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Voorwoord: de beste wetenschappelijke organisatie ooit! 
 

Daar gingen we dan! In januari 2015 begonnen we enthousiast aan de start van onze tweejarige COR-

termijn. Twee jaar bezig zijn met het reilen en zeilen van de stichting FOM. Door de vorige COR werd ons 

tussen neus en lippen door verteld dat het weleens een onstuimig jaar zou kunnen worden voor de stichting 

FOM. Al gauw zou blijken dat dit niet gelogen was. 

Al waren er veel nieuwe gezichten, de sfeer was goed en de eerste vergaderingen verliepen voorspoedig. Er 

werden al snel instemmingsverzoeken afgerond, zoals de AVOM-Fietsregeling 2015 en het Arbojaarplan 

2015. Tegelijkertijd bespraken we twee lastige dossiers. Het eerste dossier gaat over de uitdijende verschil-

len tussen de graduate schools en de complexe relatie tot FOM-promovendi. Helaas is deze kwestie, on-

danks onze inspanningen, nog niet opgelost. Het tweede dossier, het alcohol-, medicijnen- en drugsbeleid is 

uiteindelijk wel afgerond, al heeft het enige maanden discussie gekost. Naast de drukke agenda bleef één 

onderwerp tijdens elke vergadering de boventoon voeren. Deze termijn stond en staat in het teken van de 

transitie van NWO. 

Ondanks de updates van onze bestuurder over de transitie, kwam het nieuws in april over het voornemen 

om FOM op te heffen toch nog onverwacht. FOM-directeur Wim van Saarloos is per 1 juni weggegaan om de 

transitie te gaan leiden. Het werd ons duidelijk dat het proces vanaf dat moment in een sneltreinvaart verder 

zou gaan. Na het COR-advies over de aanstelling van de nieuwe FOM-directeur, Christa Hooijer, konden we 

al snel met elkaar de draad weer oppakken.  

We wilden duidelijk maken waar de COR voor staat in de transitie en we hebben een lijst met speerpunten 

opgesteld, die onze gezamenlijke visie weergeeft. Dit is onze leidraad geweest in de tweede helft van 2015, 

bij de adviesaanvraag over de intentie van FOM om mee te gaan in de transitie en bij de adviesaanvraag over 

het plan van aanpak voor de transitie. In het najaar heeft de COR advies gegeven over het plan van aanpak 

en daarin is ook het eerste COR-speerpunt verwerkt: de werkgelegenheidsgarantie. In het afgelopen jaar is 

de samenwerking gezocht en gevonden bij de andere ondernemingsraden die bij de transitie NWO zijn be-

trokken. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk advies over de profielen van de toekomstige voorzitter van de 

Raad van Bestuur van NWO en de Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën.  

 

Wat het komende jaar voor ons in petto heeft weten we niet precies, maar we zullen ons meer dan ooit 

moeten inzetten om mede vorm te geven aan een mooie, nieuwe organisatie en er op toe te zien dat iedere 

FOM-werknemer ook in de nieuwe organisatie een goede plek krijgt. Dit alles gaat er voor zorgen dat we de 

beste wetenschappelijke organisatie ooit worden!  

 

Namens de COR-FOM,  

 

 

Joep Peters 

Voorzitter COR FOM 2015-2016  
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1. Twintig vergaderingen in 2015 
De COR komt in principe eens per maand bij elkaar om te vergaderen, waarvan 

eens per twee maanden samen met de directeur van FOM: de zogenaamde COR 

overlegvergadering.  

In 2015 heeft de COR dertien keer vergaderd en daarnaast heeft de COR zeven 

keer een overlegvergadering gehad. In mei 2015 was er een extra COR-

overlegvergadering in verband met de adviesaanvraag over een nieuwe directeur 

van FOM. In november was er een extra COR-vergadering in verband met de adviesaanvraag over het Plan 

van Aanpak transitie NWO. In juni en december is tijdens de overlegvergadering de Algemene Gang van Za-

ken besproken in aanwezigheid van Nynke Dekker, vicevoorzitter van het Uitvoerend bestuur (UB) van FOM. 

De COR-vergaderingen en de COR-overlegvergaderingen zijn toegankelijk voor FOM-medewerkers, na aan-

melding bij de ambtelijk secretaris van de COR. Ook de vastgestelde verslagen zijn beschikbaar.  

Belangstellende FOM-medewerkers kunnen zich via cor@fom.nl aanmelden voor de COR-mailing. Zij ont-

vangen dan maandelijks vooraf de agenda's en achteraf de vastgestelde verslagen. 

 

2. Acht keer instemming verleend 
De bestuurder kan bepaalde besluiten pas nemen nadat de COR heeft ingestemd (artikel 27 WOR, Wet op de 

Ondernemingsraden). In 2015 heeft de COR acht keer ingestemd met een voorgenomen besluit van de be-

stuurder. Hieronder volgt een overzicht.  

a. Fietsenplan verleden tijd? NIET bij FOM! 
De COR heeft in 2015 twee keer ingestemd met een AVOM Fietsregeling: met die van 2015 en die van 2016. 

Per 1 januari 2015 is de fiscale fietsregeling in Nederland vervallen. Doordat de FOM-werknemers de fietsre-

geling erg waarderen, besloot FOM om deze te continueren. Omdat deze regeling niet meer onder de CAO 

viel, is in het voorjaar een instemmingsverzoek verstuurd naar de COR, voor een regeling voor 2015. De COR 

vindt het positief dat FOM deze gezonde arbeidsvoorwaarde wil behouden en heeft daarom ingestemd met 

de nieuwe voorwaarden. Het maximale bedrag dat voor de fiets binnen AVOM wordt vergoed1 is 450 euro, 

onder afschaffing van de regeling voor accessoires. De overige voorwaarden (gebruik fiets voor woon-

werkverkeer, deelname maximaal één maal per drie jaar) worden niet gewijzigd. Omdat het overleg over 

deze regeling pas in het voorjaar van 2015 plaatsvond, is met FOM overeengekomen dat deze regeling met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2015 inging. 

De kosten van deze regeling worden betaald vanuit de vrije ruimte in de Werkkostenregeling. Omdat deze 

vrije ruimte beperkt is, kan de regeling worden stopgezet wanneer er onverwacht veel meer aanvragen bin-

nenkomen dan voorgaande jaren. In december heeft de COR ingestemd met de AVOM fietsregeling 2016, 

                                                           
1 Deze vergoeding wordt fiscaal gegenereerd: Over maximaal 450 euro wordt geen belasting afgedragen. Dit levert bijv. 

een oio 2e jaar, in 2015, ongeveer 200 euro netto op. 

mailto:cor@fom.nl
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onder dezelfde voorwaarden als 2015. FOM heeft toegezegd in 2016 ruimhartig om te gaan met een even-

tueel hoger aantal aanvragen.  

 

b. Arbojaarplan 2015: veiligheid, gezondheid en welzijn van de FOM-werknemers 
Het Arbojaarplan 2015 is in februari 2015 ter instemming aan de COR voorgelegd. Het bevat een lijst met 

bestaande en lopende doelen, zoals het actualiseren van het boekje Veiligheidsvoorschriften en Tips, de 

FOM-arbolunches bij de universitaire werkgroepen, bijscholing van preventiemedewerkers, een flyer over 

zwangerschap en arbeid en een uitbreiding van de Arbocatalogus WVOI met het onderwerp 'gevaarlijke 

stoffen'. De centrale arbocoördinator heeft er voor gekozen om in 2015 geen nieuwe onderwerpen op te 

pakken, maar om eerst de doelen 2014 af te ronden. Hier was de COR het mee eens. De doelen zijn in volg-

orde van prioriteit in het plan samengevat. Het plan is met de centrale arbocoördinator besproken. De COR 

vond het een goed jaarplan. Wel kreeg de COR de indruk dat de werkdruk bij de centrale en lokale arboco-

ordinatoren hoog is. Aangezien de COR de veiligheid, gezondheid en welzijn van de FOM-werknemers erg 

belangrijk vindt, vindt de raad het van belang alert te blijven dat de arbocoördinatoren voldoende tijd heb-

ben om hun werkzaamheden uit te voeren. De COR heeft in maart 2015 ingestemd met het Arbojaarplan 

2015. 

 

c. Pensioenreglement Centraal Beheer: 2014 (hernieuwd) en 2015 
In april 2015 ontving de COR voor de tweede maal een verzoek tot instemming met veranderingen in het 

Pensioenreglement 2014 van Centraal Beheer. Het Pensioenreglement van Centraal Beheer is van toepas-

sing op werknemers die voor 1977 bij FOM in dienst waren en voor hun pensioen bij Centraal Beheer verze-

kerd waren. Het betrof een doorvoering van wettelijke wijzigingen, onder meer de aanpassing van de pensi-

oenleeftijd en wijzigingen van opbouwpercentages. 

Het eerste instemmingsverzoek dateerde van december 2013. De COR had toen onder voorbehoud inge-

stemd met enkele aangekondigde wijzigingen: de tekst van het reglement was nog niet beschikbaar. Pas in 

februari 2015 ontving FOM de nieuwe tekst, waarin echter meer wijzigingen stonden dan waar de COR on-

der voorbehoud akkoord mee was gegaan. Daarom volgende een nieuw verzoek tot instemming. De COR 

heeft ingestemd met de wijzigingen in het Pensioenreglement 2014 van Centraal Beheer. 

In juni kreeg de COR het verzoek om met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in te stemmen met enke-

le wijzigingen in het Pensioenreglement 2015 van Centraal Beheer, vanwege wettelijke aanpassingen per 1 

januari 2015. Ook hiermee heeft de COR ingestemd, opnieuw onder voorbehoud, omdat Centraal Beheer de 

definitieve tekst nog niet kon aanleveren. 

 

d. Wijziging formulieren functioneringsgesprekken (Uitvoeringsregeling 14) 
De COR ontving in november 2014 het verzoek om in te stemmen met wijzigingen in de tekst van het ge-

spreksformulier van het functioneringsgesprek. Ook in de checklist ter voorbereiding op het gesprek en de 

bijbehorende tekst van Uitvoeringsregeling 14 (UR14) zouden wijzigingen komen. De aanleiding voor het 
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wijzigen van de formulieren was een evaluatie van de huidige formulieren, die begin 2014 was uitgevoerd 

onder de leidinggevenden op de instituten en het FOM-bureau. 

Naast een nieuw gespreksformulier wilde FOM ook de mogelijkheid creëren voor werknemers en leidingge-

venden om (schriftelijk) feedback te verzamelen uit de directe werkomgeving en om een toehoorder uit te 

nodigen voor het functioneringsgesprek. Daarvoor was een aanpassing van het artikel UR14 nodig.  

De COR zag graag nog enkele wijzigingen in het originele voorstel, waaronder de voorwaarde dat de leiding-

gevende alleen feedback kan verzamelen uit de directe werkomgeving als de werknemer hier expliciet toe-

stemming voor geeft. Ook stelde de COR voor om de aangepaste formulieren nog een keer voor te leggen 

aan leidinggevenden op de instituten en het FOM-bureau. Dit is gebeurd en het heeft geleid tot een nieuwe 

verbeterslag. 

De COR vond het een goede zaak dat bij de uiteindelijke versie van het functioneringsgesprekformulier de 

gebruiksvriendelijkheid was verbeterd en dat meer vanuit het perspectief van de werknemer werd gedacht. 

De COR vond het daarnaast positief dat afspraken SMART moeten worden geformuleerd en dat meer aan-

dacht wordt gegeven aan de talentontwikkeling van de werknemer op de langere termijn. 

In juni 2015 heeft de COR ingestemd met het uiteindelijke tekstvoorstel van UR14 (versie mei 2015) en de 

bijbehorende wijzigingen in de functionerings- en beoordelingsformulieren (versie april 2015). 

 

e. Nieuw contract arbodienst TU/e  
In augustus 2015 kreeg de COR het verzoek om in te stemmen met de overstap naar een andere arbodienst-

verlener (ArboUnie) voor de FOM-werknemers aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De reden 

hiervoor was dat de TU/e ook deze overstap ging maken. Om het voor FOM-werknemers in Eindhoven zo 

eenvoudig mogelijk te maken om lokaal contact te zoeken met de desbetreffende arbodienstverlener wilde 

FOM meegaan in deze overstap. De COR vond dit een goed argument en er waren bovendien voor FOM 

geen kosten aan de overstap verbonden. De COR stemde in met de overstap. 

 

f. Geen Alcohol, Drugs en Medicijnen tijdens werkzaamheden 
In maart 2015 ontving de COR een instemmingsverzoek voor het invoeren van een Alcohol-, Drugs- en Medi-

cijnenbeleid (ADM-beleid). Een dergelijk beleid biedt zowel de werkgever als de werknemer duidelijkheid 

over hoe iedereen om dient te gaan met zowel gebruik als misbruik van alcohol, drugs en medicijnen op de 

werkvloer. De COR onderschrijft de voordelen van het formuleren van een dergelijk beleid. Volgens de COR 

zou het beleid enerzijds moeten garanderen dat de veiligheid van werknemers en hun werkzaamheden niet 

in gevaar komt, maar zou het anderzijds ook ruimte moeten laten voor uitzonderingen, zoals het bijwonen 

van (in)formele borrels en conferenties. De kerngedachte van het beleid is dat de werknemer niet onder 

invloed mag zijn tijdens het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast moet de privacy van de 

werknemer zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Ten slotte moet het voor werkgevers en werknemers 

duidelijk zijn welke maatregelen mogelijk toegepast kunnen worden bij schending van dit beleid. Na meer-

dere overleggen met FOM en meerdere conceptversies van de regeling ADM, heeft de COR een ADM-beleid 
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goedgekeurd dat aan deze eisen voldoet. De regeling biedt zowel werkgever als werknemer duidelijkheid op 

het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnengebruik op de werkvloer. Het beleid is te vinden op de FOM 

website. 

 

3. Vier belangrijke adviezen 
Naast instemmingsrecht heeft een ondernemingsraad adviesrecht. Volgens artikel 25 van de WOR stelt de 

bestuurder de ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen 

besluiten. De COR heeft in 2015 vier belangrijke adviezen gegeven. 

 

a. Benoeming interim-directeur Christa Hooijer 
Op 18 mei 2015 kreeg de COR het bericht dat Wim van Saarloos als Programmadirecteur transitie NWO de 

organisatieverandering van NWO zou gaan leiden en dit niet kon combineren met zijn functie als directeur 

FOM. Wim van Saarloos was unaniem voorgedragen door het Algemeen Bestuur van NWO, de gebiedsbestu-

ren en hun directeuren als degene die de transitie verder vorm zou moeten geven. Op 26 mei ontving de 

COR een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit van het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM om Chris-

ta Hooijer per 1 juni 2015 te benoemen als interim-directeur van de stichting FOM. In dit uiterst korte ad-

viestraject heeft de COR constructief meegewerkt. Tijdens de 

extra ingelaste overlegvergadering heeft de COR met Wim 

van Saarloos gesproken over het adviesverzoek. 

Op basis van dat gesprek, de situatieschets, het profiel en een 

gesprek met Christa Hooijer heeft de COR op 26 mei 2015 

geadviseerd om Christa Hooijer aan te stellen als interim-

directeur van stichting FOM. De COR kijkt positief terug op dit 

advies en op de goede samenwerking die is ontstaan met de 

nieuwe bestuurder in 2015. 

 

b. Intentie om FOM om te vormen en te integreren in het nieuwe NWO  
In de vergadering van de Raad van Bestuur (RvB) van 19 mei 2015 werd de organisatieaanpassing van NWO 

besproken, inclusief de nieuw te vormen organisatiestructuur. Deze nieuwe structuur zou de basis vormen 

van de nieuwe NWO-organisatie: een granting deel met vier domeinen en daarnaast een institutenorganisa-

tie met 9 onderzoeksinstituten, in één organisatie. Het was duidelijk dat, wanneer dit plan wordt uitgevoerd, 

dit het einde van FOM inhoudt. In de RvB-vergadering is het plan besproken en werd duidelijk dat de RvB 

zich niet zou verzetten tegen de omvorming – en uiteindelijk de opheffing - van FOM. Ondanks dat op dat 

moment alleen nog maar de contouren duidelijk waren, was dit toch een ontzettend belangrijk voorgeno-

men besluit. De COR was verbaasd en enigszins bezorgd over de gelatenheid waarmee deze discussie ge-

paard ging. Eén ding was echter wel duidelijk: de invloed en uitwerking van het plan zouden enorme conse-

quenties gaan hebben voor al het FOM-personeel en de externe relaties van FOM. Het was voor de COR 

Voormalig FOM directeur Wim van Saarloos (links) met 
FOM interim-directeur Christa Hooijer 
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daarom evident dat het adviesrecht hier van toepassing was. De COR ontving in juli een adviesaanvraag over 

de intentie om FOM om te vormen en te integreren in het nieuwe NWO.  

Omdat de gevolgen van dit voornemen nog niet duidelijk waren en concrete plannen voor de nieuwe organi-

satie pas in de loop van 2015 en 2016 zullen worden uitgewerkt, vond de COR het niet wenselijk voor FOM 

om zich nú al te committeren aan de uitkomst van deze plannen. De COR heeft geadviseerd om constructief 

maar kritisch mee te werken aan de vormgeving van de nieuwe organisatie, en om de best practices van 

FOM, zoals de COR die in juni had neergezet in de speerpunten voor de transitie, in die nieuwe organisatie te 

verankeren. Daarmee zou er een nieuwe, coherente en slagvaardige organisatie kunnen ontstaan, waarin de 

FOM-waarden en –cultuur herkenbaar terugkomen. 

De COR heeft daarnaast geadviseerd om pas een besluit te nemen over de opsplitsing en opheffing van FOM 

en de daarmee gepaard gaande integratie in de nieuwe organisatie, als de plannen meer vorm hebben ge-

kregen en als duidelijk is wat dit concreet betekent voor de FOM-medewerkers. 

 

c. Plan van aanpak transitie NWO 
Op 16 oktober 2015 heeft COR een adviesaanvraag gekregen over het Plan van Aanpak Transitie NWO. Ter 

voorbereiding van deze adviesaanvraag had de COR al in een eerder stadium een conceptsamenvatting ge-

kregen en deze besproken met Christa Hooijer en Wim van Saarloos. Aangezien het Plan van Aanpak veel 

aspecten van de NWO-transitie beslaat, heeft de COR in overleg met de bestuurder besloten om enkele 

deeladviezen uit te brengen. Bij deze adviezen is een prioriteit gemaakt op basis van lopende zaken en de 

urgentie van de onderdelen. Er zijn deeladviezen gegeven over de benoeming van de voorzitter van de Raad 

van Bestuur en over de werkgroepen. 

Tegelijk met de adviesaanvraag aan de COR hebben de medezeggenschapsraden van de andere onderdelen 

van het nieuwe NWO (NWO, CWI en NIOZ) een zelfde adviesaanvraag gekregen. De COR heeft met deze 

medezeggenschapsraden over het Plan van Aanpak overleg gevoerd. Voor ZonMw was het op het moment 

van de adviesaanvraag nog niet duidelijk of zij mee zouden gaan in de transitie, maar desondanks heeft de 

ondernemingsraad van ZonMw deelgenomen aan een deel van de overleggen. Ten tijde van het uitbrengen 

van het advies was duidelijk dat ook ZonMw mee zou gaan in de transitie. Het was echter nog niet precies 

bekend in welke vorm en op welke termijn. De COR heeft hier in het advies rekening mee gehouden.  

Omdat het tempo in het transitieproces erg hoog ligt, achtte de COR het niet haalbaar om tijdig een volledig 

afgestemd en gelijkluidend advies uit te brengen samen met de andere raden. De COR heeft daarom zelf-

standig een advies uitgebracht over het Plan van Aanpak, dat mede gebaseerd is op de input van de andere 

raden. 

Op 4 november 2015 heeft de COR geadviseerd over werkgroepen die in het Plan van Aanpak worden voor-

gesteld. Hierbij heeft de COR adviezen gegeven over brede vertegenwoordiging in de werkgroepen, verbin-

dingen tussen werkgroepen en het veld en niet te vergeten de positie van FOM-promovendi. 

Op 22 december 2015 heeft de COR geadviseerd over de overige onderwerpen in het Plan van Aanpak. Be-

langrijke punten in dit advies zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er een besluit kan 

worden genomen over de opheffing van FOM en het waken voor een te hoge werkdruk voor betrokken me-
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dewerkers door de transitie. Verder zijn de gegeven adviezen voor de totstandkoming van het Integraal Plan 

NWO. Over dit Integraal plan zal de COR in 2016 een nieuwe adviesaanvraag krijgen. 

 

d. Profielen leden Raad van Bestuur NWO 
In het najaar is de COR gevraagd om advies te geven over het profiel van twee van de toekomstige leden van 

de Raad van Bestuur (RvB) van NWO: de voorzitter en de Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën 

(PBF). Gedurende de eerste maanden van 2016 worden verdere stappen in de sollicitatieprocedure gezet. In 

de zomer van 2016 moeten de benoemingen rond zijn, waarna beide personen in het najaar al hun functie 

kunnen bekleden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt wie er in de benoe-

mingsadviescommissie komen en trok daarmee ook het proces naar zich toe. Mede hierdoor heeft de COR 

besloten om intensief samen te werken met de andere betrokken ondernemingsraden, met als streven om 

samen tot één advies te komen. En dat is gelukt.  

In het advies hebben de medezeggenschapsraden aangegeven dat beide leden van de RvB open, benader-

baar en transparant moeten zijn en de gewenste cultuur ook zelf uitdragen. Verder werd onder andere aan-

gegeven dat de voorzitter wetenschappelijk aanzien moet hebben en de complexiteit van de transitie aan 

moet kunnen. Voor de PBF werd benadrukt dat diegene de bedrijfsvoering op orde moet krijgen en integer 

moet zijn en ook zo moet handelen.  

Het advies van de medezeggenschap is verwerkt in de advertentie en wordt ook meegenomen door de be-

trokken personen. Daarmee heeft deze aanpak succes gehad. Nu hoopt de COR natuurlijk dat de juiste per-

sonen worden gevonden. 

 

4. Enkele andere onderwerpen 
Naast bovengenoemde zaken stonden er nog veel meer zaken op de COR-agenda afgelopen jaar. Hieronder 

enkele van deze onderwerpen. Meer hierover weten? Trek je COR-vertegenwoordiger 2015-2016 aan zijn of 

haar mouw of mail naar cor@fom.nl.  

 

a. Werkafspraken graduate schools 
Sinds enige jaren worden er bij universiteiten graduate schools ingesteld die een ambitie hebben die gelijk is 

aan de doelstellingen van het huidige FOM oio-beleid. De manier waarop de graduate schools hun ambities 

willen realiseren verschilt hier en daar van de werkwijze die FOM al een groot aantal jaren op dit punt han-

teert. Volgens FOM is die andere werkwijze niet strijdig met die van FOM. Omdat het beleid van de graduate 

schools op sommige universiteiten is opgenomen in het promotiereglement, ontstaat er mogelijk een dubbel 

pakket aan verplichtingen voor de FOM-promovendi. Daarom wil FOM de oio-begeleiding van FOM en de 

graduate schools formeel beter op elkaar afstemmen.  

Hoewel de COR de efficiëntie en transparantie die hiermee gewonnen kan worden toejuicht, is de COR ook 

kritisch op dit voorstel: de COR heeft een overzicht gevraagd van de bepalingen van alle graduate schools om 

te kijken of er conflicterende eisen zijn. De COR heeft deze lijst gekregen en lokaal gecontroleerd of FOM-

mailto:cor@fom.nl
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werknemers op de hoogte zijn van de eisen. Dat blijkt niet het geval: veel FOM- en universitaire oio’s zijn 

niet op de hoogte van de eisen die aan hen worden gesteld. 

Daarnaast heeft de COR gevraagd hoe de inspraak van de FOM-werknemers in het beleid van de graduate 

schools geregeld gaat worden. Het antwoord hierop is vooralsnog onduidelijk. 

In de loop van het jaar kreeg dit onderwerp in het licht van de NWO transitie een nieuwe betekenis. Goede 

werkafspraken tussen FOM (straks NWO) en de graduate schools zouden de veranderingen voor FOM-

promovendi kunnen minimaliseren en de continuering van de wetenschap tijdens de transitie bevorderen. 

 

b. Project Vernieuwing Financiële Processen 
In 2015 heeft de COR de voortgang van het project Vernieuwing Financiële Processen (VFP) nauwlettend in 

de gaten gehouden. Vooral de impact van het nieuwe systeem voor de huidige financiële medewerkers, 

evenals de bruikbaarheid voor alle eindgebruikers, is beoordeeld. Wij zijn daarbij goed op de hoogte gehou-

den door het VFP-team onder leiding van Marja Knoop. Voor 2016 voorziet de COR dat we zullen blijven 

letten op de veranderingen die het nieuwe systeem zal hebben op de dagelijkse werkzaamheden van de 

financiële medewerkers en op hun trainingsbehoefte, zowel op het FOM-bureau als bij de instituten. 

 

c. Wetenschapsvisie en Nationale Wetenschapsagenda 
In de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet (in november 2014 gepubliceerd) is een verandering van de 

bestuursstructuur en organisatie van NWO aangekondigd. Zie paragraaf 3.b. Deze visie is mede gebaseerd op 

het advies van de commissie Van der Steenhoven aan het ministerie van OCW. Op hoofdlijn beoogt de We-

tenschapsvisie een meer sturende rol van de overheid in de wetenschap en een duidelijker koppeling tussen 

de wetenschap en de noden van de maatschappij tot stand te brengen. 

Voortvloeiend uit de Wetenschapsvisie hebben de minister en staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en 

wetenschappen (OCW) en de minister van Economische Zaken (EZ) in het najaar van 2014 de kenniscoalitie 

opdracht gegeven tot het opstellen van een Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De Kenniscoalitie ont-

wikkelt de NWA in opdracht van het kabinet. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hoge-

scholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten 

voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) 

en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken. De Kenniscoalitie werd in 2015 voorgezeten door Alexander 

Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf. De COR volgt de ontwikkelingen binnen de NWA met belangstelling. 

 

5. Scholing COR 
Als COR-lid kun je je talenten en vaardigheden verder ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door middel van 

trainingen. Daarvan zijn er twee geweest in 2015: 

• Een starttraining voor de nieuwe COR-leden in januari 2015, waarbij de leden van de COR 2013-2014 

aanschoven voor een degelijke dossieroverdracht. Daarnaast was er aandacht voor kennismaking, de 

Belbin teamrollen en teambuilding. De trainer was Maarten Poorter van TAQT.  
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• Een tweedaagse training in juni 2015, over de transitie NWO. Tijdens deze training heeft de COR onder 

leiding van Maarten Poorter van TAQT gewerkt aan een visie op de transitie en speerpunten (zie para-

graaf 3.b.). 

 

6. Communicatie van de COR 
De COR vindt communicatie met de achterban - en ook betrokkenheid van de achterban - bijzonder belang-

rijk. Op het gebied van communicatie met de achterban vonden in 2015 de volgende activiteiten plaats:  

 

• FOM-arbolunches: ook in 2015 zijn met succes arbolunches georganiseerd door de COR-

vertegenwoordigers en de centrale arbocoördinator in de universitaire werkgroepen in Amsterdam, 

Nijmegen, Wageningen, Eindhoven en op het CWI. Tijdens een arbolunch kunnen de FOM-medewerkers 

allerlei arbo- en COR-gerelateerde vragen stellen aan hun COR-vertegenwoordiger en de centrale ar-

bocoördinator van FOM. De opkomst varieerde tussen de 5% en 60%. 

• COR-mailing: we sturen de agenda's en vastgestelde verslagen toe aan iedereen die zich aanmeldt voor 

de COR-mailing. Aanmelden kan via cor@fom.nl.  

• Website: op de FOM-website2 houden we de informatie over de COR-activiteiten actueel. 

• Nieuwe FOM-werknemers: in het informatiepakket dat verstrekt wordt aan alle nieuwe medewerkers zit 

een COR-flyer. Verder geeft de COR geeft een presentatie tijdens de kennismakingsdagen voor nieuwe 

medewerkers. 

• Jaarverslag 2014: het COR jaarverslag 2014 is verspreid onder de FOM-medewerkers, met een QR-code 

en een kompas. 

• Persoonlijke benadering: lokale COR-vertegenwoordigers heten nieuwe FOM-collega's op de universitai-

re locaties welkom, persoonlijk of via e-mail. in 2015 hebben we een aparte mailing verstuurd per uni-

versitaire werkgroep met een volledige update over het transitieproces. In 2016 zal de COR hiermee 

doorgaan. 

• FOM Personnel News: in vrijwel elke editie van het FOM Personnel News stond een bijdrage van de COR. 

• Twitter: de in 2014 opgezette Twitter had niet de gewenste impact en is om deze reden niet voortgezet. 

 

Ten slotte moedigen we FOM-werknemers aan om ideeën voor betere of leukere communicatie van de COR 

met zijn achterban met ons te delen!  
  

                                                           
2 www.fom.nl/cor of www.fom.nl/centralworkscouncil 

 

http://www.fom.nl/cor
http://www.fom.nl/centralworkscouncil
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7. Leden en kiesgroepen 

De samenstelling van de Centrale Ondernemingsraad in 2015 was als volgt:  
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8. Commissies en samenstelling 
Om de verschillende zaken zo goed en effectief mogelijk te kunnen voorbereiden, werkt de COR met ver-

schillende vaste en tijdelijke commissies. Een overzicht van de commissies in 2015:  

• Dagelijks Bestuur (DB): Joep Peters (voorzitter), Sjoerd Wouda (secretaris), Jan Just Keijser (plaatsver-

vangend voorzitter), Marc de Voogd (plaatsvervangend secretaris) 

• Commissie Personeelszaken (CPZ): Victor Land (voorzitter), Ben Elzendoorn, Hilde de Gier / Elwin Dijck, 

Robert Hart, Joep Peters, Sjoerd Wouda 

• Commissie Wetenschap en Structuur (CWS): Casper Rutjes (voorzitter), Pavel Antonov, Han Genuit, Jan 

Just Keijser, Ricardo Struik, Marc de Voogd 

• Commissie Communicatie (CCC): Sjoerd Vogels (voorzitter), Han Genuit, Marc de Voogd, Ineke van der 

Vegt (AS) 

• Verkiezingscommissie (CVK): Sjoerd Wouda, Robert Hart, Ineke van der Vegt (AS) 

• Commissie Scholing (CCS): Victor Land, Casper Rutjes, Ineke van der Vegt (AS) 

• Commissie NWO: Joep Peters (voorzitter), Han Genuit, Casper Rutjes, Sjoerd Wouda, Ineke van der Vegt 

(AS) 

• Vertegenwoordiger namens de COR FOM in het Kontaktorgaan Ondernemingsraden Researchinstellin-

gen (KORRI): Joep Peters, Robert Hart (plaatsvervanger) 
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