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**** FOM70! **** 
 
Vandaag bestaat FOM precies 70 jaar! Een gedenkwaardig 
moment. Aanstaande maandag ontvangen alle medewerkers 
een bedankje voor hun inzet voor de Nederlandse fysica.  
Dat is niet zomaar een cadeautje: de taart is voor nu, aan de 
Dopper is de voorbereiding van het personeelsfeest op 
16 september a.s. gekoppeld. Let op, er valt iets te winnen!  
We hopen op veel mooie inzendingen en een spetterend 
feest! 
 

**** ORGANISATIE-AANPASSING NWO **** 
 
Op 23 maart heeft de NWO-transitiestuurgroep het integraal hoofdontwerp voor het nieuwe 
NWO, het Integraal Plan, vastgesteld. Daarmee is de eerste Planfase van de transitie afgerond. De 
Ontwerpfase gaat nu van start. In deze fase komt het detailontwerp van de organisatie tot stand, 
en bereidt de organisatie zich voor op de Grand Départ op 1 januari 2017. 
 
Meer informatie over de transitie vindt u op de FOM-website. Daar vindt u ook de Transition 
Updates, de korte updates die het transitiebureau met de wetenschappelijke achterban deelt. 
 
Achtergrondinformatie 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, is in transitie naar een 
nieuwe structuur. Het nieuwe NWO zal slagvaardiger zijn en meer op samenwerking gericht, gaat 
flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de 
wetenschap en met de maatschappij versterken. De huidige NWO-disciplines gaan samen verder 
in vier domeinen, waaronder het domein 'Exacte en Natuurwetenschappen'. 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 Levenswetenschap-
pen het domein 'Exacte en Natuurwetenschappen' vormen. Het deel van FOM dat nu de FOM-
instituten ondersteunt, zal veranderen in het nieuwe NWO-organisatieonderdeel dat alle NWO-
instituten ondersteunt. 
 

**** JAARVERSLAGEN: FOM IN 2015 **** 

 
De FOM Jaarverslagen zijn verschenen. Het FOM Jaarboek 2015 geeft een algemeen overzicht van 
de activiteiten van FOM in het afgelopen jaar, waaronder een aantal hoogtepunten uit het onder-
zoek. Het motto van het FOM Jaarboek 2015 is It is costly wisdom that is bought by experience. Deze 
uitspraak is van de Engelse didacticus Roger Ascham, die leefde van 1515 tot 1568. In het jaarboek 
staat een reeks duo-interviews, waarin FOM'ers vertellen over de ervaring die zij aan elkaar 
doorgeven. In het FOM Financieel Jaarverslag 2015 zijn de financiële ontwikkelingen beschreven.  
Als u een gedrukte versie van het Jaarboek 2015 of het Financieel Jaarverslag 2015 wilt ontvangen, 
kunt u mailen naar Béatrice Bullinga.  
 
> www.fom.nl/jaarverslagen 
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**** NETTOLOON IETS LAGER **** 
 
Het nettoloon over april 2016 kan iets lager uitvallen dan dat van de eerste maanden van 
dit jaar. Dit komt door een verhoging van de ABP-premie als gevolg van de lage dekkings-
graad en gewijzigde belastingtarieven. Deze belastingtarieven werden eind 2015 pas 
definitief en dat was te laat voor de Belastingdienst om de tabellen en rekenregels per 
1 januari aan te passen. De eerste drie maanden hebben we het salaris dus berekend met 
een te laag tarief. 
Per 1 april houden we bij de berekening van het salaris wel rekening met de hogere belas-
ting en daarnaast met een verhoogde ABP-premie. De combinatie van deze beide factoren 
leidt dus tot een lager nettosalaris. 
 

**** NIEUWE BEDRAGEN TARIEFLIJSTEN (ETMAALVERGOEDINGEN) **** 

 
De tarieflijsten van bijlage I van de Uitvoeringsregelingen FOM (etmaalvergoedingen) zijn 
aangepast aan de bedragen welke door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vast-
gesteld per 1 april 2016. Op de FOM-website kunt u altijd de actuele bedragen van de 
tarieflijsten raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée Spigt. 
 
 
 
 
  

mailto:renee.spigt@fom.nl


 
 

Nog 70 succesvolle jaren 
 
FOM is 70 jaar! Wij zijn 70 jaar! Ontzettend oud eigenlijk ... Met een gemiddelde levensduur van 
13 jaar worden organisaties zelden zo oud. Je moet ook echt wat te vertellen hebben om het zo 
lang vol te houden. Dit hadden en hebben wij dan ook zeker! In puinruimend Nederland moest 
alles opnieuw worden opgebouwd, waaronder de wetenschappelijke organisatie en de fysica in 
het bijzonder. Dit is bijzonder goed gelukt, want alle nieuwe technologische ontwikkelingen 
hebben Nederland geen windeieren gelegd. Van kapot land zijn we in 70 jaar uitgegroeid tot een 
van de welvarendste en best georganiseerde landen ter wereld. Het lijkt overal goed te gaan en 
zeker ook in de fysica. Het is daarom treurig om te weten dat FOM ophoudt te bestaan als zelf-
standige organisatie. Toch weten wij als geen ander dat, zolang er geïnvesteerd wordt in weten-
schap, er altijd verandering, vernieuwing en voortuitgang zal zijn. Meer dan ooit ligt het succes in 
de samenwerking. Dit kunnen grote wetenschappelijke samenwerkingen zijn, zoals bij de zwaarte-
krachtgolven, maar ook de vele interdisciplinaire samenwerkingen. Fysica is immers overal en door 
het combineren van disciplines kan nog veel meer vooruitgang worden geboekt. Laten we daarom 
afspreken om ook deze kans vol aan te grijpen en er nog 70 succesvolle jaren van te maken! 
 
Namens de COR FOM, 
Joep Peters, voorzitter 
 

Laatste nieuws COR FOM 
 
Naast het heuglijke feit dat FOM 70 jaar bestaat blijven de lopende zaken voor de COR doorgaan. 
Voor een overzicht van de onderwerpen waar FOM zich in 2015 mee bezig heeft gehouden 
verwijzen we graag naar het COR Jaarverslag 2015, te vinden op onze website. 
De COR blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van graduate schools op de Nederlandse 
universiteiten. De COR vindt het belangrijk dat alle FOM-promovendi aan dezelfde voorwaarden 
moeten voldoen om in aanmerkingen te komen voor hun doctorstitel. Daarnaast probeert de COR 
verder te kijken dan enkel komend jaar en in beeld te brengen wat de rol van graduate schools 
wordt op het moment dat FOM verdwijnt.
We behandelen op het moment twee instemmingsverzoeken op het gebied van arbo, namelijk 
het Arbojaarplan 2016 en het voornemen om LabSafety software te gebruiken voor het geven van 
digitale veiligheidsvoorlichting en -cursussen binnen de FOM-instituten en het FOM-bureau.  
Uiteraard blijft de NWO-transitie het belangrijkste onderwerp op de agenda van de COR. Op dit 
moment bespreken we (samen met de ondernemingsraden binnen NWO, NIOZ, CWI en ZonMw) 
een adviesaanvraag over het integraal plan, waarbij de COR let op zowel de belangen van FOM en 



de fysica in de nieuwe organisatie als op de belangen van de medewerkers. We realiseren ons dat 
het spannende tijden zijn voor sommige collega's. We zijn betrokken bij het selectieproces van de 
nieuwe NWO-bestuurders. Daarnaast liggen er op het moment ook verzoeken bij de COR om in te 
stemmen met het voornemen om een Sociaal Plan af te sluiten met de vakbonden en het voor-
nemen om op termijn de Uitvoeringsregelingen van de NWO-partijen te harmoniseren. Ook ligt er 
een verzoek om in te stemmen met het voornemen om toe te werken naar één arbodienstverle-
ning voor de nieuw te vormen NWO-Domeinorganisatie en het bureau van de NWO-Instituten-
organisatie. 
Natuurlijk proberen we jullie zo goed en duidelijk mogelijk op de hoogte te houden. Neem 
alsjeblieft contact op met vragen en opmerkingen! 
 
 
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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