INFORMATIE VOOR NIEUWE NWO-I-MEDEWERKERS
in de universitaire werklocaties (BUW)
Als NWO-I-medewerker zult u naast veel nieuwe indrukken, ook worden geconfronteerd met tal van arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals Stichting NWO-I die kent. Van een aantal zaken is het handig als u weet dat ze er zijn.
Daarom ontvangt u nu al globale informatie. Uitgebreide informatie over alle onderwerpen vindt u op nwo-i.nl
N.B.: De informatie is globaal. U kunt er geen rechten aan ontlenen, want soms gelden aanvullende of speciale
voorwaarden. Wij kunnen u altijd meer gedetailleerde informatie geven. Neemt u daarvoor contact op met
Annette Bor, (030) 600 12 37, a.bor@nwo.nl

A - Sociale Zekerheid
1)

Zorgverzekering
Op grond van de zorgverzekeringswet bent u verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren bij een erkende
zorgverzekeraar. U dient uzelf aan te melden. U kunt ook kiezen voor de collectieve OHRA-ziektekostenverzekering van NWO-I.

2)

Pensioenfonds
NWO-I verzekert werknemers automatisch bij de Stichting Pensioenfonds ABP, zowel voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen als voor arbeidsongeschiktheid.

B - Arbeidsvoorwaarden
Uw arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Cao-OI en de Uitvoeringsregelingen.
Deze zijn te raadplegen via ww.nwo-i.nl
Enkele onderwerpen:
1)

Verhuiskosten
Er zijn mogelijkheden voor een vergoeding van de reiskosten naar Nederland en voor een tegemoetkoming in
de transportkosten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming voor herinrichtingskosten ontvangen (ruim € 2.000,- als u binnen een afstand van 30 kilometer van uw standplaats gaat wonen).

2)

Binnenlandse verhuiskosten
Gaat u verhuizen (als u in dienst komt of als u al in dienst bent) en komt u daardoor binnen een afstand van
30 kilometer van uw werkplek te wonen, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de transporten herinrichtingskosten.

3)

Reiskosten woon-werkverkeer
Wanneer u in dienst komt bij NWO-I wordt aan u een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en
standplaats toegekend. NWO-I kent de reiskostenvergoeding automatisch toe. Wij willen daarom graag zo
spoedig mogelijk uw woon- of verblijfplaats weten.

4)

Dienstreizen
Als u in verband met uw werkzaamheden een dienstreis moet maken binnen of buiten Nederland, vergoedt
NWO-I de kosten hiervan.

5)

Verlof
Bij NWO-I bedraagt de werkweek volgens contract 38 uur, maar er wordt feitelijk 40 uur gewerkt. Daarbij hoort
een verlofaanspraak van 338 uur per jaar.
Voor medewerkers met een deeltijdaanstelling geldt de vakantieverlofaanspraak naar rato. NWO-I kent in veel
situaties nog andere gedeeltelijk doorbetaalde verlofvormen van korte of lange duur toe. Denk hierbij aan,
geboorte, ouderschapsverlof, zorgverlof etc.

6)

Arbeidsvoorwaarden op Maat (AVOM)
De AVOM-regeling biedt u de mogelijkheid om keuzes te maken met betrekking tot de samenstelling van het
arbeidsvoorwaardenpakket. U kunt vakantieverlofuren of brutosalaris inzetten voor de doelen; vermindering
reiskosten woon-werkverkeer/fiets privé, vermindering studiekosten, vakantieverlofuren of geld.

7)

Studiefaciliteiten
Opleidingen die u in verband met uw werkzaamheden volgt, kunnen (gedeeltelijk) door NWO-I worden betaald.
NWO-I heeft een trainingspakket ontwikkeld speciaal gericht op oio's. Voor deze trainingen wordt u automatisch uitgenodigd.

8)

Drukkosten proefschrift
U kunt 75% procent van de drukkosten van uw proefschrift (tot maximaal € 1.500,-) vergoed krijgen als u binnen
een jaar na beëindiging van het contract de declaratie opstuurt.
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