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**** ONTWIKKELINGEN TRANSITIE NWO **** 
 
Op 13 oktober is het Plan van Aanpak voor de transitie naar de nieuwe NWO-organisatie 
gepresenteerd en kort daarna gepubliceerd. Er is ook een samenvatting beschikbaar. Deze twee 
documenten (Nederlandstalig) kunt u vinden via de FOM-website. 
Per 1 januari 2017 zal NWO in de nieuwe structuur ingaan. 
 
Belangrijkste boodschap voor u als werknemer van FOM is dat het beeld nu is dat de huidige 
arbeidscontracten niet zullen veranderen en tot het einde van de looptijd zullen doorlopen. 
Wijzigingen in financieringsinstrumenten voor onderzoekers zullen we tijdig aankondigen. 
 
Het Plan van Aanpak gaat vooral over het proces om tot de nieuwe organisatie te komen. De nadere 
invulling volgt de komende maanden. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 
 

**** FOM ARBO-LUNCHES **** 
 
Ook in 2015 organiseren de centrale arbo-coördinator van FOM en de Centrale Ondernemingsraad 
(COR) weer op een aantal plekken een aantal gratis arbo-lunches voor FOM werknemers die 
werkzaam zijn bij een universitaire werkgroep. 
 
FOM en de COR vinden veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek voor de FOM-
medewerkers erg belangrijk! De arbo-lunch is een informele bijeenkomst waarbij FOM-werknemers 
de gelegenheid krijgen om de centrale arbo-coördinator en de COR-afgevaardigde beter te leren 
kennen. Waarvoor kun je bij de COR terecht en waarvoor kun je bij FOM terecht? Wat is een veilige 
en gezonde werkplek? En hoe kan FOM je helpen bij vragen die spelen rondom veiligheid, 
gezondheid en welzijn op de universiteit waar je werkt? 
De lunch is natuurlijk ook een goede gelegenheid om de andere FOM-collega's bij jou aan de 
universiteit te ontmoeten. 
 
Dit najaar worden de volgende universiteiten bezocht: 

- Universiteit van Amsterdam (dinsdag 17 november) 
- Radboud Universiteit, Nijmegen (dinsdag 24 november) 

 
Je COR-vertegenwoordiger zal je tijdig informeren wanneer en waar de arbo-lunch wordt 
gehouden. 
 
  

http://www.fom.nl/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2015/artikel.pag?objectnumber=311353


 

 

 

 

 

 

Advies COR over onderdelen transitie NWO 
De COR is gevraagd om advies te geven over het voornemen van de Raad van Bestuur van FOM om 
Stichting FOM om te vormen en te integreren in een nieuwe NWO-organisatie. De COR heeft begrip 
voor de richting die de Raad van Bestuur heeft gekozen. De gevolgen van deze beslissing zijn echter 
nog niet duidelijk en concrete plannen voor de nieuwe organisatie worden pas in de komende 
maanden verder ontwikkeld. Om deze reden vindt de COR dat FOM zich dan ook niet zonder meer 
moet commiteren aan de uitkomst van deze nog te vormen plannen. 
De COR adviseert de directeur van FOM om kritisch mee te werken aan de vormgeving van de 
nieuwe organisatie, om op deze manier de best practices van FOM (zie speerpunten COR) in de 
nieuwe organisatie te verankeren, zodat er inderdaad een nieuwe, coherente en slagvaardige 
organisatie ontstaat, waarin de FOM-waarden en -cultuur 
herkenbaar terugkomen. De COR adviseert daarnaast om pas 
een besluit te nemen over de opsplitsing en opheffing van 
FOM - en de daarmee gepaard gaande integratie in de 
nieuwe organisatie - als de plannen meer vorm hebben 
gekregen en duidelijk is wat deze concreet inhouden voor de 
FOM-medewerkers. 
De COR is de komende weken druk bezig met het formuleren 
van een advies over het Plan van Aanpak voor de transitie van 
NWO. Input van alle FOM-werknemers is daarbij welkom. 
 
Verkiezingsnieuws 

Bij tussentijdse COR-verkiezingen in Groningen is Elwin Dijck 
gekozen als COR-lid. Hij vertegenwoordigt de FOM-
werknemers in Groningen. Er zijn nog twee vacatures in de COR, voor FOM-werknemers in 
Delft/Rotterdam en Twente. Belangstelling? Mail naar cor@fom.nl. 
 
Meer weten of ook meepraten? 
Wil je jouw universiteit ook vertegenwoordigen in de COR? Dat kan momenteel als je FOM-werkne-
mer bent in Delft/Rotterdam of Twente. Er zijn nog vacatures. 
Belangstelling? Mail naar cor@fom.nl. 
Ongeveer een week na elke COR-vergadering publiceren we ons nieuws op de website 
www.fom.nl/cor. 
Wil je nog beter op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de COR-mailing. Wij sturen je dan per e-
mail de COR-agenda's en vastgestelde verslagen toe. 
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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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