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Wij zijn de centrale ondernemingsraad 
(COR) van NWO. We behar�gen de belangen 
van álle medewerkers binnen NWO en over-
leggen – ook met de bestuurder – over 
onderwerpen die verschillende of alle 
NWO-onderdelen aangaan. 

De prak�jk: wat doet de COR NWO zoal? 
De COR NWO behandelt adviesaanvragen en instemmingsverzoeken van de werk-
gever. Maar we doen natuurlijk méér. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten 
brengen verschillende COR-commissies verslag uit van hun overleg met vertegen-
woordigers van de bestuurder, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, 
personeelszaken of arbeidsomstandigheden. Deze COR-commissies vormen de 
formele en informele communica�elijnen met de bestuursvertegenwoordiging. Zo 
kunnen we in een vroeg stadium voorgenomen beleid bespreken en eventuele 
bezwaren verhelderen vóór de eindversie van een adviesaanvraag of instem-
mingsverzoek op tafel belandt.  
Daarnaast hebben we elke twee maanden overleg met de bestuurder zelf. Hierbij 
worden ook problemen besproken die zonder direct contact mogelijk 
ondergesneeuwd raken. Voorbeelden daarvan zijn het bijstellen van de plannen 
voor hybride werken of het er bij de ins�tuten op aandringen dat alle werknemers 
– met een vast én �jdelijk dienstverband – recht hebben op vrijstelling/verlenging 
voor deelname aan de OR, GOR NWO-I of COR NWO. 

Commissies  
De COR NWO werkt met zowel vaste als 
ad-hoc commissies. De vaste commissies 
binnen de COR NWO zijn P&O, Communi-
ca�e, AVG/Privacy, Stukken Bestuur en 
Financiën. Ondanks dat ook NWO-collega’s 
van buiten de COR NWO zi�ng mogen 
nemen, bestaan de commissies volledig uit 
COR-leden.  



Gevolgen coronamaatregelen 
Woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding 
Ook in 2021 is de COR NWO con�nu bezig geweest met de gevol-
gen van de coronamaatregelen voor NWO en alle medewerkers. 
Zo hebben we met de bestuurder herhaaldelijk de �jdelijke regel-
ing voor de (hoge) woon-werkverkeervergoeding en de 
thuiswerkvergoeding verlengd. De nieuwe regeling die oorspron-
kelijk februari 2020 met de bestuurder werd afgesproken, is daar-
door heel 2021 opgeschort. Het was hierbij soms moeilijk het 
totaalpakket aan afspraken te overzien. Zo werd het hybride 
werken afzonderlijk met de ondernemingsraad van de domeinen 
en met de GOR NWO-I besproken, terwijl de financiële afspraken 
weer op de COR-tafel terechtkwamen. Al met al is de COR NWO 
blij met de uitkomsten en dankbaar voor alle mogelijkheden die de 
medewerkers zijn geboden om werk en privé te combineren en de 
veiligheid te borgen. 

PCNI 
De Permanente Commissie Nederlandse Ins�-
tuten (PCNI) hebben de aandacht van de COR 
NWO. Zij adviseren immers de besturen van 
KNAW en NWO over het ins�tutenpor�olio. 
Tijdens de overlegvergaderingen in 2021 kreeg 
de COR NWO steeds een update over de gang 
van zaken. Een fijne werkwijze, omdat resultat-
en van deze commissie van invloed kunnen zijn 
op NWO. 

Nieuwe richtlijn werving en selec�e ins�tuutsdirecteur 
De COR NWO constateerde dat de richtlijnen omtrent 
de werving van ins�tuutsdirecteuren onduidelijk waren 
en dat ook de rol van de (lokale) ondernemingsraad niet 
helder was. Nog voordat de GOR NWO-I werd opgericht, 
is een nieuwe richtlijn afgesproken die helderheid 
brengt voor alle betrokkenen.  



Adviesaanvragen 
Uitgelicht: inzet externe adviseur 
Na het a�reden van de directeur NWO-I Miriam Luizink was de COR NWO bezorgd 
omdat ondanks de wijziging in de governance van NWO-I nu opnieuw een ongewisse 
interim-situa�e ontstond. De COR NWO adviseerde de bestuurder dan ook om een 
ona�ankelijk adviescommissie in te stellen, met als opdracht de huidige governance 
van NWO-I en met name de bestuurlijke vertegenwoordiging van de ins�tuten op het 
niveau van de Raad van Bestuur te evalueren en advies hierover uit te brengen. 
De bestuurder dacht hier hetzelfde over en al snel volgde een adviesaanvraag voor de 
inzet van een externe adviseur. Op verzoek van de COR NWO is een tweede adviseur 
toegevoegd. In de tweede hel� van 2021 hebben de adviseurs met verschillende 
personen binnen de organisa�e gesproken, inclusief (een delega�e van) de COR NWO. 
Het adviesrapport en vervolgac�es staan gepland voor 2022. 

Instemmingsverzoeken 
Uitgelicht: arbojaarplan in voorbereiding 
Het arbojaarplan – opgesteld door de centrale arbocoördinator – beschrij� de plannen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en milieumaatregelen voor het komende jaar. Dit kunnen 
(verplichte) maatregelen zijn als gevolg van (veranderde) wetgeving, maar ook aanpassingen 
vanuit de organisa�e zelf. Door een samenloop van omstandigheden (vertrek centrale arbo-
coördinator, corona) is het in voorgaande jaren niet al�jd gelukt om een formeel plan op te 
stellen, laat staan uit te voeren. Langer bestaande voornemens komen dan ook terug in het 
arbojaarplan 2022. Om bij het instemmingsverzoek (volgens de Wet op Ondernemingsraden 
hee� een ondernemingsraad instemmingsrecht op een arbojaarplan) niet het hele plan voor 
2022 af te moeten wijzen op enkele onvolkomenheden en daarmee het proces te vertragen, 
hee� de arbocommissie van de COR NWO in 2021 meerdere keren overleg gehad met de 
centrale arbocoördinator. De verwach�ng is dat het arbojaarplan begin 2022 aan de medezeg-
genschap kan worden voorgelegd.* 
*Ondertussen is het arbojaarplan NWO-I 2022 in januari ter instemming aan de GOR NWO-I voorgelegd. 

Nieuwe medezeggenschapsstructuur 
Oprichting GOR NWO-I 
Naar aanleiding van de aanpassingen in de governance van NWO-I is ook de medezeggen-
schapsstructuur vernieuwd. Sinds juli 2021 hee� NWO-I een groepsondernemingsraad: de 
GOR NWO-I. De ins�tuten en Bureau NWO-I hebben allemaal één afgevaardigde in de GOR 
NWO-I. De BUW hee� recht op twee leden in de GOR NWO-I, maar deze vacatures zijn in 2021 
niet ingevuld. De GOR NWO-I behar�gt de belangen van alle ins�tuutsmedewerkers en 
medewerkers van Bureau NWO-I, en overlegt met de directeur NWO-I. Alle leden van de GOR 
NWO-I hebben automa�sch ook zi�ng in de COR NWO. De COR NWO gaat over onderwerpen 
die héél NWO aangaan en overlegt met het bestuur van NWO.

OR NWO-D 
Op verzoek van de OR NWO-D en na wijziging van het COR-reglement worden er vanuit de OR 
NWO-D drie leden afgevaardigd naar de COR NWO. Daarmee bestaat de COR NWO uit vij�ien 
zetels.  



Wie zi�en er in de COR?

Tot juli 2021
Jesse Slim  AMOLF   lid
Ronald Norbruis AMOLF   plaatsvervangend lid
Sylvianne Roscam ARCNL   lid
Arno Gregoor  ASTRON  lid
Michel Arts  ASTRON  plaatsvervangend lid
Vacature  BUW 
Vacature  BUW 
Sophie Huiberts CWI   plaatsvervangend lid
Fons Kuijk  CWI   voorzi�er
Sander van Schaik Differ   lid
Ivo Classen  Differ   plaatsvervangend lid
Peter Kluit  Nikhef   lid
Rasa Muller  Nikhef   plaatsvervangend lid
Henk de Haas  NIOZ   lid
Sander Asjes  NIOZ   plaatsvervangend lid
Koosje Heurter NSCR   lid
Vacature  NSCR   plaatsvervangend lid
Patricia Vogel  NWO (bureau NWO-I) plaatsvervangend voorzi�er
Alexandra Buijs NWO (NWO-D) lid
Vacature  NWO (NWO-D) lid
Roel Ketelaar  NWO (NWO-D) secretaris/plaatsvervangend lid
Ed de Vries  SRON   lid
Joost aan de Brugh SRON   plaatsvervangend lid
Sanne Prins  Ambtelijk secretaris

Vanaf juli 2021
Bas Steenbeek   AMOLF   lid
Vacature  AMOLF   plaatsvervangend lid
Sylvianne Roscam ARCNL   lid
Vacature  ARCNL   plaatsvervangend lid
Arno Gregoor  ASTRON  lid
Michel Arts  ASTRON  plaatsvervangend lid
Patricia Vogel  Bureau NWO-I  lid
Laura Jussen  Bureau NWO-I  plaatsvervangend lid
Vacature  BUW 
Vacature  BUW 
Wouter Edeling CWI   lid
Vacature  CWI   plaatsvervangend lid
Gerben Kaas  DIFFER   lid
Sander van Schaik DIFFER   plaatsvervangend lid
Peter Kluit  Nikhef   plaatsvervangend voorzi�er
Jan Just Keijser  Nikhef   plaatsvervangend lid
Henk de Haas  NIOZ   lid
Vacature  NIOZ   plaatsvervangend lid
Koosje Heurter NSCR   lid
Vacature  NSCR   plaatsvervangend lid
Rachid Chafi  NWO (NWO-D) secretaris
Vera Meester  NWO (NWO-D) lid
Tamara van Mölken NWO (NWO-D) Voorzi�er
Alexandra Buijs NWO (NWO-D) plaatsvervangend lid
Ed de Vries  SRON   lid
Gerard Cornet  SRON   plaatsvervangend lid
Sanne Prins  Ambtelijk secretaris


