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RAK: Dankzij Ria kan ik live onder- 
handelen. 
RW: Ze sms’t mij uit de vergadering en ik 
reken real time een scenario door. Wat een 
tussentijdse verhoging van de pensioen-
premie FOM precies gaat kosten bijvoor-
beeld.
RAK: Het is prettig om als iemand aan 
de onderhandeltafel iets verzint, direct 
de consequenties te kennen. andere 
werkgevers hebben die mogelijkheid vaak 
niet. Ik word geloofd door onderhande-
lingspartners, omdat wat ik zeg tot nu toe 
altijd uitgekomen is. Dat is mede dankzij 
het rekenwerk van Ria.

RW: Nu ben ik heel blij met jou als leiding-
gevende. Maar toen je acht jaar geleden 
hoofd van de Centrale Personeelsdienst 
(CPD) werd, dacht ik: wat moet dat wor-
den? Je bent nogal uitgesproken en recht 
door zee. Dat is politiek niet altijd handig, 
en dan op zo’n positie....
RAK: Ik dacht ook: zal het wel goed gaan 
tussen ons, want we lijken nogal op elkaar. 
We hebben allebei snel een mening. Maar 
het heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. 
RW: We zijn allebei leidinggevende gewor-
den van mensen die eerst onze collega’s 
waren. Jij eerst en een paar jaar later ik. 
Daarin heb je mij goed gecoacht. Je zei bij-

voorbeeld ‘je moest maar eens boos wor-
den’. Dat durfde ik nooit. Maar toen ben ik 
toch een keer uit mijn stekker gegaan. En 
hoewel ik daarna even na zat te trillen op 
mijn kamer, heeft het zeker  geholpen.
RAK: Dat coachen is geen eenrichtings-
verkeer. We geven elkaar hier allemaal heel 
eerlijk feedback. Ik vraag er ook om. Soms 
komt het er niet zo prettig uit, want dan 
zijn ze wel heel erg eerlijk. Toch heb ik er 
veel aan. 

RAK: Wij geven op de CPD goede ideeën 
een kans. Die geest van: ‘ga maar het 
higgs deeltje zoeken’, of ‘bouw maar een 
quantumcomputer’, die slaat op ons over. 
als het verkeerd uitpakt, dan stoppen 
we er gewoon mee. Experiment mislukt, 
andere route. 
RW: Niet alleen ideeën, ook mensen 
krijgen bij FOM een kans. Daarom voel ik 
me hier zo thuis. als je ergens goed in bent, 
dan mag je het doen, zelfs als het niet in je 
officiële takenpakket hoort. 
RAK: FOM lijkt op een familiebedrijf. Daar 
kijken ze ook naar waar iemands talenten 
zitten. Bij grotere organisaties is het al 
snel: nee, dat mag jij niet doen, want dat 
hoort niet bij jouw functie, of dat krijg 
jij niet voor elkaar. Ik wil eraan bijdragen 
dat iets van die can do spirit van FOM 

behouden blijft als we straks opgaan in 
een groter verband. Het heeft de fysica-
gemeenschap veel goeds opgeleverd. 
Door goed werkgeverschap kun je jonge 
wetenschappers echt verder helpen in hun 
carrière.

RAK: Tegenwoordig heet een personeels-
afdeling vaak human resources, maar ik 
heb een hekel aan dat woord. Mensen zijn 
toch geen hulpbronnen! Neem ze serieus 
als human beings. Wie zich erkend en 
gewaardeerd voelt, functioneert beter en 
is meer betrokken.
RW: Wij lopen allebei niet zo hard achter 
de laatste nieuwigheidjes aan. ‘Het nieuwe 
werken’ bijvoorbeeld. Dat mensen geen 
vaste plek meer hebben en het grootste 
deel van de week vanuit huis werken. Ik 
ben daar geen voorstander van. 
RAK: In de interactie tussen mensen 
gebeurt er meer dan wanneer je alleen 
thuis over iets na zit te denken. Perso-
neelsmanagers gaan naar mijn mening 
te gemakkelijk mee met trends, zonder 
zich af te vragen wat bij hun organisatie 
past. Een andere trend is dat verant-
woordelijkheden van personeelszaken 
worden afgestoten naar ‘de lijn’, waar het 
werk gebeurt. Maar ik vind dat je het als 
personeelsmanager de lijn zo makkelijk 
mogelijk moet maken, zodat de mensen 
bij FOM zich kunnen concentreren op hun 
eigenlijke werk: het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek. •

Renée-Andrée Koornstra en Ria Wemelsfelder werken al meer dan 25 jaar bij de  
Centrale Personeelsdienst van FOM. In die periode zijn ze beiden doorgestroomd  
naar een leidinggevende positie. Ze durven elkaar aan te spreken op hun gedrag.  
“Want als mensen het goed met je voor hebben, kun je je kwetsbaar opstellen”. 

ria wemelsFelder (46, r.) geeft leiding aan de afdeling Salaris- 

administratie en personele informatievoorziening, onderdeel van de CPD. 

Ze is ervoor verantwoordelijk dat 1100 FOM-medewerkers hun salaris 

krijgen en levert kengetallen die het beleid van FOM, NWO en de instituten 

ondersteunen.

‘FOM IS aLS EEN FaMILIEBEDRIJF’

renée-andrée koornstra (50, l.) is hoofd van de Centrale 

Personeelsdienst (CPD). Ze maakt deel uit van het manage- 
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Onderzoekinstellingen, dat voor vijf onderzoeksorganisaties een  

gemeenschappelijke cao actualiseert.
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“Dankzij Ria klopt 

mijn informatie en kom ik in 

vergaderingen goed voor de dag.”

“Ik ben blij dat je me 

kansen gegeven hebt.”

83


