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**** FOM-70 JAAR – SAVE THE DATE – 16 SEPTEMBER 2016 **** 
 
Op vrijdag 16 september gaan we vieren dat FOM 70 jaar bestaat!  
Alle FOM-medewerkers (met partner) zijn vanaf 18.30 van harte uitgenodigd in de Rijtuigenloods 
in Amersfoort. De officiële uitnodiging volgt in juni.  

**** ORGANISATIE-AANPASSING NWO **** 
 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, waar FOM onderdeel van 
is, is in transitie naar een nieuwe structuur. Doel is dat het nieuwe NWO slagvaardiger wordt en 
meer op samenwerking gericht, flexibeler gaat inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en 
zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. De huidige gebieden 
en stichtingen gaan samen verder in vier domeinen, waaronder het domein 'Wiskunde en Natuur-
wetenschappen'. De NWO-instituten, waaronder ook de FOM-instituten, komen gezamenlijk in 
een aparte organisatie-eenheid.  
 
Dit betekent een opsplitsing van de huidige FOM-organisatie. Het granting deel zal samen met de 
Chemische Wetenschappen, Astronomie, Wiskunde, Informatica en Aard- en Levensweten-
schappen het nieuwe domein 'Wiskunde en Natuurwetenschappen' vormen. Het deel van FOM 
dat nu de FOM-instituten ondersteunt, staat model voor en wordt deel van het nieuwe NWO-
organisatieonderdeel dat alle NWO-instituten gaat ondersteunen. 
 
Transition Updates op de FOM-website 
Het transitiebureau, geleid door Wim van Saarloos, houdt de wetenschappelijke achterban op de 
hoogte van het proces via regelmatige Transition Updates. In de meest recente update komen de 
volgende nieuwsitems aan bod: 
- het proces naar een integraal ontwerp van het nieuwe NWO; 
-  de nieuwe domeinnamen; 
- de samenstelling van de benoemingsadviescommissie die het ministerie van OCW heeft 

ingesteld voor de benoeming van de leden van de nieuwe raad van bestuur. 
 
Op de FOM-website kun je alle Transition Updates vinden en meer informatie over de NWO-
transitie. 
 
Cultuurscan 
De eerder aangekondigde vragenlijst voor de cultuurscan is inmiddels zowel door werknemers op 
het FOM-bureau als bij de instituten ingevuld. De enquête zal niet naar de BUW-werknemers 
gaan. Dit laatste omdat de respons vanuit de instituten behoorlijk laag was en we verwachten dat 
dit vanuit de universitaire werkgroepen ook zo zal zijn. Het laat onverlet dat je je kunt wenden tot 

http://www.fom.nl/live/overfom/missie_strategie/artikel.pag?objectnumber=319003


je contactpersoon bij FOM of info@fom.nl als je vragen, zorgen of wensen hebt over de transitie 
van FOM en NWO. 
 

**** Nieuwe cao-teksten op de website **** 

 
De afspraken uit het cao-akkoord van eind 2015 zijn inmiddels in de tekst van de Cao-OI uitge-
werkt. De volledige tekst van de Cao-OI is in het Nederlands en Engels beschikbaar via de FOM-
website. 

**** FIETSREGELING **** 

Het is nog steeds mogelijk om onder gunstige financiële voorwaarden een fiets aan te schaffen. 
Met instemming van de COR wordt de fietsregeling in 2016 ongewijzigd voortgezet. Voor 2016 
ziet de fietsregeling er als volgt uit: 
- het maximale bedrag dat FOM voor de aankoop van een fiets binnen AVOM vergoedt is € 450,-; 
- je moet de fiets gebruiken voor woon-werk verkeer; 
- deelname is één keer per drie jaar mogelijk. 
 
Ter verduidelijking voor de werkwijze van de vergoeding via AVOM: FOM geeft werknemers 
geen extra netto vergoeding, maar betaalt een deel van het salaris netto uit in plaats van bruto, 
waardoor je als werknemer over dit deel van het salaris geen belasting hoeft af te dragen.  
 
Via het aanvraagformulier AVOM-fiets kun je gebruikmaken van de regeling. 

**** Uitbetaling declaraties **** 

Alle vergoedingen voor kosten die je als FOM-medewerker bij FOM declareert, maken we op 
dezelfde bankrekening over als de rekening waarop je je salaris van FOM ontvangt. Het 
overmaken van vergoedingen op een ander rekeningnummer is dus niet mogelijk.  

**** Wielrennen met alle NWO-/FOM-collega's **** 

 
In verband met de ontwikkelingen naar 
een #nieuwNWO is bij enkele sportieve 
FOM-werknemers het idee ontstaan om 
samen een wielerploeg op te starten met 
'wielrenners' van álle FOM-/NWO-
instituten en het FOM-bureau. Het plan 
is om samen vanaf dit voorjaar één keer 
per drie weken te gaan trainen (in de 
randstad, maar bijvoorbeeld ook in 
Dwingeloo ;-) met als doel deel te 
nemen aan bijvoorbeeld de Dam  

tot Dam fietsclassic (18 september 2016) of een tour elders in Nederland. 
Bij voldoende belangstelling zullen we bekijken of we fietskleding kunnen organiseren (met al 
onze logo's er op!). Heb je interesse om mee te doen? Stuur dan een mailtje aan wielrennen@fom.nl 
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NWO-transitie: adviezen over profielen nieuwe RvB en het Plan van Aanpak 
 
De COR heeft samen met de andere medezeggenschapsraden binnen het toekomstige NWO een 
advies gegeven over twee functieprofielen binnen de nieuw te vormen Raad van Bestuur van 
NWO. Het gaat om het profiel van de voorzitter en het lid met de portefeuille Bedrijfsvoering en 
Financiën. Daarnaast heeft de COR in december zelf een advies gegeven over het Plan van Aanpak 
voor de transitie NWO, waarbij de COR op verzoek van de directeur FOM ingegaan is op een aantal 
specifieke onderwerpen, zoals de vorming van de institutenorganisatie, het bètadomein en de 
toekomstige medezeggenschap. Wil je weten wat het advies van de COR was? Vraag het op via
cor@fom.nl  

Twee keer zoveel COR-vergaderingen én afstemming met andere ondernemingsraden 
 
Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van de NWO-transitie heeft de COR besloten de 
vergaderfrequentie in 2016 te verdubbelen. Zo kunnen we tijdig overleggen en besluiten nemen 
over de transitie.  

Er vindt in 2016 ook wekelijks overleg plaats met de COR NWO, OR NIOZ, OR CWI en OR ZonMw. 
We proberen de komende adviezen over de transitie zo veel mogelijk gezamenlijk als 
medezeggenschap te geven. 

Gezamenlijke dag ondernemingsraden op 16 februari 
 

De leden van ALLE ondernemingsraden binnen het 
nieuw te vormen NWO waren op 16 februari 
uitgenodigd voor een 'heidag'. Voor FOM gaat het 
dan om alle OR-leden van het FOM-bureau, 
Nikhef, AMOLF, DIFFER, ARCNL en natuurlijk de 
COR. Ook de leden van de ondernemingsraden 
binnen NWO en de ondernemingsraden van NIOZ, 
CWI en ZonMw waren aanwezig.  
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Wim van Saarloos gaf een toelichting op de 
laatste stand van zaken en we hebben met 
elkaar gediscussieerd over de 
ontwikkelingen. Het was een zeer geslaagde 
dag, die waarschijnlijk nog een vervolg 
krijgt. 

 
 
 
 
 
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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