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**** ORGANISATIE-AANPASSING NWO ****
Stan Gielen per januari 2017 voorzitter nieuw NWO
Prof.dr. Stan Gielen wordt per 1 januari 2017 voorzitter van het nieuwe NWO. Stan Gielen is
hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
(FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nationaal en internationaal is hij een
vooraanstaand onderzoeker met een track record in multidisciplinaire samenwerking, van biologie
en informatica tot cognitieve neurowetenschappen. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi,
beschikt over brede bestuurlijke ervaring en heeft zich tijdens zijn decanaat laten kennen als
iemand die actief de verbinding zoekt. Onder andere als medeoprichter van een spin off-bedrijf
heeft Stan Gielen zich verbinder van onderzoek met de maatschappij getoond.
Binnen de natuurkunde is Stan Gielen actief geweest als voorzitter van het bestuur van Nikhef en
als lid van het bestuur van HFML. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van het
Sectorplan Natuur- en Scheikunde, en de strategische verkenning van FOM op het gebied van
gezondheid, hersenen en cognitie. FOM kent Stan Gielen dan ook als een verbindende en
betrokken wetenschapper.
De nieuwe voorzitter is ruim voor de ingangsdatum van zijn benoeming bekendgemaakt, zodat hij
vanaf 1 september 2016 betrokken kan zijn bij de verdere invulling van de NWO-transitie.
Overig transitie-nieuws
Taskforce continuïteit
Op 11 mei kwam de stuurgroep Transitie NWO bijeen. In dit overleg bespraken de leden de
mogelijke risico’s en knelpunten tijdens de transitie. Zij besloten een Taskforce Continuïteit in te
stellen die zorgt dat NWO de lopende zaken (het primaire proces) zo goed mogelijk kan blijven
uitvoeren tijdens het transitieproces.
Implementatiefase en plaatsingsprocedure in eerste kwartaal 2017
De stuurgroep heeft besloten om meer tijd te nemen voor de implementatiefase, en in het bijzonder
voor de plaatsingsprocedure van het personeel. Dat betekent dat de plaatsingsprocedure vanaf
eind 2016 tot in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. Het doel blijft om het detailontwerp
van de organisatie in oktober 2016 vast te stellen.
Ondernemingsraden en werknemersorganisaties
De ondernemingsraden werken aan een advies over het integraal hoofdontwerp (maart 2016
gepubliceerd) van de nieuwe organisatie.
Meer informatie over de transitie
Meer informatie over de NWO-transitie vind u op de FOM-website.

**** NIEUWE BEDRAGEN DETACHERINGSVERGOEDINGEN ****
Per 1 juni 2016 zijn de detacheringstoelagen opnieuw berekend. Op de FOM-website in Uitvoeringsregeling 8 (FOM-UVR) vindt u de nieuwe bedragen.

**** PERSONEELSVOORZIENINGEN CENTRAAL BEHEER ****
Al vele jaren heeft FOM collectieve afspraken met Centraal Beheer over diverse verzekeringen zoals de autoverzekering, reisverzekering etc. Tot voor kort werden de afspraken
met betrekking tot de hoogte van de kortingen voor FOM periodiek afgesproken. Centraal
Beheer heeft ons recent geïnformeerd over een gewijzigde koers, die tot gevolg heeft dat
de afspraken omtrent de hoogte van de kortingen niet meer per individuele werkgever
gemaakt worden. Voor iedere werkgever, waarmee Centraal Beheer afspraken heeft op
het gebied van personeelsvoorzieningen, zal hetzelfde kortingspercentage gaan gelden.
FOM betreurt dit zeer (we hadden flinke kortingen), maar heeft hier helaas geen invloed
op. Medewerkers die een verzekering hebben bij Centraal Beheer zullen binnenkort
persoonlijk bericht ontvangen over de gevolgen van de gewijzigde kortingspercentages.
Nu is al bekend dat de korting op de autoverzekering naar tien procent wordt teruggebracht (per prolongatiedatum van uw eigen polis).
FOM heeft Centraal Beheer laten weten dat deze koerswijziging aanleiding is andere
partijen te benaderen om te verkennen of er mogelijk een partij is die onder gunstiger
voorwaarden deze producten aanbiedt.
De afspraken met OHRA op het gebied van (zorg)verzekeringen blijven ongewijzigd.

**** Wielrennen #nieuwNWO Bedrijventeam ****
Ter voorbereiding op de fusie van de verschillende werkgevers en onderdelen binnen
NWO, is een groepje sportieve collega's een #nieuwNWO wielerclub gestart! Zo leren we
elkaar op een sportieve manier wat beter kennen.
Inmiddels is ons 'bedrijventeam' gegroeid naar 22 wielrenners en trainen we om mee te doen aan de Dam tot
Dam classic in Amsterdam (105km) op 18 september
2016.
Zaterdag 25 juni a.s. is onze 3e trainingsrit.
Omdat de conditie nog niet van iedereen op hetzelfde
niveau zit zijn er – deze keer door Huib Bakker
(directeur AMOLF) - ook weer twee routes uitgezet, 50 km en 78 km, waarbij we een deel
samen op fietsen (daar is het immers voor bedoeld: contact met elkaar).
We verzamelen aanstaande zaterdag 25 juni om 10.00 uur bij 'Het Wapen van Munster'
Grote Dam 3, 1483 BK De Rijp.
Als je mee wilt doen, meld je dan snel aan op wielrennen@fom.nl

De 4e trainingsrit staat gepland voor zaterdag 10 september (locatie volgt).

De eerdere trainingsritten in Utrecht en Leiden waren
in ieder geval geslaagd!!

Nieuwe COR-leden

Eind mei zijn tussentijdse verkiezingen uitgeschreven
in Delft en Rotterdam en we zijn blij te kunnen melden dat Mathia Arens, FOM-oio bij de TU Delft, de
COR in deze drukke tijden komt versterken. Daarnaast is Jeroen van Houwelingen eind mei als COR-lid
begonnen. Jeroen vertegenwoordigt de werknemers
van het FOM-bureau en is de opvolger van Victor
Land.

Advies nieuwe voorzitter Raad van Bestuur NWO
Eind mei heeft de COR FOM, samen met de andere ondernemingsraden binnen de NWO-koepel,
een positief advies gegeven over de aanstelling van professor Stan Gielen als voorzitter van de
Raad van Bestuur van het nieuwe NWO. De COR was positief over de visie van Gielen op de
bijdrage die NWO kan leveren aan de Nederlandse wetenschap en ziet in hem een betrokken
wetenschapper en ervaren bestuurder. Wij wensen de heer Gielen alle succes bij het uitvoeren
van zijn nieuwe functie de komende jaren!
Advies Integraal Plan NWO
De afgelopen twee maanden heeft de COR intensief overleg gevoerd met de OR NIOZ, OR CWI,
OR ZonMw en COR NWO. Dat heeft geleid tot een aantal gezamenlijk opgestelde adviezen over
het Integraal Plan NWO. De medezeggenschap kan zich in grote lijnen vinden in het plan en heeft
een aantal adviezen gegeven, onder meer over de verdere uitwerking. De medezeggenschap heeft
daarnaast gevraagd om zo spoedig mogelijk de verdeling van bevoegdheden in het nieuwe NWO
uit te werken en deze uitwerking ter advisering voor te leggen. Het transitiebureau NWO heeft
enkele weken geleden een bericht gestuurd over de gevolgen voor het personeel en er is – mede
op verzoek van de medezeggenschap – een uitgebreide FAQ opgesteld, die te vinden is op de
website nieuw.nwo.nl.
En verder
Natuurlijk heeft de COR nog veel meer gedaan afgelopen maanden. Een overzicht van de belangrijkste
gegeven adviezen, genomen besluiten en behandelde vraagstukken kun je vinden op www.fom.nl/cor.

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

