






5.2 Taak 
De taak van de Adviescommissie is het uitsluitend op verzoek van Werkgevers. dan wel Star-SHL 
en/of de betrokken werknemer adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal 
Overdrachtsprotocol vastgestelde bepalingen. De Adviescommissie brengt periodiek 
verslag uit over de verrichte werkzaamheden aan Werkgevers en 
geanonimiseerd aan de betrokken ondernemingsraden en de Vakbonden. 

5.3 Verplichte adviesvraag 
De werkgever is verplicht advies Ie vragen aan,de Adviescommissie wanneer hij voorafgaand aan de 
fusiedatum voornemens is een beroep van een werknemer op de hardheidsclausule niet te honoreren. 
Bij de adviesvraag worden alle relevante stukken bijgevoegd. 

5.4 Samenstelling commissie 
De Adviescommissie beslaat uil 3 externe. onafhankelijke leden. E!ln lid wordt vo_orgedragen do_or de 
vakbonden, een lid door Werkgevers en gezamenlijk kiezen zij een onafhankelijk voorzitter. De 

adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt gevoj!rd door 
Werkgevers. 

5.5 Bevoegdheden 
De Adviescommissie heefl het recht: 
• Tot het horen van betrokken werknemers en de direct leidinggevende: 
• Tot het horen of raadplegen van deskundigen. De eventuele kosten van deze des.kundigen ,worden 
gedragen door de betrokken Werkgever, voor zov�r <je._� d<1<!r vQoraf (!lee heeft ingestemd .. 

5.6 Uitbrengen advies 
De Adviescommissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uit�r1ijk :i we_ke_n n<1 ini;.c;l)l!is�ling. l!Qvie�. o_ver de 
voorgelegde kwestie. Deze termijn kan mei 3 weken ,worden ver1engd. De. ad_vie_zen van de_ 
Adviescommissie worden schriftelijk ter hand gesteld aan de betrokken Werkgever en werkremer. 

5. 7 Afwijken advies 
Van het advies van de Adviescommissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. 
Indien de Werkgever of de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan schriftelijke mededeling 
aan de Adviescommissie en aan,de werknemer. dan wel Werkgever. 

5.8 Geheimhouding 
De Adviescommissie Sociale Begeleiding zal de aan haar verstrekte persoonlijke gegevens strikt 
vertrouwelijk behandelen. 

5.9 Belangenbehartiging werknemer 
De werknemer heelt h·et recht zich tijdens de procedure bij de Advi�scommissie Sociale Begeleiding
op eigen kosten - door een derde te laten bijstaan. 

6. Ontbindende voorwaarde 
Indien de juridische fusie geen doorgang vindt, wordt dit Sociaal Overdrachtsprotocol ontbonden per 
de datum waarop wordt besloten dal de fusie geen doorgang vindt. 

Onder1ekenin9 27 maar1 2017 
Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum 
in dezen vertegenwoordigd door de heer drs. J. Bos, Raad van Bestuur 

Stichting SHL-Groep en Stichting SHL-Groep Praktijkondersteunlng1 en Stichting Regionale 
Trombosedienst Breda 
in dezen ver1egenwoordlgd door mevrouw drs. A van der Put, Raad van Bestuur 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Etten-Leur op I april 2017 

Werkgevfil: 
Stichting Star-SHL en Stichting Star-SHL Praktijkondersteuning 
De heer drs. J. Bos, Raad van Bestuur 

Stichting Star-SHLen Stichting Star-SHL Praktijkondersteuning 
Mevrouw drs. A van der Put, Raad van Bestuur 

De vakbonden 
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CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief 
vertegenwoordigd door de heer M. Dons, gevestigd te Utrecht 

FBZ 
vertegenwoordigd door de mevrouw J. Kierks, gevestigd te Utrecht 

NU'91 

vertegenwoordigd door de heer M. Froklage, gevestigd te Utrecht 


