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12. 2. 4 Samenstelling adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit ten hoogste drie onafhankelijke leden, die niet verbonden zijn aan de

werkgever. Eén lid wordt voorgedragen door de werkgever, één lid wordt voorgedragen door de

Centrales voor Overheids- en onderwijspersoneel. De leden dragen gezamenlijk een onafhankelijke

voorzitter voor. De voorgedragen leden worden benoemd door de werkgever.

12. 2. 5 Reglement

De adviescommissie stelt een reglement op, hetgeen na vaststelling verstrekt wordt aan de

werkgever en de OR. De werkgever draagt er zorg voor dat het reglement ter beschikking wordt

gesteld aan iedere medewerker.

12. 2. 6 Uitbrengen advies

De adviescommissie geeft zo spoedig mogelijk na het horen van betrokkenen en eventuele

deskundigen advies over de voorgelegde kwestie.

12.2. 7 Schriftelijk advies 

Adviezen worden door de adviescommissie schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en 

medewerker. 

12.2.8 Afwijken van het advies 

Afwijken van het advies door de werkgever kan slechts op zwaarwichtige gronden plaatsvinden. 

Indien de werkgever van het advies afwijkt, doet zij hiervan schriftelijk, gemotiveerd mededeling aan 

de adviescommissie,. 

12.2.9 Geheimhouding 

De adviescommissieleden zijn, ook na de beëindiging van hun functie, verplicht aan hetgeen hen 

tijdens de uitoefening van hun functie ter kennis komt, geen verder bekendheid te geven dan voor de 

uitoefening van hun werkzaamheden strikt noodzakelijk is. 

12.2.10 Belangenbehartiging medewerker 

De medewerker heeft de gelegenheid zich, op eigen kosten, door een derde te laten bijstaan. 

13. Werkingsduur en ondertekening

Dit sociaal beleidskader is door de Raad van Bestuur vastgesteld na overeenstemming met de 

vakcentrales voor Overheids- en Onderwijspersoneel en treedt in de plaats van het beleidskader 

laatstelijk gewijzigd per 20 april 2009. Dit sociaal beleidskader treedt in werking op 7 april 2015 en 

geldt tot een nieuw Sociaal Beleidskader is overeengekomen. Een en ander onder voorbehoud van 

wettelijke dan wel andere belangrijke wijzigingen. Op grond van gewijzigde omstandigheden dan wel 

als naar mening van een van de partijen bij deze overeenkomst op andere gronden aanleiding is, kan 

tussentijd overleg worden gevoerd over de inhoud van dit Sociaal Beleidskader. 

Individuele garanties op grond van eerdere reorganisaties, blijven onverkort gehandhaafd. 

Tussentijdse wijzigingen van dit sociaal beleidskader kunnen slechts worden doorgevoerd nadat 

hierover overeenstemming met de vakcentrales is bereikt. 

Aldus vastgesteld en overeengekomen te Rotterdam, d.d. (datum) 

Sociaal Beleidskader Erasmus MC 7 april 2015 
Dinsdag 2 maart 2020 aangepast op invoering van de WNRA op 1 januari 2020 
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