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**** ONTWIKKELINGEN TRANSITIE NWO **** 
 
De Stuurgroep Transitie NWO heeft de leiders van de werkgroepen, hun opdrachten en de 
bemensing vastgesteld. Op de transitiewebsite is al deze informatie te vinden op 
www.nieuwnwo.nl.  
Op 2 december is de kick-off gepland, op 5 en 6 januari een hei-tweedaagse.  
 
De leden van de werkgroepen zullen onderling en met andere collega's regelmatig de 
voortgang bespreken en hen om input vragen. Begin 2016 leveren alle werkgroepen hun 
resultaten van deze 'planfase' in bij het transitiebureau, met een plan voor het vervolg-
proces (de ontwerpfase, daarna volgt nog de implementatiefase). 
 

**** VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN ****  

**** VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2015 **** 
 
Via AVOM (ArbeidsVoorwaarden Op Maat) is het mogelijk 120 verlofuren per jaar te 
verkopen (voor deeltijders: naar rato van omvang van het dienstverband).  
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, kunt u dit eenvoudig en snel regelen via 
MyFOM-People, het portal voor alle FOM-medewerkers. Daarnaast kunt u dit nog steeds 
op papier doen. Hiervoor moet u het AVOM-formulier "Kopen en uitbetalen van vakantie-
uren" van de FOM-website downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw 
personeelsfunctionaris (medewerkers instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-
bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u in 2015 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet uw aanvraag vóór 
1 december a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het FOM-bureau.  
 
De AVOM-regeling biedt daarnaast ook de mogelijkheid om uw vakbondscontributie met 
uw brutosalaris te laten verrekenen.  
Ook dit kunt u eenvoudig en snel via MyFOM-People doen. Daarnaast kunt u hiervoor ook 
het AVOM-formulier 'Vakbondscontributie' van de FOM-website downloaden, invullen en 
ondertekenen en samen met de vereiste bewijsstukken inleveren bij uw personeelsfuncti-
onaris (medewerkers instituten) of toesturen aan de salarisadministratie van het FOM-
bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
Als u het formulier - met toevoeging van de vereiste bewijsstukken - vóór 1 december a.s. 
indient, vindt verrekening plaats met de salarisbetaling van december 2015. Formulieren 
die na deze datum worden ontvangen, worden verrekend met het salaris van januari 2016. 
De uiterste inleverdatum daarvoor is 3 januari 2016. 
 
We wijzen u erop dat het vakantieverlof in principe moet worden opgenomen in het 
kalenderjaar waarin het is toegekend. Volgens de cao kunt u bij een fulltime dienstverband 
in de regel niet meer dan 80 uren vakantie meenemen naar een volgend jaar. 
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**** WEBINARS ABP**** 
 
Regelmatig organiseert het ABP webinars over pensioenonderwerpen. Zo zijn er webinars 
geweest over het nabestaandenpensioen en het ABP-keuzepensioen. Ook is in de vorm van 
een webinar stilgestaan bij de vraag: Heb jij je pensioen voor elkaar? 
Deze webinars zijn nog steeds te bekijken. Als u zich breder wil oriënteren of geïnteresseerd 
bent in een van de thema's kunt u door op deze link te klikken de webinars alsnog bekijken of via 
www.abp.nl. 
 

**** OVERLEG CAO-OI VÓÓR 1 JANUARI 2016**** 
 
Afgelopen maanden zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden een aantal keren bij elkaar 
gekomen om te overleggen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
Onderzoekinstellingen (CAO-OI). De cao heeft een looptijd tot 1 januari 2016. De 
overlegpartijen zetten zich in om vóór 1 januari 2016 tot een resultaat te komen. 
 

  **** NIEUWE PREMIES OHRA ZORGVERZEKERING PER 1 JANUARI 2016 **** 
 
FOM heeft een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Bij deelname ver-
loopt de premieverrekening via uw salaris en als werknemer krijgt u korting op de premies 
voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van de OHRA Zorgverzekering. 
 
Bewust omgaan met gezondheid en een gezonde levensstijl vindt OHRA belangrijk. 
Iedereen die de OHRA Zorgverzekering als basisverzekering heeft, krijgt vanaf 1 januari 
2016 gratis de module OHRA Gezond. Hiermee krijgt men een vergoeding voor een sport-
medisch advies en vergoeding van een vervolgonderzoek van De Persoonlijke Gezond-
heidscheck (voorheen NIPED). 
Iedereen die reeds deelneemt aan de collectieve zorgverzekering krijgt automatisch bericht 
via OHRA. 
 
Premies 
Onlangs zijn de premies van de OHRA Zorgverzekering voor 2016 bekendgemaakt. Als 
gevolg van stijgende zorgkosten heeft OHRA de premie met 4,6 procent moeten verhogen. 
Ook de premies van de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen, maar doordat FOM 
nieuwe premie-afspraken heeft gemaakt per 1 januari 2016 zijn, behalve de premie voor 
'Aanvullend' de premies licht gedaald.  
 
Recent hebben de FOM-werknemers die reeds verzekerd zijn via ons collectief contract een 
polis ontvangen waarin zij geïnformeerd werden over de voor hen geldende zorgpremie 
voor 2016. FOM heeft per 1 januari 2016 nieuwe collectieve afspraken gemaakt welke helaas 
niet op tijd in het systeem van OHRA zijn verwerkt. Als gevolg van de nieuwe afspraken 
zijn de premies van de aanvullende verzekeringen lager dan op de ontvangen polis is 
vermeld. OHRA zal zo spoedig mogelijk een nieuwe polis versturen met de juiste premie. 
 
Inclusief 3 procent jaarbetalingskorting zijn de premies als volgt: 
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Soort verzekering Netto-premie 2015 Netto-premie 2016 
 (per maand) (per maand) 
 
Basisverzekering € 88,92 € 93,01 
 
Aanvullende verzekeringen: 
OHRA Sterk €  5,58 €  5,53 
OHRA Aanvullend €  9,54 €  9,78 
OHRA Extra Aanvullend € 18,57 € 18,20 
OHRA Uitgebreid* € 35,54 € 34,49 
* Incl. de FOM-afspraak over de vergoeding brillen/lenzen van € 150,00 per kalenderjaar 
 
Tandartsverzekeringen: 
OHRA TandSterk €  9,22 € 8,83 
OHRA TandenGaaf € 250 € 14,53 € 14,14 
OHRA TandenGaaf € 500 € 26,28 € 25,53 
 
Het verplichte eigen risico - het bedrag dat u zelf moet betalen voor u een vergoeding 
krijgt - heeft de overheid voor 2016 vastgesteld op € 385,00 (2015: € 375,00). Als service biedt 
OHRA de mogelijkheid het jaarbedrag voor het eigen risico in maandtermijnen te betalen 
mits deze keuze voor 1 januari 2016 wordt doorgegeven. Uiteraard heeft u ook de moge-
lijkheid te kiezen voor een hoger eigen risico tegen een lagere premie. 
 
Overstappen naar OHRA 
Heeft u nog geen OHRA Zorgverzekering en wilt u overstappen? Dan kunt u deze nog tot 
en met 31 januari 2016 afsluiten. Uw OHRA Zorgverzekering gaat dan (eventueel met 
terugwerkende kracht) in op 1 januari 2016. Vergeet in dat geval niet om uw huidige 
zorgverzekering uiterlijk op 31 december 2015 schriftelijk op te zeggen (sommige verzeke-
raars kennen andere opzegtermijnen). 
 
Voor meer informatie raadpleeg de collectieve FOM-OHRA-website 
www.ohracollectief.nl/sfom of neem contact op met OHRA op telefoonnummer  
(026) 400 48 48.  
 
 
**** FOM gaat in 2016 over op UBW: het nieuwe financieel systeem: declaraties indienen 

vóór 1 december 2015 **** 
 
Begin 2016 neemt FOM het nieuwe financieel systeem Unit4 Business World (UBW) in 
gebruik. Door de overgang naar dit nieuwe systeem voert FOM tussen 18 december en 
15 januari geen betalingen uit.  
Op 17 december betaalt FOM alle geboekte en goedgekeurde declaraties en facturen. We 
nemen geen openstaande declaraties en facturen over in het nieuwe systeem. 
 
  

http://www.ohracollectief.nl/sfom


Van belang voor u als werknemer: 
Wilt u nog declaraties indienen of een factuur betaald zien? Zorg dan dat deze vóór 
1 december ingediend is! 
Heeft u een voorschot nodig voor een buitenlandse dienstreis in januari? Vraag dit dan ook 
aan vóór 1 december. 
De salarisbetaling zal 18 december plaatsvinden. 
 
Vernieuwing Financiële Processen (VFP) 
FOM werkt al geruime tijd aan de invoering van een nieuw financieel systeem. Dit in het 
kader van het project Vernieuwing Financiële Processen, met als doel de financiële 
processen en begrotingsprocessen van de FOM-organisatie te moderniseren, en waar 
mogelijk te vereenvoudigen en te uniformeren. De nieuwe processen en procedures worden 
ondersteund door Unit4 Business World. 
 

**** SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW **** 
 
Vanaf donderdag 24 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016 is het FOM- bureau 
gesloten. Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres: 
ziekmelding@fom.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De collega's van het FOM-bureau wensen je  
Fijne Feestdagen! 



 

 

 

 

 

 

Eerste deeladvies Plan van Aanpak transitie NWO - werkgroepen 
De COR heeft in een extra ingelaste vergadering het eerste deeladvies over het Plan van Aanpak 
Transitie NWO vastgesteld, over de instelling van de transitiewerkgroepen. De COR juicht het idee 
van participatie van personeel in de werkgroepen toe en hoopt dat de opdrachtformuleringen 
daadwerkelijk ruimte laten voor 'bottom-up' ideeën en initiatieven. De COR adviseert om vertegen-
woordigers van wetenschap, techniek en het bedrijfsleven te betrekken bij de werkgroepen en om 
de verbinding tussen de onderlinge NWO-onderdelen en de verbinding met het veld in de opdracht-
formuleringen mee te nemen. Ook adviseert de COR om de visie van NWO op promovendi en post-
docs, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, te 
beleggen bij een van de werkgroepen. 
 
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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