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**** Cao-Onderzoekinstellingen 2015 definitief akkoord **** 

 
De werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, VAWO/CMHF en AC-FBZ hebben op 9 
januari 2015 ingestemd met de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI). Het akkoord is 
daarmee definitief! 
 
Het akkoord wordt op korte termijn uitgewerkt in nieuwe cao tekst, waarin alle afspraken 
worden verwerkt. De hoofdpunten van het akkoord zijn een looptijd van 1 januari 2015 tot 
en met 31 december 2015 en een structurele loonsverhoging van 3,1 procent per 1 januari 
2015. Zie hier de nieuwe salaristabellen per 1 januari 2015.  
 
De structurele loonsverhoging van 3,1 procent is opgebouwd uit een loonsverhoging van 
2,3 procent, waarin 0,7 procent is verwerkt die vrijvalt uit de in de vorige Cao-OI afge-
sproken afschaffing van de leeftijdgebonden regelingen en het werkgeversdeel dat vrijvalt 
door de verlaging van de pensioenpremie van 0,8 procent.  
 
Iedere werknemer die op 31 december 2014 in dienst was en op 1 januari 2015 nog steeds in 
dienst is, ontvangt in de maand januari éénmalig een (niet pensioengevende) uitkering van 
€ 300,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. 
 
Gedurende de looptijd van deze Cao-OI wordt een studie uitgevoerd naar de imple-
mentatie van de Wet werk en zekerheid in de cao en de gevolgen daarvan voor de boven-
wettelijke werkloosheidsregeling BWOI. De uitkomsten van dit onderzoek worden geïm-
plementeerd in de volgende cao.  
 
Als gevolg van modernisering van de cao-tekst is de cao ook op een aantal punten vereen-
voudigd (bijvoorbeeld ten aanzien van de overwerkvergoeding) en leesbaarder gemaakt. 
Meer maatwerk kan worden geboden: voor alle werknemers wordt het aantal in AVOM 
inzetbare vakantie-uren opgehoogd van 80 naar 120 uur. Over de mogelijkheid tot verdere 
ophoging naar maximaal 178 uur wordt in overleg met de ondernemingsraad besloten.   
 

**** FISCALE FIETSREGELING **** 
 
De fiscale fietsregeling is per 1 januari 2015 komen te vervallen. De AVOM-fietsregeling zal 
nu met de Centrale Ondernemingsraad worden vormgegeven. Voor een periode van drie 
maanden, totdat de cao-tekst hierop is aangepast en met de Centrale Ondernemingsraad 
een regeling is afgesproken, zal de fietsregeling worden opgeschort. Zodra hierover meer 
bekend is, laten wij u dit uiteraard weten. 
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**** ORGANISATIEAANPASSING NWO  **** 
 
In paragraaf 1.2.3 van de Wetenschapsvisie 2025 van de overheid staan aanbevelingen voor 
organisatieaanpassingen van NWO. Er is een breed gedeeld gevoel dat NWO een complexe 
organisatie is, en dat het moeilijk is om multidisciplinaire programma's, waarbij verschil-
lende NWO-gebieden betrokken zijn, van de grond te krijgen. Dat ervaren we ook bij FOM. 
De regering had om een rapport van een externe adviseur, de heer Koos van der Steen-
hoven gevraagd, om de verandering van NWO in gang te zetten. Zijn verslag, dat samen 
met de Wetenschapsvisie 2025 werd gepubliceerd, bevat het advies voor een radicale 
'kanteling' van de NWO-organisatie. Er staat letterlijk in zijn advies dat discipline-georiën-
teerde organisaties als FOM en STW opgeheven moeten worden. In plaats daarvan moet 
NWO worden georganiseerd langs een aantal grote thema's, zoals 'de wetenschap voor de 
wetenschap', 'wetenschap voor innovatie' etc.  
 
Een flink aantal organisaties heeft op deze plannen gereageerd. Zie bijvoorbeeld de website 
van FOM voor een verklaring over het Van der Steenhovenrapport, de officiële verklaring 
van NWO of van de KNAW. De KNAW heeft bovendien reacties uit het veld verzameld op 
een speciale webpagina. Ook de VSNU en de Spinoza-laureaten hebben hun zorgen geuit 
bij het ministerie. 
  
Dit is duidelijk een turbulente tijd voor FOM. We willen jullie bij deze bedanken voor de 
aangeboden hulp en steun! Op dit moment werken we hard achter de schermen om te 
komen tot een alternatief plan. De definitieve tekst in paragraaf 1.2.3 van de Wetenschaps-
visie kondigt namelijk veranderingen in de NWO-structuur aan, maar lijkt ook ruimte te la-
ten voor alternatieve plannen, die een beter evenwicht bieden tussen een meer transparante 
organisatie en de noodzaak om wetenschappers in de leiding van de organisatie te hebben. 
Dit laatste is van belang om de expertise van de disciplines, hun behoeften en hun (zaken) 
partners binnen de organisatie te houden, en om breed erkende successen vanuit de disci-
plines te behouden in de nieuwe NWO-organisatie.  
 
We betreuren de manier waarop de uitdrukkelijke aanbeveling van Van der Steenhoven 
voor afschaffing van FOM in het nieuws kwam, zonder enige waarschuwing en zonder veel 
begrip voor de impact van deze mededeling voor de FOM-werknemers. Inmiddels is dui-
delijk geworden dat er geen concrete plannen voor drastische maatregelen in de nabije toe-
komst zijn, en dat het FOM-personeel zich geen zorgen hoeft te maken over hun toekom-
stige baan. Het is wel duidelijk dat de veranderingen in de NWO-organisatie gevolgen voor 
FOM hebben. FOM zal waarschijnlijk meer geïntegreerd worden in de NWO-organisatie. 
We hebben steeds meer vertrouwen dat dit op een verstandige manier zal gebeuren, gericht 
op het behoud van dat wat goed werkt. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden als 
er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn!  
 
Lees meer: Op Prinsjesdag publiceerde Science Guide een essay dat FOM-directeur Wim 
van Saarloos schreef over het Nederlandse wetenschapssysteem. 
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COR 2015-2016 van start 
De COR heeft in december 2014 de uitslag vastgesteld van de rechtstreekse verkiezingen in de 
universitaire werkgroepen en ook de COR-afgevaardigden van de ondernemingsraden van AMOLF, 
Nikhef, DIFFER en het FOM-bureau zijn bekend. De leden van de COR 2015-2016 zijn:  
 
Naam Vertegenwoordigt 
Pavel Antonov AMOLF 
Janis Beckert Twente 
Ben Elzendoorn DIFFER 
Han Genuit DIFFER 
Hilde de Gier Groningen 
Robert Hart Nikhef 
Jan Just Keijser Nikhef 
Victor Land FOM-Bureau 
Joep Peters Utrecht en Wageningen 
Casper Rutjes Amsterdam (CWI, VU, UvA, KNAW) 
Jan Visser Nikhef 
Sjoerd Vogels Nijmegen en Eindhoven 
Marc de Voogd Leiden 
Sjoerd Wouda AMOLF 
Vacature Delft en Rotterdam 
 
Op 13 en 14 januari had de COR een training en op 27 januari 2015 is de eerste vergadering. Dan 
worden de taken verdeeld en kiezen de COR-leden een voorzitter en een secretaris (en hun 
plaatsvervangers).  
We zoeken nog een enthousiaste FOM-werknemer uit Delft, die de komende twee jaar zijn of haar 
Delftse collega's in de COR wil vertegenwoordigen! Interesse? Stuur een e-mail naar cor@fom.nl 
 
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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