
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOM Personnel News 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 2014 nummer 4 
 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie telefoon (030) 600 12 11  
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht fax (030) 601 44 06 

e-mail: cpd@fom.nl  http://www.fom.nl 

  

mailto:cpd@fom.nl
http://www.fom.nl/


Aanvullende vragen kunt u stellen via cpd@fom.nl.  
 
 

HET PZ-INFOBULLETIN IS VERNIEUWD: LEES NU HET FOM PERSONNEL NEWS  
Afgelopen januari heeft FOM een lezersonderzoek gehouden onder de lezers van de FOM expres. 
Daarin zijn ook vragen gesteld over het leesgedrag en de waardering voor het PZ-infobulletin. Aan de 
hand van de resultaten is het volgende veranderd:  
 
- De nieuwsbrief kent vanaf nu twee versies: een Nederlandstalige en een Engelstalige. Dat maakt de 

nieuwsbrief overzichtelijker voor de lezers (minder scrollen en zoeken). 
- Nieuws voor FOM-medewerkers over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden bij FOM en verslagen 

van personeelsbijeenkomsten (zoals de FOM-sportdag) staan voortaan in deze nieuwsbrief. Voor-
heen stond deze informatie in de FOM expres.  

- Nieuws van de Centrale Ondernemingsraad van FOM (COR) staat vanaf heden ook in deze nieuws-
brief, in plaats van de FOM expres.  

- Een nieuwe naam! Het PZ-infobulletin heet vanaf heden FOM Personnel News. 
 

NIEUWE UVR NU OP DE FOM-WEBSITE 
De nieuwe FOM-UVR die een looptijd heeft van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017 staat nu op de FOM-website. 
De FOM-UVR is hier in te zien. De overeengekomen arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen die per 
1 september 2014 worden geïmplementeerd, zijn in het UVR-document verwerkt. Tegelijkertijd zijn de 
uitvoeringsregelingen aangepast aan de gewijzigde regelgeving en logischer en leesbaarder gemaakt. 
Een uitgebreide toelichting op de wijzigingen die FOM en de COR zijn overeengekomen staat in het 
PZ-infobulletin van augustus (de UVR-special). 

 
INTERNET/ADSL-VERGOEDING 

Het maximum van de internet/ADSL-vergoeding wordt per 1 september 2014 verhoogd van € 20 naar 
€ 25 per maand. Om voor een hogere vergoeding in aanmerking te komen moet u een op naam gestelde 
overeenkomst met een internetprovider dan wel een op naam gestelde recente factuur insturen (mag 
eventueel gescand via e-mail) waaruit de kosten voor internet (dus los van kosten voor telefoon of 
televisie) blijken. Mocht u gebruik maken van een 'pakketaanbieding' en de kosten voor internet niet los 
gespecificeerd zijn opgenomen in de overeenkomst c.q. op de factuur dan moet u zelf aannemelijk 
maken wat de abonnementskosten met betrekking tot (mobiel) internet zouden zijn wanneer u alleen 
internet af zou nemen bij deze provider. 
Wanneer wij uw verzoek tot verhoging van de vergoeding voor 1 oktober 2014 hebben ontvangen, zul-
len wij de verhoging met terugwerkende kracht per 1 september 2014 verwerken. De eventuele verho-
ging van een verzoek ontvangen na 1 oktober 2014, gaat in per de eerste van de maand na ontvangst 
van het verzoek. 
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Kandidaten gezocht: verkiezingen FOM-ondernemingsraden op 3 december 2014! 
"Medezeggenschap is niet alleen belangrijk, maar ook 
leerzaam. Je leert op een hele andere manier naar een 
organisatie en bedrijfsprocessen te kijken." "Meedraaien 
in een OR is een mooie ervaring, die je meeneemt in een 
verdere carrière." Aldus twee huidige COR-leden.  
Op woensdag 3 december organiseren de onderne-
mingsraden van AMOLF, Nikhef, DIFFER, het FOM-
bureau en de Centrale Ondernemingsraad (COR) weer 
verkiezingen. Alle OR-en zijn op zoek naar enthousiaste 
kandidaten die de komende twee jaar (zittingstermijn 
2015-2016) bereid zijn om de belangen van hun colle-
ga's te vertegenwoordigen en om met de bestuurder te praten over ontwikkelingen binnen en buiten 
FOM. Wil jij je breder ontwikkelen en niet alleen via onderzoek of je gewone werk een bijdrage leveren 
aan FOM? Informeer bij een van de huidige (C)OR-leden wat het inhoudt. Alle verkiesbare FOM-werk-
nemers ontvangen binnenkort een oproep tot kandidaatstelling voor hun 'eigen' ondernemingsraad. 
 
Verbeterde arbeidsvoorwaarden (UVR) 2014-2017 
Zoals iedereen in de UVR-special van het PZ-infobulletin van augustus heeft kunnen lezen, heeft de COR 
in de afgelopen zomerperiode met FOM onderhandeld over een nieuwe UVR. En met een mooi 
resultaat, zeker gezien de beperkte financiële ruimte. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een 
maandelijkse werkkostenvergoeding van € 15 en verhoging van de reiskostenvergoeding woon-werk-
verkeer. 

Contactgegevens COR 
Wilt u meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor.  
E-mail: cor@fom.nl  
Twitter: @FOM-COR 
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