatregelen rekening gehouden 
met het binnen enige jaren verlaten van de huidige locatie en de toekomstige 
veranderingen in de organisatie. Het waarborgen van de veiligheid en gezond-
heidsaspecten van het toekomstige gebouw wordt gewaarborgd door leden van 
de gebruikersgroep.

In 2012 is voortgegaan met de uitvoering van het PvA van de actualisering van de 
RIE.
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Organisatorisch:
- Bij de technische dienst en het Facilitair bedrijf wordt het beleid ‘Werken met 

Derden’ uitgevoerd.
- De lijsten met vakbekwaam en voldoende onderricht personeel voor de uitvoe-

ring van een aantal risicodragende werkzaamheden zoals mechanische 
bewerkingen, elektrotechniek, hijsen, het werken met lasers en (cryogene)
gassen zijn geactualiseerd.

- Het overzicht van bevoegden tot chemische werkzaamheden wordt, vanwege 
het vertrek van de meest relevante werkgroep, in 2013 opnieuw geëvalueerd 
en geconcretiseerd.

- In het kader van de relocatie naar de TU/e is vooruitlopend op de aansluiting 
aan de complexmilieuvergunning van de TU/e-campus een BARIM-melding 
gedaan voor DIFFER.

- In samenwerking met de centrale arbocoördinator wordt gewerkt aan een 
arbozorgsysteem en wordt de algemene RI&E geactualiseerd. Hierbij wordt er 
in samenwerking met de lokale veiligheids-toezichthouder gewerkt aan de 
RI&E van de Magnum PSI-installatie en wordt gewerkt aan veiligheidsvoor-
schriften met betrekking tot het ontstaan van HCN in plasma-installaties en 
het omzetten van CO2 naar CO bij Solar Fuels onderzoek.

- Onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden voor het toepassen van- en onder-
zoek aan beryllium.

Projecten voortkomend uit de RI&E
- Van diverse onderwerpen genoemd in het PvA wordt eerst een beleidsdocu-

ment opgesteld en ter instemming aan het management en de ondernemings-
raad aangeboden. Momenteel wordt gewerkt aan het beleidsdocument voor 
Gassen en Arbeidsmiddelen.

- Met de implementatie van het beleid laserveiligheid, elektrische veiligheid, 
gevaarlijke stoffen en cryogeen worden de diverse verbetermaatregelen plan-
matig uitgevoerd.

- Met de aanwijzing van de verantwoordelijke voor de elektrische installatie 
worden ook de inspectierapporten van alle gebouwgebonden installaties 
geactualiseerd.

- Het werken met beeldschermen (RSI-preventie) heeft de voortdurende aan-
dacht van de betrokkenen en de leidinggevenden. De ondersteunende ICT-
groep draagt bij het inrichten van de werkplek hier aan bij.

- Door de technische dienst is een inventarisatie gemaakt van alle transport-
middelen, hijs-gereedschappen en –materialen en alle klimmaterialen ten 
behoeve van de periodieke keuring en veiligheidsborging.

Nikhef

In 2012 is de bedrijfsbrede RI&E afgerond. Deze bestaat uit zes delen:
1 Beschrijving van de stand van zaken ten aanzien van arbeidsomstandigheden 

over de periode 1999 tot en met 2011. Hierin is de stand van zaken beschreven 
met betrekking tot de plannen van aanpak die zijn opgesteld naar aanleiding 
van de in 1999 en 2005 uitgevoerde RI&E’s;

2 De resultaten van het door een arbeids- en organisatiedeskundige van de 
arbodienst uitgevoerd welzijnsonderzoek; 

3 Een beschrijving van de werkplek gebonden risico’s die in kaart gebracht zijn 
volgens de Inventarisatie Methode Arbeidsomstandigheden (IMA). Daar waar 
nodig is de IMA-methode aangepast aan de lokale situatie. De risico’s zijn in 
kaart gebracht in samenwerking met de preventiemedewerkers;

4 Risico Inventarisatie en -evaluatie laboratoria. De laboratoria zijn in voor-
gaande RI&E’s niet meegenomen. De risico’s van de werkzaamheden op de 
laboratoria zijn in kaart gebracht in samenwerking met de centrale arbocoör-
dinator;

5 Bevindingen van de bedrijfsarts ten aanzien van het ziekteverzuim, beroeps-
ziekten, uitgevoerde PAGO’s en PAGO-advies.

6 Het laatste hoofdstuk bevat een alomvattend Plan van Aanpak (PvA).

De RI&E en plan van aanpak zijn door een externe kerndeskundige op volledig-
heid, betrouwbaarheid en diepgang getoetst. Op- en aanmerkingen uit de toet-
sing zijn verwerkt in de RI&E. De RI&E en plan van aanpak zijn besproken met de 
ondernemingsraad (OR). Begin 2013 wordt de OR gevraagd in te stemmen met 
het plan van aanpak. 

werkzaamheden aan de Large Hadron Collidor te CERNwerwerwerkkzakzakza hamhamhamh dedeedeeden an an aananan ddedede LLarLarLargegege H dHadHadHadronronron CCoCoCollillillilliddordordor ttetete CECECECERNRNRNRN
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Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW)

Circa 500 FOM-medewerkers (o.a. oio’s en postdocs) hebben hun standplaats bij 
Nederlandse universiteiten (zie organogram op pagina x)<Badoux: na opmaak 
paginanummer graag invullen>, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen 
(BUW), en worden aangestuurd door leidinggevenden van de betreffende univer-
siteit. In de dagelijkse praktijk maken de medewerkers van FOM gebruik van de 
voorzieningen van de universiteiten. Advies en ondersteuning voor het waarbor-
gen van een veilige werkplek wordt betrokken bij de universitaire arbo- en mili-
euorganisatie. FOM houdt via bestaande netwerken de vinger aan de pols over de 
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast bezoekt de centrale arboco-
ordinator jaarlijks enkele universiteiten. Tijdens het bezoek wordt gesproken met 
medewerkers van de universitaire arbo- en milieuorganisatie (kennisuitwisse-
ling) en met FOM-medewerkers tijdens een zogenaamde arbolunch. De arbo-
lunch heeft een aantal doelen:
- zichtbaarheid vanuit FOM naar de medewerkers in de BUW;
- globaal beeld krijgen van het soort werk dat in de BUW gedaan wordt met 

bijbehorende gevaren en kwaliteit van arbozorg;
- medewerkers wegwijs maken in het arbo-speelveld en indien nodig bemid-

delen tussen de medewerker en de universitaire arbo- en milieu organisatie;
- nagaan of medewerkers bekend zijn met de lokale arbo-organisatie;
- informeren naar actuele zaken als incidenten, zorgen van medewerkers etc.

Resultaten van de arbolunches worden besproken met de arboprofessionals van 
de desbetreffende universiteit. In het verslagjaar zijn de volgende universiteiten 
bezocht: Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, 
Vrije Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Naar aanleiding van deze bezoeken zal er in 2013 meer aandacht zijn 
voor het melden en registreren van arbeidsongevallen vanuit de FOM-werk-
groepleiders naar FOM.

1.5 Gevaarlijke situaties, incidenten en 
bedrijfsongevallen

(Potentieel) gevaarlijke situaties worden gemeld aan de lokale arbo- en milieuco-
ordinator of tijdens het werkoverleg. Alle gemelde incidenten en ongevallen wor-
den geregistreerd. FOM streeft naar het zo snel mogelijk daarna ondernemen van 
curatieve en preventieve acties. Als het risico een structurele oorzaak heeft, 
wordt door middel van een planmatige aanpak verbetering aangebracht. Alleen 
de grote(re) ongevallen staan in dit verslag gemeld.

Nikhef

Er zijn twee ongevallen en een incident (onwel worden van de medewerker) voor-
gevallen die geen van allen geleid hebben tot blijvende schade of letsel. 

DIFFER

In het hulpverleningsregister van de BHV/EHBO organisatie binnen het instituut is 
dit jaar geen hulpverlening geregistreerd. Er heeft zich wel een incident voorge-
daan met een medewerker die bij een partner organisatie gestationeerd is. Het 
gaat om een ongeval met hoogspanning. Van het ongeval is door de betrokkene 
niet onmiddellijk melding gemaakt omdat er geen aanwijsbaar gevolg was en het 
door de medewerker werd beoordeeld als een ongelukkige samenloop van zaken 
(slechts een klein brandplekje aan een vinger), hetgeen door hem als onbedui-
dend werd ervaren.
Onmiddellijk na het bekend worden van dit voorval hebben de gastorganisatie, de 
leidinggevende en naaste collega’s adequaat en voortvarend gehandeld om een 
herhaling van dit incident te voorkomen. Een ongevalsrapport is opgesteld, een 
onderzoek is ingesteld door de veiligheidstoezichthouder en de arbocoördinator 
van DIFFER. Vervolgens zijn aan de betreffende installatie verbetermaatregelen 
gerealiseerd. Door een mankement aan een interlock-systeem was het mogelijk 
dat er op een niet geïsoleerd contact hoogspanning (al dan niet capacitief) kon 
blijven staan. De betreffende aansluiting had niet de voor hoogspanningsaanslui-
tingen typische uitstraling. Het betrof de aansluiting van een thermokoppel op 
een geleidend sample. Niet alleen het interlock-systeem en de aanduidingen zijn 
verbeterd, maar ook de werking van de installatie en het veiligheidsprotocol.

AMOLF

In het afgelopen jaar heeft zich één ongeval met blijvend letsel voorgedaan. Er 
was sprake beschadiging van een oog door refl ectie van de laserbundel. Inspec-
tie door een oogarts wees uit dat er sprake is van blijvend letsel zonder zichtver-
lies. De laserbundel was door de werknemer omhoog gericht zonder dat er voor 
voldoende afscherming was gezorgd (de preventiemedewerker lasers wijst op 
dat gevaar tijdens de voorlichting aan laserwerkers). De werknemer droeg wel 
een laserbril, maar deze was niet geschikt voor licht van de  betreffende golf-
lengte. Van het arbeidsongeval is melding gemaakt bij de Inspectie SZW. De 
betrokkenen overweegt nog om actie te ondernemen.

Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW)

Vanuit de beheerseenheid universitaire werkgroepen (BUW) zijn in het verslag-
jaar drie ongevallen (zonder blijvend letsel) gerapporteerd, één ongeval heeft 
plaatsgevonden bij de Technische Universiteit Delft (heliumopstelling), één onge-
val bij de Universiteit Leiden (chemicaliën incident ) en één ongeval vond plaats 
bij de Technische Universiteit Eindhoven (chemicaliën incident). Alle drie 
(bekende) ongevallen zijn door de facultaire veiligheidsfunctionaris onderzocht 
en er is een verslag van opgesteld.
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1.6 Realisatie Arbojaarplan

In deze paragraaf wordt een kort verslag gedaan van de voortgang en afwikke-
ling van het arbojaarplan 2012, zoals besproken met de Centrale Ondernemings-
raad (COR) van FOM.

1 Arbocatalogus
 Alle zes de hoofdstukken van de WVOI arbocatalogus zijn goedgekeurd door 

de Inspectie SZW. De inhoud van de arbocatalogus is vrij toegankelijk via de 
WVOI-website: zie de www.wvoi.nl onder ‘arbocatalogus’. In 2013 zal binnen 
de FOM organisatie door de arbocoördinatoren aandacht geschonken worden 
aan het kenbaar maken van de inhoud van de catalogus en aan het gebruik 
ervan. In de FOM expres is aandacht besteed aan de afronding van de arboca-
talogus.

2 FOM-arbozorgsysteem
 Een arbozorgsysteem is in feite een managementsysteem om op systematisch 

wijze invulling te geven aan veiligheidszorg. Zorg komt neer op zorgvuldig han-
delen en wanneer dit op een systematische wijze gebeurd is sprake van een 
arbozorgsysteem. Sinds 2010 is de wens voor het opzetten van een FOM-
arbozorgsysteem opgenomen in de arbojaarplannen. Als gevolg van tijdbeste-
ding aan lopende arbo-onderwerpen is er de afgelopen jaren geen tijd vrijge-
maakt om te kunnen starten met het FOM-arbozorgsysteem. In 2012 is een 
start gemaakt met de inventarisatie van de reeds binnen FOM aanwezige 
arbobeleidsdocumenten (beleid, procedures etc.) en de samenhang daartus-
sen. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld voor het al dan 
niet opzetten van een arbozorgsysteem en voor het verder uitwerken van 
arbozorgsysteem elementen.

3 FOM-beleid ten aanzien van werken met synthetische 
 nanomaterialen en –producten
 Bij de uitvoering van dit actiepunt is in de loop van 2012 besloten om een 

project te starten met de onderzoekinstellingen in Nederland (VSNU, WVOI, 
NFU) om gezamenlijk een beleid ten aanzien van veilig werken met nanomate-
rialen te ontwikkelen door alle participanten gebruikt kan worden. In 2012 is 
daarvoor contact gezocht met de arbocoördinatoren van de Nederlandse uni-
versiteiten en academische ziekenhuizen. Het project is in 2012 gestart en zal 
naar verwachting eind 2013 afgerond zijn. Vanuit FOM maken de centrale 
arbocoördinator van FOM en de arbocoördinator van Nikhef deel uit van het 
projectteam.

4 Consequenties van REACH voor onderzoekwerkzaamheden
 Producenten/leveranciers/importeurs hebben de verplichting om, afhankelijk 

van de aard van de stof en de geproduceerde hoeveelheid, de risico’s van de 
stof te onderzoeken en voorschriften op te stellen voor veilig gebruik. De mate 
en diepgang van de verplichting is afhankelijk van het gevaar en de gebruikte 
hoeveelheid van de stof. Alle gebruikers van stoffen worden onder REACH 
beschouwd als ‘downstream users’ en hebben ook diverse verplichtingen. 
Voor de FOM-instituten is nagegaan op welke wijze wetenschappelijk onder-

zoek valt onder de verplichtingen van REACH, voor welk type stoffen dit geldt 
en welke acties mogelijk noodzakelijk zijn. Dit is vastgelegd in memo ‘REACH 
verplichtingen Stichting FOM’ (FOM-12.1083).

5 Intensiveren van arbolunches BUW
 De arbolunches zijn in 2012 in nauwe samenwerking met de COR georgani-

seerd. De frequentie van de bijeenkomsten is geïntensiveerd ten opzichte van 
voorgaande jaren. Het streven is om minstens zes BUW eenheden per jaar te 
bezoeken. Verder is het bezoek niet beperkt gebleven tot een lunch, maar is 
het uitgebreid met een rondleiding door een laboratorium en met een terug-
koppeling van de bevindingen aan arboprofessionals van de bezochte univer-
siteit. 

6 Elektromagnetische Velden
 Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet bestaat de verplichting voor het inven-

tariseren en evalueren van werkplekken waar medewerkers blootstaan aan 
fysische agentia (waaronder elektromagnetische velden). In 2012 moet in de 
Nederlandse wetgeving richtlijn 2004/40/EG van de Europese Commissie 
geïmplementeerd zijn. Deze richtlijn bevat actiewaarden en grenswaarden 
voor blootstelling en geeft verder richtlijnen voor het inventariseren en beoor-
delen van mogelijke blootstelling aan fysische agentia. De eisen die opgeno-
men zijn in richtlijn 2004/40/EC zijn omgezet in een praktisch instrument 
waarmee de instituten de RI&E ten aanzien van elektromagnetische velden 
kunnen uitvoeren. Dit RI&E-sjabloon (FOM-12.0302) is aan de lokale arboco-
ordinatoren toegezonden. Alle instituten zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan een project van het Institute for Risk Assessment Sciences (Universiteit 
Utrecht) voor het in kaart brengen van werknemer blootstelling aan elektro-
magnetische velden.

7 Voorlichting 
- Het boekje Veiligheidsvoorschriften en Wenken wordt herzien. In 2012 is de 

inhoudelijke herziening afgerond, de tekstuele herziening echter nog niet;
- De teksten op de FOM-website zijn in 2012 niet verder aangevuld. In het 

jaarplan 2013 wordt het actiepunt opgenomen om de opzet en inhoud van 
het deel arbeidsomstandigheden op de FOM-website in zijn geheel te her-
zien.

- De presentatie op de FOM-introductiedag is geheel herzien, waarbij 
gestreefd is het thema arbeidsomstandigheden meer te benaderen vanuit 
het perspectief van de onderzoeker. Dit heeft in 2012 geleid tot een betere 
beoordeling dan voorgaande jaren.
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AAC Arbo Advies Commissie
arbo arbeidsomstandigheden
AED Automatische Externe Defi brillator

AMOLF FOM-instituut AMOLF 
AOP/T niet-technisch ondersteunend personeel in tijdelijke dienst 
AOP/V niet-technisch ondersteunend personeel in vaste dienst 

AVR arbeidsvoorwaardenregeling
BHV bedrijfshulpverlening

bureau FOM-bureau 
BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen 

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
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 Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GUTHz Generation and Utilization of TeraHertz radiation
instroomjaar het jaar waarin het dienstverband bij FOM is gestart

jr jaar
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KVI Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen)
LEI Universiteit Leiden 
m man

mnd maand(en)
n aantal

NEN Nederlands Normalisatie Instituut
NIN-KNAW Nederlands Herseninstituut - KNAW

NIPED Kennisinstituut voor preventie en vroegdiagnostiek
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

nSI nanolayer Surface & Interface physics
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) 
Pers. personeel
PSA Psychosociale Arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk)
PvA Plan van aanpak

Lijst van afkortingen
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RAP Rechtspositioneel en Arbeidsvoorwaarden Plan
REACH Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein (per 1 januari 2012 ‘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 Uitvoeringsregelingen

v vrouw 
VU Vrije Universiteit 

WNO’s Werknemersorganisaties
WOR Wet op de Ondernemingsraden

WP wetenschappelijk personeel 
WP/T wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst 
WP/V wetenschappelijk personeel in vaste dienst 
WUR Wageningen University & Researchcentre

WVOI Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen
WW Werkloosheidswet

WW/BW Werkloosheidswet en Bovenwettelijk deel
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Een botsing waarin een higgsdeeltje is 
geproduceerd, dat ogenblikkelijk uiteen is 
vervallen in vier muonen (de vier rode lijnen). 
Op 4 juli 2012 maakten de LHC-experimenten 
ATLAS en CMS bekend dat zij een nieuw deeltje 
in het massagebied rond 125-126 GeV hebben 
geobserveerd: het langgezochte higgsdeeltje. 
FOM-instituut Nikhef heeft voor het ATLAS-
experiment op alle gebieden belangrijke 
bijdragen geleverd: aan de hardware, aan de 
computing infrastructuur, aan de software, en 
aan de analyse en complexe combinatie van 
alle meetgegevens van de meetresultaten. 
Bron: CERN.
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