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Memo 
 
Aan: De bestuurder en de COR NWO 
Van:  Ineke van der Vegt en Astrid Tiemessen 
Datum: 20 maart 2018 
Betreft:  Werkafspraken tussen bestuurder en COR NWO 
 
 
Voor het goed laten functioneren van het overleg van de bestuurder met de COR NWO zijn 
werkafspraken gemaakt over de organisatie en voorbereiding van de overlegvergaderingen, de 
informatie-uitwisseling en het beschikbare budget. 
  
Agendaoverleg 
Voorafgaand aan het overleg van de COR NWO met de RvB vindt er agendaoverleg plaats met de 
bestuurder, de adviseur medezeggenschap, de secretarisoverlegzaken, en het dagelijks bestuur 
van COR NWO (voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris).  
Voor het agendaoverleg wordt in de regel een half uur ingepland. De ambtelijk secretaris levert 
voor dit overleg een conceptagenda voor de overlegvergadering aan. Deze agenda wordt tijdens 
het agendaoverleg doorgenomen, gewijzigd en/of aangevuld en als concept vastgesteld. Het doel 
van dit overleg is met elkaar te bespreken of en in hoeverre de dan overeengekomen 
agendapunten nog voorbereiding en/of afstemming behoeven. Inhoudelijke bespreking van de 
punten is in het formele overleg aan de orde. Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk tijdens het 
agendaoverleg informatie te delen.  
 
Overlegvergadering 
Tijdens het formele overleg worden de agendapunten inhoudelijk besproken. De bestuurder 
overlegt in de regel met de COR NWO. Twee keer per jaar wordt de algemene gang van zaken 
besproken met de voorzitter RvB en/of de vicevoorzitter RvB. Een keer per jaar zal ook de 
(voorzitter) RvT worden uitgenodigd als toehoorder voor de overlegvergadering waarin de 
algemene gang van zaken (WOR artikel 24) wordt besproken. 
 
Informeel overleg 
Informeel overleg met het DB COR NWO vindt op ad hoc basis plaats, afhankelijk van de 
informatiebehoefte of behoefte voor afstemming en/of input op een specifiek onderwerp, op 
verzoek van het DB COR NWO of de bestuurder. 
De door de COR NWO ingestelde commissies kunnen hun vragen via de ambtelijk secretaris naar 
de secretaris overlegzaken sturen waarbij - afhankelijk van de informatiebehoefte - georganiseerd 
kan worden dat de commissies ook informeel worden bijgepraat door inhoudelijk deskundigen.  
 
Informatievoorziening 
Aan de COR NWO en aan de commissies van de COR NWO worden conform de WOR alle 
inlichtingen en gegevens verstrekt die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig 
hebben, zowel gevraagd als ongevraagd. Stukken die de COR NWO daarnaast ongevraagd 
ontvangt zijn in ieder geval de verslagen van de vergaderingen van de RvB, van het 
stichtingsbestuur NWO-I en het directeurenoverleg NWO-I.  
De COR wordt vroegtijdig geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en plannen waarbij de 
bestuurder en COR NWO afspraken maken over de betrokkenheid van de COR NWO.  
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Waar de COR NWO een (aanvullende) informatievraag heeft is de lijn dat de ambtelijk secretaris 
de vraag neerlegt bij de secretaris overlegzaken of, afhankelijk van de informatievraag, bij het 
hoofd P&O NWO-D of het hoofd P&O NWO-I. 
 
 
COR-budget 
In de afspraken tussen de bestuurder en de COR NWO staan onder artikel 6 afspraken over het 
budget  COR NWO.  
 
Budget en werkwijze  
Reiskostendeclaraties van de COR-leden onder NWO-I lopen via de ambtelijk secretaris COR NWO 
naar het hoofd salarisadministratie NWO-I omdat de uitbetaling van reiskostenvergoedingen, 
naast salaris, van de individuele COR-leden onder NWO-I via de salarisadministratie van de 
werkgever verloopt (waar het dienstverband is aangegaan). Dit heeft te maken met de fiscale 
regelgeving.  
De reiskostendeclaraties van de COR-leden onder NWO-D lopen via UBW bij NWO-D. 
Gastleden van de COR NWO dienen hun declaraties in bij hun eigen werkgever.  
 
De andere kosten zoals scholing van de COR-leden, inhuur door de COR NWO van extern advies, 
kosten voor vakliteratuur en abonnementen t.b.v. COR-werkzaamheden, kosten externe 
vergaderlocaties en eventuele overige centrale kosten gekoppeld aan COR-werkzaamheden lopen 
via de administratie NWO-D. 
 
Het overleg van de lokale ondernemingsraden vindt in de regel bij de eigen organisatie plaats. De 
overleggen van de door de COR NWO ingestelde commissies en de interne vergaderingen van de 
COR NWO vinden soms plaats op locatie, bij een van de instituten. Met de werkgevers is 
afgesproken dat de vergaderkosten van deze vergaderingen ten laste kunnen worden gebracht 
van het budget van het NWO-onderdeel waar de vergadering plaatsvindt. Dit tot een maximum 
van €100,- per gebeurtenis. Als kosten hoger zijn, dan worden deze ten laste gebracht van het 
COR-budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


