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**** ORGANISATIE-AANPASSING NWO ****
Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016
De bestuursoverdracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
vindt plaats per 1 oktober 2016. Het huidige Algemeen Bestuur draagt dan de bestuursverantwoordelijkheid over aan de nieuwe voorzitter prof.dr. Stan Gielen en drs. Caroline Visser. Zij
vormen het Algemeen Bestuur totdat de nieuwe Raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017
aantreedt. De bestuurswissel is onderdeel van de transitie naar een nieuw NWO.
NWO FOM bedankt de leden van het vertrekkend Algemeen Bestuur (AB) van NWO voor de
gedrevenheid en kundigheid waarmee zij zich afgelopen jaren hebben ingezet voor de
Nederlandse wetenschap. Het AB heeft het ingrijpende vernieuwingsproces van NWO geïnitieerd,
dat nu met inzet van velen binnen en buiten de organisatie de voltooiing nadert. FOM ziet het vernieuwde NWO, waarin FOM zal worden geïntegreerd, met vertrouwen tegemoet en wenst de
nieuwe bestuursleden Stan Gielen en Caroline Visser veel succes.
Begin juli maakte NWO de namen bekend van alle leden van de nieuwe Raad van Bestuur. Naast
voorzitter Stan Gielen zal de Raad van Bestuur per januari 2017 bestaan uit een portefeuillehouder
bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijke leden, die tevens voorzitter worden van de
toekomstige domeinbesturen. Deze vier wetenschappelijke leden zijn: prof.dr. Ineke Braakman,
prof.dr. Wim van den Doel, prof.dr. Jeroen Geurts en prof.dr.ir. Jaap Schouten.
Drs. Caroline Visser wordt bestuurslid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën.
Voortvarende start nieuw bestuur
Om een voortvarende start van het nieuwe bestuur mogelijk te maken, heeft het zittende bestuur,
geleid door prof.dr. Jos Engelen, in goed overleg met de nieuwe bestuurders besloten om de verantwoordelijkheid per 1 oktober formeel over te dragen aan Stan Gielen en aan Caroline Visser. "Er
is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw NWO", zegt Engelen. "De benoeming van het
nieuwe bestuur is een logische stap in dat proces. Wij denken dat het voor NWO goed is dat het
nieuwe bestuur zo snel mogelijk aan de slag gaat."
Stan Gielen en Caroline Visser vormen het Algemeen Bestuur, totdat de voltallige Raad van
Bestuur per 1 januari 2017 aantreedt. Het huidige NWO-bestuur blijft tot 1 januari 2017 betrokken
bij de organisatie en beschikbaar om bij te dragen aan een vlotte overdracht. "Het nieuwe bestuur
bereidt zich in rap tempo voor op de bestuursoverdracht", zegt Stan Gielen. "Dat we in goed overleg kunnen overschakelen naar het 'nieuwe NWO' is een steun in de rug."
Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur
De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De huidige negen gebieden
waaruit NWO tot nu toe bestaat, clusteren tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen
(ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen
(SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). De instituten gaan samen verder
in één NWO-institutenorganisatie. Per 1 januari 2017 start NWO met de nieuwe organisatiestructuur en treden de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan. Na aanpassing van de NWO-wet
worden Ineke Braakman, Jaap Schouten en Wim van den Doel domeinvoorzitter van ENW, TTW
en SGW. Jeroen Geurts begint per 1 januari als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de
integratie als vierde domein binnen NWO voorzien staat voor begin 2019. De toekomstige Raad
van Bestuur van NWO fungeert als collegiaal bestuur. De raad is verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en
instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren. Ze wint aan besluitvaardigheid
en organiserend vermogen, kan middelen flexibeler inzetten en gaat meer werken vanuit één
samenhangende programmering.

Overig transitie-nieuws
Continuïteit
Zoals eerder gemeld, zullen we veranderingen in de financieringsinstrumenten ruim (circa zes
maanden) tevoren aankondigen. Vooralsnog blijven de huidige instrumenten die FOM en NWO
kennen ongewijzigd. Vanaf 1 januari zullen calls uitgaan vanuit de nieuwe domeinen, en zullen de
domeinbesturen besluiten over toekenningen.
De medewerkers van het FOM-bureau zullen, net als de NWO- en STW-collega's, zoveel mogelijk
hun werk volgen. Dat betekent dat contactpersonen gelijk blijven en de transitie zo min mogelijk
het reguliere werk stoort.
Implementatie
In de zomermaanden is hard gewerkt aan het detailontwerp voor de nieuwe organisatie. Die voorstellen liggen nu bij de Stuurgroep en gaan daarna naar de ondernemingsraden.
FOM wordt in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het ENW-domein, een deel naar
het onderdeel bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt, wordt omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie. De NWOinstituten NSCR, NIOZ, ASTRON en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie.
Plaatsingsprocedure
De plaatsingsprocedure voor de medewerkers van het FOM-bureau start aan het einde van het
jaar. Momenteel wordt met de bonden overlegd over de procedure. Omdat de NWO-instituten
later fuseren met de institutenorganisatie, en omdat ZonMw pas per 1 januari 2019 meegaat in het
nieuwe NWO, zal er op drie momenten sprake zijn van plaatsing van medewerkers.
Ondernemingsraden en werknemersorganisaties
De ondernemingsraden hebben advies gegeven over het integraal hoofdontwerp van de nieuwe
organisatie en zullen zich de komende tijd buigen over de plaatsingsprocedure.
Meer informatie over de transitie
Meer informatie over de NWO-transitie vind u op de FOM-website.

**** AUTOVERZEKERING MET KORTING ****
Goed nieuws: we hebben de collectiviteitskorting voor een nieuwe autoverzekering bij OHRA
verhoogd naar tien procent. Dit betekent dat u als werknemer van FOM voordeliger goed verzekerd de weg op kan. OHRA biedt basisdekking voor de autoverzekering aan. Door wel of geen
extra dekkingen af te sluiten, bepaalt u zelf wat u betaalt. Als u kiest voor een hoger eigen risico,
dan betaalt u een lagere premie.
U kunt alles rondom uw autoverzekering online regelen. Bijvoorbeeld het wijzigen van uw dekking of kenteken.
Wilt u meer lezen over de OHRA Autoverzekering? Ga dan naar
https://www.ohracollectief.nl/sfom/68/1/0/. Hier kunt u ook uw premie berekenen.

**** FOM70 DUTCH PHYSICS FOREVER ****
Het was een volle zaal in de
Rijtuigenloods in Amersfoort, waar
FOM haar 70-jarige bestaan vierde.
In aanwezigheid van (oud-)
bestuursleden, medewerkers,
groepsleiders, commissieleden,
(oud) FOM-bureaumedewerkers en
toekomstige collega's in het nieuwe
NWO, zorgde dagvoorzitter en
ARCNL-directeur Joost Frenken
ervoor dat het programma volgens
draaiboek verliep. Theaterduo
Alaska Unlimited hield met een
zandloper de tijd strak in de gaten.
Ondanks het feit dat FOM per
1 januari 2017 ophoudt te bestaan
en opgaat in de nieuwe NWOorganisatie, werd het géén dag met een zwarte rand. Het was juist een feestelijk symposium met
een gouden randje, want de sprekers spraken stuk voor stuk over de successen die FOM de
afgelopen 70 jaar heeft behaald. Ook een enthousiaste vooruitblik naar de nieuwe kansen en
samenwerkingsmogelijkheden die FOM krijgt in het nieuwe NWO ontbrak niet.

**** FOM70 POWER TO THE FUTURE ****
De opdracht aan de feestcommissie was
duidelijk. FOM gaat een geweldige 70ste
verjaardag vieren op 16 september. Een
feest met alles erop en eraan. En dat werd
het! Eten en drinken, met voor meer dan
800 aanwezigen volop keus. Voice of
Holland-winnares Jennie Lena zong de
sterren van de hemel en 2 Brothers on the
4th Floor zweepten het FOM-publiek op met
hun hits. Gelukkig ook volop klassieke
rijtuigen om tot rust te komen, mee te zingen, een spelletje te doen, je hand te laten
lezen of het zuurstofniveau op peil te brengen. Ook de geselecteerde foto's voor de finale van de FOM Dopper fotowedstrijd waren te
bewonderen. Na het tellen van de stemmen kregen de drie winnaars hun prijzen. De afbeelding is
van de winnaar.

Een verslag volgt in de FOM expres. Dank aan alle organisatoren van deze mooie dag!
Foto's feest: Esther van Putten

**** WERKKOSTENVERGOEDING ****
Alle werknemers ontvangen, ongeacht hun deeltijdpercentage, een zogeheten werkkostenvergoeding van 15 euro netto per maand. Waar is deze vergoeding nu voor bedoeld?
De werkkostenvergoeding zorgt voor administratieve verlichting bij zowel werknemers als FOM.
Deze vergoeding is bedoeld als een tegemoetkoming in kosten die te maken hebben met de goede
uitoefening van de werkzaamheden in brede zin. Bijvoorbeeld kosten door het gebruik van de fiets
voor woon- werkverkeer of OV-kosten, fitnessabonnementskosten of andere sportgerelateerde
kosten in verband met vitaliteit, extra autokosten, zoals parkeerkosten, kleine consumpties tijdens
dienstreizen, abonnementen op tijdschriften die een relatie hebben met de werkzaamheden, lidmaatschap van beroepsvereniging en representatiekosten, kortom kosten waarvoor anderszins
geen vergoeding is geregeld. Deze kosten kunnen dan ook niet nog eens apart worden gedeclareerd. De leidinggevende heeft de taak om hier bij het ondertekenen van declaraties op te letten.
We gaan er in goed vertrouwen van uit dat alle betrokkenen hier verstandig mee omgaan.
De werkkostenvergoeding wordt na een ononderbroken arbeidsongeschiktheid van twee maanden stopgezet.
De salarisadministratie kent u de werkkostenvergoeding de salarisadministratie automatisch toe.
U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.

**** WIELRENNEN #NIEUWNWO ****
Zondag 18 september deden 24 #nieuwNWOwielrenners
mee aan de Dam tot Dam FietsClassic 2016 in
Amsterdam. Een kort verslag van Renée-Andrée
Koornstra van de Centrale Personeelsdient FOM:
"We hadden het afgelopen halfjaar met een steeds wisselende groep getraind, maar nu waren we voor het eerst
compleet: collega's van het NWO-bureau, ASTRON,
SRON, DIFFER, AMOLF, de UvA, VU, TUD, Radboud
Universiteit, STW, CWI, NSCR en FOM stonden in een
wielershirt voorzien van alle logo's, aan de start op de
Dam in Amsterdam om samen 105 kilometer te gaan fietsen.
Het was prachtig weer, de zon scheen, geen lekke banden, kleine valpartij, we hielpen elkaar weer overeind, hielden elkaar uit de wind,
raakten niemand kwijt en haalden samen de eindstreep!
Kortom een prima voorbereiding voor het Grand Départ van 1-1-2017."
Zin om mee te doen? Er volgt nog een uittraprondje, waarvoor je je
kunt aanmelden via wielrennen@fom.nl

Ondernemingsraden willen zittingstermijn verlengen

FOM wordt per 1 januari 2017 NWO-I en de ondernemingsraden
binnen FOM hebben het voornemen om de verkiezingen (die in
december zijn gepland) maximaal een halfjaar uit te stellen, totdat
er verkiezingen zijn gehouden binnen het nieuwe NWO voor de
nieuwe medezeggenschapsraden. Wij denken dat de belangen van
de FOM-werknemers in de overgangsperiode na 1 januari 2017 op
deze manier het beste worden behartigd. Meer informatie?
Neem contact op met je lokale OR of lokale OR-vertegenwoordiger.

Het nieuwe NWO: Sociaal Plan, managementstructuur en ontwerp
De COR FOM heeft samen met de andere ondernemingsraden binnen de NWO-koepel het concept
Sociaal Plan voor de transitie besproken en verbeterpunten aangegeven. De werkgevers sluiten
het Sociaal Plan af met de bonden. De werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2019 zal hierin worden bevestigd. De ondernemingsraden ontvangen binnenkort een adviesaanvraag over de managementstructuur binnen het nieuwe NWO en een adviesaanvraag over het detailontwerp van het
nieuwe NWO. Wij zullen deze onderwerpen zowel zelfstandig als in overleg met de andere ondernemingsraden binnen de NWO-koepel bespreken.
Wat doet NWO straks voor jonge onderzoekers? En meer ...
Natuurlijk heeft de COR in de afgelopen maanden nog veel meer gedaan, zoals ingestemd met het
in gebruik nemen van het digitale arbosysteem LabServant. Dit systeem vergroot de veiligheid en
kennis over veiligheid op de FOM-instituten. De COR heeft ook een initiatiefvoorstel gemaakt en
besproken met de directeur van FOM. De COR pleit voor het zelf in dienst nemen van jonge onderzoekers door NWO-I. Er zijn echter signalen dat het eigen werkgeverschap van NWO voor jonge
universitaire onderzoekers helaas niet op brede steun kan rekenen. De COR stelt voor dat NWO
zich dan toch op zijn minst inspant voor een goed werkklimaat voor jonge onderzoekers. Dat kan
onder meer door bij het financieren van onderzoek eisen te stellen aan de kwaliteit van het werkklimaat en de begeleiding van promovendi. Een overzicht van al het nieuws 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

