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Tekst Cao-akkoord 2018-2019 beschikbaar
De tekst van de Cao-Onderzoeksinstellingen 2018-2019
is vanaf heden beschikbaar op de WVOI-website. Eind
maart werd al bekend dat er een definitief akkoord was
bereikt over de Cao 2018-2019. In het definitieve
akkoord staat onder andere dat het salaris dit jaar
omhoog gaat met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het
wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen.

Hoogtepunt NWO-instituten: forse subsidies voor magnetenlab,
neutrino- en ruimtetelescoop
Op 12 april heeft het bestuur van NWO in totaal tien
aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige
Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een
totaalbedrag van 138 miljoen euro. Twee van de
gehonoreerde aanvragen worden uitgevoerd door de
NWO-instituten Nikhef, NIOZ en SRON. Daarnaast heeft
onderzoeksfaciliteit HFML (een samenwerkingsverband
tussen de RU en NWO-I) een toekenning gekregen. De
middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige
Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of
vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met
een internationale uitstraling.
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Promovendus Joep Peters proeft aan bedrijfsleven
In maart organiseerde NWO-I de vijftigste editie van
de Business Orientation Week. Deelnemer Joep
Peters: "Deze training heeft mij bevestigd in mijn
keuze om na mijn promotie een baan te zoeken in het
bedrijfsleven."

Nieuws van de COR NWO: filmpje en Jaaroverzicht 2017 tonen
verscheidenheid COR
Wat deed de Centrale Ondernemingsraad van NWO in
2017? Ze sprak zich uit over fusies, vergoedingen,
opleidingen en veilig werken. Lees erover in het
Jaaroverzicht, dit keer opgesteld als een Q&A. En bekijk
het filmpje waarin de COR zich voorstelt. De COR doet
meer dan jij misschien denkt ...
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