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Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019
Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI
(NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een
onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao,
ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee
jaar. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.

Fusienieuws: uitvoeringsregelingen NWO-D, NWO-I, CWI en NIOZ
geharmoniseerd
Met de Centrale Ondernemingsraad NWO (waarin ook de OR
CWI was vertegenwoordigd) en de OR NIOZ is
overeenstemming bereikt over één nieuwe set
uitvoeringsregelingen (UVR) voor heel NWO. In de UVR
worden met name de secundaire arbeidsvoorwaarden
uitgewerkt, zoals reiskostenvergoeding, kostenvergoeding
bij dienstreizen en studiefaciliteiten maar ook een aantal
regelingen die beogen bij te dragen aan een gezonde en
veilige werkomgeving.
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Ria Wemelsfelder over centralisatie van de salarisadministratie bij
NWO-I
De afdeling P&O bij bureau NWO-I in Utrecht kan opgelucht
adem halen. Het gestreefde doel is behaald: het tijdig
centraliseren van de salarisadministratie, waardoor de eerste
uitbetaling van de salarissen in 2018 aan alle NWO-I
medewerkers kon worden gerealiseerd. "Dit was niet gelukt
zonder de inzet van de medewerkers van de afdelingen
Personeelszaken van de NWO-instituten ASTRON, CWI,
NIOZ, NSCR en SRON die op 1 januari met NWO-I zijn
gefuseerd", vertelt Ria Wemelsfelder.

Tachtig NWO-I-promovendi werkten aan hun 'soft skills'
Op donderdag 7 november 2017 vonden tachtig promovendi
en postdocs van NWO-I hun weg naar CASA 400 in
Amsterdam. Ze namen daar deel aan de vijfde editie van de
tweejaarlijkse Young Scientists' Day van NWO-I, een dag
met workshops gericht op de 'soft skills' van fysici. Met deze
dag wil NWO-I-promovendi stimuleren om zich actief te
oriënteren op hun toekomst.

Promovendus Bart Groeneveld wint twee kilo chocolade
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u om het aantal
medewerkers te raden dat NWO-I telde na de fusie op 1
januari 2018. Het goede antwoord is: 1988 medewerkers.
NWO-I collega Bart Groeneveld kwam het dichtst in de buurt
van het antwoord en won daarmee het NWO-I
chocoladeprijzenpakket. Bart promoveert in een FOMwerkgroep aan het Zernike Institute for Advanced Materials
aan de RUG en doet onderzoek naar zonnecellen gemaakt
van perovskiet, een nieuw hybride organisch-anorganisch
materiaal.
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Hoogtepunt van het NIOZ: NICO-expeditie op volle vaart in de
Carribean
NIOZ-onderzoeksschip RV Pelagia is bezig met een zeven
maanden durende NICO-expeditie: Netherlands Initiative
Changing Oceans. Het schip heeft een wisselend team aan
boord van bijna honderd onderzoekers van twintig
organisaties: van zeebodemonderzoekers tot
natuurkundigen. Inmiddels heeft de Pelagia de Carribean
bereikt en doet het team via social media uitgebreid verslag
over de onderzoeken naar onder andere fossiele
thermometers en toeristenpoep.

Anw-compensatie (voor nabestaanden) vervalt: wat doet NWO?
De afgelopen weken is er in de media aandacht gevraagd
voor de abrupte beëindiging van de Anw-compensatie. Dit is
een aanvullende uitkering op een uitkering voor
nabestaanden. Alle deelnemers aan de ABP-pensioenregeling
hebben daarover afgelopen december een brief ontvangen.
Graag lichten we toe wat NWO doet met het verval van de
Anw-compensatie.

Nieuws van de COR NWO
De COR NWO behartigt de belangen van alle werknemers
van NWO-D en NWO-I- in het overleg met de raad van
bestuur. Het nieuws van deze maand is: COR NWO heeft een
nieuwe samenstelling, terugblik op de onderhandelingen
over de uitvoeringsregelingen, en de speerpunten van de
COR NWO voor 2018.
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