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In dit document vindt u de meest gestelde vragen (Frequently Asked Questions – FAQ) over de fusie 
tussen NWO-I en de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON per 1 januari 2018. 
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 1. Aanleiding  
 
Waarom deze fusie? 
Eind 2014 gaf het ministerie van OCW aan dat er een ingrijpende organisatieverandering binnen NWO 
moest plaatsvinden. In 2015 is een plan tot stand gebracht door een werkgroep van NWO, onder leiding 
van Douwe Breimer. Dit plan behelst een nieuwe governance en organisatiestructuur.  

Er staat onder meer in dat alle NWO-instituten fuseren in één institutenstichting. Een deel van het 
voormalige FOM, dat de instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef, ARCNL en de universitaire werkgroepen 
ondersteunt, is per 1 januari 2017 omgevormd tot de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek 
Instituten (NWO-I). In het plan staat ook dat de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON per 
1 januari 2018 fuseren met NWO-I.  
 
Wat vormt de basis voor het fusieproces?  
De fusie wordt gerealiseerd op basis van het integraal ontwerp van het nieuwe NWO, de statuten van 
NWO-I, het huishoudelijk reglement van NWO-I en het ontwerp van het institutenbureau met het dienst-
verleningsmodel zoals vorig jaar besproken en vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt met betrekking tot 
de personele consequenties van de fusie vormt het sociaal plan voor de gehele NWO-koepel zoals eind 
2016 met de vakbonden is overeengekomen. 

 

 2. Fusieproces  
 
Welke stappen worden er genomen? 
Sinds 1 januari 2017 is de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) een 
feit. De Stichting NWO-I omvat de instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef en is partner in de publiek-private 
samenwerking Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL). In 2017 bereiden we de 
juridische fusie voor van de Stichtingen ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I. De gezamenlijke 
organisatie die ontstaat na de fusie heeft als doel om meerwaarde te bieden voor de instituten, zoals 
beschreven in het integraal plan. Met meerwaarde wordt kwaliteitsverhoging, kwetsbaarheidsverminde-
ring en/of kostenverlaging (bijvoorbeeld met betrekking tot inkoop, bundeling van ondersteunende 
diensten of huisvesting) bedoeld. De missies van de afzonderlijke instituten blijven voor, tijdens en na de 
fusie bestaan. 

  



De voorbereidende werkzaamheden zijn georganiseerd in de volgende drie projecten:  

• Project A: 'Verder vormgeven van NWO-I' 
Dit project betreft het ontwerp in formatieplaatsen en fte's van het bureau NWO-I en het micro-
ontwerp van de front- en backoffices van de instituten op basis van het goedgekeurde 
dienstverleningsmodel van het institutenbureau. Op grond daarvan zijn de personele consequenties in 
kaart gebracht. Definitieve besluitvorming vindt plaats na de adviesprocedure met de 
ondernemingsraden. De adviesaanvraag is op 5 mei 2017 aan de ondernemingsraden voorgelegd. Tot 
slot draagt project A zorg voor de ontwikkeling van gezamenlijk beleid en harmonisering van de 
betreffende processen en systemen. Project A loopt door tot in 2018.  

• Project B: 'Juridische integratie' 
Dit project richt zich op de juridische fusie tussen de vijf instituten en NWO-I. Er is een stappenplan 
opgesteld om het gehele traject van de fusie te begeleiden. Samen met de instituten zijn risico-
inventarisaties gemaakt. Het fusievoorstel is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraden. 
Project B loopt tot 1 januari 2018. 

• Project C: ‘Harmoniseren uitvoeringsregelingen’ 
Uitvoeringsregelingen zijn een nadere uitwerking bij bepaalde CAO-artikelen. NWO-I, CWI en NIOZ 
hebben een eigen pakket uitvoeringsregelingen. Voor ASTRON, SRON en NSCR gelden thans de NWO-
uitvoeringsregelingen. In dit project worden de uitvoeringsregelingen geharmoniseerd. Doelstelling is 
om de nieuwe uitvoeringsregeling na een instemmingsprocedure met de medezeggenschap per 1 
januari 2018 in te laten gaan.  

 
 

 3. Rol/taak RvB, bestuur, directeuren en medezeggenschap  
 
Wie is betrokken bij deze fusie?  
De Raad van Bestuur van NWO en de instituutsbesturen hebben afgesproken om te werken met nauwe 
betrokkenheid van alle instituten en met een strakke projectorganisatie. De Raad van Bestuur van NWO 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de integratie van de instituten en NWO-I. Ook de besturen van 
NWO-I en van de fuserende stichtingen besluiten over de fusie.  

Een taskforce is ingesteld bestaande uit een bestuurslid van NWO-I (Caroline Visser), de directeur van de 
institutenorganisatie NWO-I (Christa Hooijer), namens de instituten een instituutsdirecteur 
(Henk Brinkhuis, NIOZ) en Roeland Stolk (Berenschot) die namens het transitiebureau als secretaris 
optreedt. Deze taskforce staat in nauw overleg met de andere instituutsdirecteuren en stuurt direct drie 
projectteams aan, verantwoordelijk voor oplevering van project A 'Verder vormgeven van NWO-I ', 
project B 'Juridische integratie' en project C ‘Harmoniseren uitvoeringsregelingen’ (zie ook paragraaf 2).  

 
Welke rol spelen de medezeggenschapsraden in deze fusie? 
Met ingang van januari 2017 is er een Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) gestart, waarin alle 
organisatieonderdelen van het nieuwe NWO zijn vertegenwoordigd. De lokale ondernemingsraden van 
alle instituten (Nikhef, AMOLF, DIFFER, ARCNL ASTRON, NSCR en SRON) hebben daarin een zetel. CWI 
en NIOZ hebben een gastzetel, per 1 januari 2018 (na de fusie) hebben zij ook een vaste zetel. De OR 
ZonMw heeft voorlopig ook een gastzetel. De OR NWO heeft 5 zetels in de COR, waarvan 1 zetel voor het 
Bureau NWO-I.  

De medezeggenschap is betrokken bij alle drie onderdelen, te weten: 
1. Het fusievoorstel: overdracht van zeggenschap is adviesplichtig. 
2. Organisatieaanpassing: belangrijke wijziging in de organisatie en in de verdeling van bevoegdheden 

zijn adviesplichtig. 
3. Harmonisatie van uitvoeringsregelingen: instemmingsplichtig. 
  



Deze adviesaanvragen zijn per 5 mei 2017 aan alle ondernemingsraden voorgelegd. Dit betekent: 

• Alle ondernemingsraden wordt advies gevraagd over het voorgenomen besluit tot het implementeren 
van de belangrijke wijzigingen in de organisatie.  

• De ondernemingsraden van de toetredende stichtingen ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON wordt 
om advies gevraagd over de statuten van NWO-I.  

• Alle ondernemingsraden wordt om advies gevraagd over het voorgenomen besluit tot fusie.  
 
In het najaar van 2017 zullen de werkgevers in overleg gaan met de COR NWO, OR CWI en OR NIOZ 
over een geharmoniseerde set uitvoeringsregelingen. 

 
 

 1. Gevolgen voor instituten  
 
Wat levert deze fusie de instituten op? 
De gezamenlijke NWO-institutenorganisatie die ontstaat na de fusie heeft als doel om meerwaarde te 
bieden voor de instituten. Het bureau van de institutenorganisatie levert diensten aan de instituten die 
meerwaarde (waaronder ook schaalvoordelen) bieden door de gezamenlijkheid. Met meerwaarde 
bedoelen we dat de gezamenlijkheid leidt tot kwaliteitsverhoging, kwetsbaarheidsvermindering of 
kostenverlaging. 
 
 
Worden er taken overgeheveld? 
De overheveling van taken is zeer beperkt. Wel wordt de salarisadministratie van ASTRON, CWI, NIOZ, 
NSCR en SRON voortaan uitgevoerd bij het bureau NWO-I.  
 
 
Het bureau NWO-I werkt volgens een dienstverleningsmodel, wat houdt dat in? 
Het dienstverleningsmodel beschrijft de relatie tussen het bureau van NWO-I en de instituten, de RvB en 
het stichtingsbestuur evenals met NWO. Het gaat dan om ondersteuning op het gebied van strategie, 
financieel beheer, inkoop, personeel, facilitaire diensten, ICT, communicatie en juridische zaken. Het 
bureau NWO-I onderhoudt ook functionele contacten met de bedrijfsvoeringsafdelingen bij NWO.  
Op 1 april 2017 is de afdeling strategisch ondersteuning bij het bureau NWO-I gestart. Het bureau biedt 
daarnaast ook al communicatie- en juridische ondersteuning en onderhoudt functionele contacten met de 
bedrijfsvoeringsafdelingen bij NWO. In de tweede fase van de NWO-transitie (vanaf 1 januari 2018) 
wordt het dienstverleningsmodel voor de disciplines financieel beheer, inkoop en personeel 
geïmplementeerd.  
 
Heeft de fusie consequenties voor besluitvorming over missie, strategie en onderzoeksprogramma's? 
De wetenschappelijke activiteiten vallen buiten de scope van de fusie. De missies van de instituten 
blijven na de fusie bestaan. De instituten worden straks bestuurd door één bestuur, het stichtingsbestuur 
NWO-I. Het bestuur van de stichting vormt een personele unie met de Raad van Bestuur NWO, dat wil 
zeggen dat beide besturen bestaan uit dezelfde personen. Daarbij gaat de Raad van Bestuur over 
beleidsmatige zaken met betrekking tot de instituten en het stichtingsbestuur over de bedrijfsvoering 
binnen NWO-I (inclusief instituten).  

 
 
  



 2. Gevolgen voor personeel  
 
Verandert mijn rechtspositie? 
De rechtspositie van medewerkers van ASTRON, NSCR, SRON verandert in de zin dat ze van publieke 
naar private werkgever gaan. Van NWO-ambtenaar worden zij werknemer. De rechtspositie van de 
overige medewerkers verandert niet.  
 
 
Hoe zit het met de CAO? 
Voor iedereen blijft de CAO-OI gelden (zie www.wvoi.nl).  
 
 
Wat betekent de fusie voor het maximaal aantal verlengingen van tijdelijke medewerkers? 
Voor publieke werkgevers (NWO) en private werkgevers (CWI, NIOZ en NWO-I) gelden verschillende 
bepalingen voor de maximale duur en het maximaal aantal verlengingen bij een tijdelijke aanstelling 
respectievelijk een tijdelijke dienstverband. Werknemers van CWI en NIOZ krijgen door de fusie een 
nieuwe werkgever (NWO-I), hun arbeidsovereenkomst verandert niet. Voor wat betreft eventuele 
verlenging van hun dienstverband blijven dezelfde regels gelden. Ook voor werknemers die al voor de 
fusie in dienst van NWO-I zijn, verandert de arbeidsovereenkomst niet door de fusie. 
NWO-medewerkers met een tijdelijke aanstelling bij ASTRON, NSCR en SRON krijgen, volgens het Sociaal 
Plan, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wel voor de per 1-1-2018 resterende looptijd van 
hun ambtelijke aanstelling. Het zal dus niet zo zijn dat een tijdelijke aanstelling door de fusie in een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd wordt omgezet. Ook zal de totale duur van een tijdelijk(e) 
aanstelling/contract niet door de fusie worden beperkt. De mogelijkheden tot verlenging van hun contract 
zijn wel beperkter.  
 
 
Komt er een verschuiving voor de ondersteunende functies, met een centralisatie van de stafafdelingen 
van de instituten in Den Haag/Utrecht? 
Nee, verschuiving is geen doel van de fusie. Voor ondersteunende functies buiten de sfeer van financiën 
en personeel worden als gevolg van de fusie geen veranderingen voorzien. En binnen de sfeer van 
financiën en personeel zijn de veranderingen beperkt. De impactanalyse die in april 2017 in opdracht van 
de taskforce is gemaakt, laat zien dat er na de fusie alleen sprake zal zijn van één salarisadministratie 
voor alle NWO-I medewerkers. De facto zullen dan de taken van de salarisadministratie van NWO (voor 
ASTRON, NSCR en SRON) en van de salarisadministraties van CWI en NIOZ worden uitgevoerd bij het 
bureau NWO-I. Deze overheveling van taken kan door het niet invullen van vacatureruimte en het 
benutten van natuurlijk verloop plaatsvinden met zeer beperkte personele consequenties. Enkele 
medewerkers die deze taken voor een deel van hun werktijd uitvoeren, kunnen nieuwe taken oppakken 
die passen bij of in het verlengde liggen van hun overige taken. Ook voor enkele andere medewerkers in 
de sfeer van financiën en personeel worden kleine taakverschuivingen voorzien die op een zelfde wijze 
gerealiseerd kunnen worden.  

  



Kunnen we tijdelijke contractmedewerkers toch langdurig inzetten voor onderzoek?  
Voor tijdelijke medewerkers kan de duur van de arbeidsovereenkomst volgens de CAO-OI maximaal vier 
jaar bedragen, inclusief twee verlengingen. De CAO-OI biedt verder de mogelijkheid om met een 
(nieuwe) werknemer éénmalig een contract voor bepaalde tijd aan te gaan waarbij aan de duur geen 
maximum is gesteld en waar ook nog eenmaal een verlenging van drie maanden op kan volgen. Dit is nu 
al zo. 
 
 
Kunnen we regelingen uit onze UVR behouden in de onderhandelingen naar één UVR?  
Totdat nieuwe Uitvoeringsregelingen worden overeengekomen zijn de Uitvoeringsregelingen van de oude 
werkgever van toepassing, tenzij de Uitvoeringsregelingen van de nieuwe werkgever gunstiger zijn voor 
de werknemer. 
 
 
Behoud ik mijn eigen functie na de fusie? 
De impactanalyse die in april 2017 in opdracht van de taskforce is gemaakt, laat zien dat er alleen voor 
enkele medewerkers in de sfeer van personeel en financiën beperkte consequenties zijn die hooguit 
leiden tot verschuiving van taken binnen (de context van) hun functie. Voor alle andere medewerkers 
blijft hun functie gelijk. In termen van het Sociaal plan zijn alle medewerkers functievolger en behouden 
hun organisatorische inbedding en standplaats.  
 
 
Behoudt iedereen zijn/haar dienstjaren, na de fusie?  
Ja. Werknemers die in het kader van de transitie een nieuwe werkgever (NWO of NWO-I) krijgen, 
behouden voor vaststelling bij de nieuwe werkgever hun diensttijd bij de voorgaande werkgever. 
 
 
Waar kan ik na de fusie terecht voor personeelsaangelegenheden?  
Na de fusie kunnen medewerkers voor vragen over onder andere loonstrookjes, ziekmelding en 
vakantiedagen terecht bij de afdeling personeelszaken van hun eigen instituut. Vooralsnog blijven de 
daar bestaande procedures rond ziekmelding en verlof ongewijzigd. NWO-I kent een medewerkersportal 
'NWO-I People' (zie www.nwo-i.nl) waar alle werknemers met een persoonlijke gebruikersnaam-
wachtwoord combinatie, hun salarisstroken en jaaropgaven kunnen inzien en downloaden. Betrokkenen 
ontvangen hierover informatie direct nadat ze NWO-I werknemer zijn geworden.  
 
 
Wat gebeurt er met geclausuleerde dienstverbanden? 
Circa dertig medewerkers van de instituten ASTRON en SRON hebben een geclausuleerd dienstverband. 
Dat is een vast dienstverband dat afhankelijk is een tijdelijke financiering. Zij krijgen bij overgang naar 
NWO-I een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Medewerkers van ASTRON en SRON met een 
geclausuleerd dienstverband dat eindigt voor 1 januari 2018, treden niet in dienst van Stichting NWO-I. 
 

 

  

http://www.nwo-i.nl/


 6. Meer informatie   
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de fusie? 
Voor alle vragen over de fusie kunt u in eerste instantie terecht bij uw leidinggevende en uw 
personeelsadviseur. Uw directeur zal ook bereid zijn desgewenst nadere informatie te geven. Nieuws over 
de fusie komt ook op website www.nwo-i.nl.  
 
 
Ik wil graag meer weten over de hele transitie van NWO. Waar kan ik dat vinden? 
Meer informatie over de structuur, de achtergrond (inclusief een overzicht van alle nieuwsberichten) over 
de transitie staat op: 
www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-transitie 

www.nwo.nl/nieuwnwo 

www.nieuwnwo.nl (hier staat het sociaal plan, inloggen met 'transitie')  

http://www.nwo-i.nl/
http://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-transitie
http://www.nwo.nl/nieuwnwo
http://www.nieuwnwo.nl/
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