
  
 
 
 

DE ROL EN POSITIE VAN DE PROGRAMMALEIDER 
 

in FOM-programma's in de universitaire sector 1)
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Deze notitie schetst de taken en verantwoordelijkheden van de programmaleider (§ 1) en de middelen en 
bevoegdheden die hem ter beschikking staan om deze tot gelding te brengen (§ 2). Dit alles tegen de 
achtergrond van de beheersstructuur die van toepassing is op de omgang met FOM-middelen (perso-
neelsplaatsen, materiële budgetten en investeringsbudgetten) in universitaire werkgroepen (§ 3). 
Als regel staat een FOM-programma onder de eenhoofdige leiding van een programmaleider die het UB 
bij de goedkeuring van het programma benoemt.2) Tenzij het Uitvoerend Bestuur anders bepaalt, worden 
zijn taken en bevoegdheden geregeld in dit document. 
 
 
1. Taken en verantwoordelijkheden 

1.1 De programmaleider is verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen/ 
mijlpalen die in het goedgekeurde programmavoorstel zijn beloofd, dan wel (later) 
anders met het Uitvoerend Bestuur zijn overeengekomen. Daartoe inspireert, moti-
veert, coördineert en stuurt hij de werkgroepleiders die met projecten in het FOM-
programma participeren. Hij bewaakt nauwlettend of de werkgroepleiders zich op tijd 
van de met het Uitvoerend Bestuur c.q. met hem overeengekomen taken kwijten. Hij 
implementeert de organisatiestructuur zoals in het programmavoorstel is vermeld, en 
bevordert dat deze goed functioneert. De programmaleider draagt er zorg voor dat 
mogelijkheden om meerwaarde te genereren, onder andere door de cohesie en de 
samenwerking tussen de programmaonderdelen te bevorderen, maximaal worden 
benut. 

 
1.2 De programmaleider ziet op hoofdlijnen toe op de aanwending van de middelen voor 

het FOM-programma door de werkgroepleiders. 
 
1.3 De programmaleider legt - mede op basis van rapportages van de werkgroepleiders - 

jaarlijks verantwoording af over de voortgang van het programma aan het Uitvoerend 
Bestuur (wetenschappelijk jaarverslag, FOM-Jaarboek). Voor speciale gelegenheden 
(tussentijdse evaluatie, eindevaluatie) levert hij op verzoek speciale verantwoor-
dingen. 

 De programmaleider houdt zich beschikbaar voor toelichting en discussie met diege-
nen die het Uitvoerend Bestuur over deze verantwoordingen dienen te adviseren 
(werkgemeenschapscommissie, panel). 

 
 

                                                      
1)  Een FOM-programma in de universitaire sector onderscheidt zich op een aantal punten van een FOM-

programma in een FOM-instituut. Zo wordt bij een FOM-programma in een FOM-instituut de 
programmaleiding (wetenschappelijke sturing, middelenbesteding e.d.) in overeenstemming met de 
desbetreffende instituutsdirecteur uitgeoefend. 

2)  Een programmaleider kan door het Uitvoerend Bestuur wegens gebrekkig functioneren of op eigen verzoek 
tussentijds van zijn functie worden ontheven. Een opvolger wordt door het Uitvoerend Bestuur benoemd na 
overleg met de betrokken werkgroepleiders. 
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2. Middelen en bevoegdheden 

2.1 Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan de programmaleider het Uitvoe-
rend Bestuur voorstellen doen voor een aanpassing van het programma en/of aanpas-
sing van het budget, zowel wat betreft omvang als inzet en verdeling daarvan. 

 
2.2 Voor ieder FOM-programma fungeert een programmacoördinator van de afdeling 

Onderzoekbeleid op het FOM-bureau als 'accountmanager'. Deze is het eerste aan-
spreekpunt voor de programmaleider en de betrokken werkgroepleiders. De 
'accountmanager' attendeert de programmaleider op zaken die aandacht behoeven 
(bijvoorbeeld omdat een werkgroepleider een probleem heeft gemeld), geeft hem 
gevraagd en ongevraagd advies, voert al diens besluiten uit die de FOM-begroting 
regarderen3) en houdt hem op de hoogte van de correspondentie met de werkgroep-
leider over projecten die tot het programma behoren. 

 
2.3 In bijzondere gevallen kan de programmaleider middelen voor projecten die aan 

werkgroepen zijn toegekend, blokkeren. De programmaleider kan - in één keer dan 
wel in verschillende tranches - tot een bedrag van in totaal 10% van het gehele pro-
grammabudget aan extra toewijzingen aan werkgroepen doen, althans voorzover 
daarvoor binnen het programmabudget nog vrije ruimte is. Deze bevoegdheden wor-
den uitgeoefend in overleg met de accountmanager op het FOM-bureau die tevens 
voor de administratieve afhandeling zorgdraagt. Over deze besluiten van de pro-
grammaleider wordt achteraf verantwoording afgelegd aan het Uitvoerend Bestuur. 4)

 
2.4 In het geval het Uitvoerend Bestuur gevraagd of ongevraagd een besluit over een 

FOM-programma wenst te nemen, zal de programmaleider daarover worden geïn-
formeerd en wordt deze in de gelegenheid gesteld het Uitvoerend Bestuur vooraf-
gaande aan de besluitvorming van advies te dienen. 

 
2.5 In aanvulling op de assistentie sub 2.2 door de accountmanager kan de programma-

leider in geval van problemen van wetenschappelijke aard de hulp inroepen van de 
werkgemeenschapscommissie die op het desbetreffende subgebied actief is en voor 
alle overige problemen de hulp van het Hoofd Onderzoekbeleid die tevens leiding 
geeft aan de beheerseenheid waarin alle universitaire FOM-werkgroepen zijn onder-
gebracht. 

 
2.6 Behalve middelen voor onderzoek kunnen binnen het programmabudget ook midde-

len worden aangevraagd en toegekend om het programma als geheel adequaat te 
laten functioneren, zoals voor werkbesprekingen, workshops, het uitnodigen van 
experts, werkbezoeken, een persoonlijk materieel budget voor de programmaleider 
e.d. De programmaleider is bevoegd deze middelen in overleg met de account-
manager in te zetten danwel is zelf budgethouder.4)

 
 

 
3)  Het is dus niet de bedoeling dat de programmaleider personele en financiële besluiten zelf aan de 

werkgroepleiders meedeelt. Verder loopt ook via de accountmanager de correspondentie met referenten, jury- en 
panelleden in het kader van een (internationale) evaluatie onder auspiciën van het Uitvoerend Bestuur en corres-
pondentie namens de FOM-organisatie met bedrijven die belangen bij het programma hebben. 

4)  De programmaleider kan geen extra middelen toekennen aan zijn eigen werkgroep zonder voorafgaande 
toestemming van het Uitvoerend Bestuur (voor een dergelijke allocatie moet dus de route via 2.1 worden 
gevolgd). 
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3. Beheerskader 

3.1 Een FOM-programma in de universitaire sector valt uiteen in één of meer projecten 
die worden ondergebracht in werkgroepen onder leiding van een werkgroepleider. 
Ook een FOM-instituut kan in een dergelijk programma participeren. 

 
3.2 In de FOM-organisatie berust het budgetrecht bij het Uitvoerend Bestuur. Middelen 

voor onderzoek (personeelsplaatsen, materiële budgetten, investeringsbudgetten) 
worden direct door het Uitvoerend Bestuur toegekend aan instituten en werkgroepen. 
Als regel ligt daaraan een (door internationale experts beoordeeld) onderzoekplan ten 
grondslag. 

 
3.3 Een werkgroepleider is jegens de FOM-Executive (Uitvoerend Bestuur/directeur 

FOM) verantwoordelijk voor de uitvoering van de goedgekeurde projecten, de inzet 
van de toegewezen middelen en het werven en leiden van de FOM-medewerkers, die 
in zijn werkgroep zijn ondergebracht. Hij houdt zich daarbij aan de instructies die de 
organisatie hem geeft (zie bijvoorbeeld de FOM-website onder de rubriek 'projecten & 
werkgroepen' en de toewijzingsbrief). Hij legt periodiek verantwoording af over zijn 
handelen als werkgroepleider en over de resultaten van het onderzoek. Als regel kan 
de werkgroepleider zijn beheersverantwoordelijkheid dus uitoefenen zonder toe-
stemming vooraf van de programmaleider; hij kan daar achteraf wel op worden 
aangesproken! 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Uitvoerend Bestuur d.d. 13 februari 2007. 


