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Welkom

WERKEN BIJ
 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Van harte welkom op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)! Het is mij 

een genoegen u te mogen begroeten als nieuwe medewerker. U hebt 

gekozen voor een ambitieuze, inspirerende en internationaal gerichte 

werkomgeving. De EUR biedt zowel het wetenschappelijk personeel 

als het ondersteunend personeel uiteenlopende specialisatie- en 

groeimogelijkheden.

De waarde van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor studenten en 

samenleving wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers.  

Om onze strategische doelstellingen voor 2018 te realiseren, zijn uw inzet 

en talent essentieel! 

In deze brochure treft u alle relevante informatie over het werken bij de 

EUR, zoals het HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Op deze manier hopen 

wij dat u als nieuwe medewerker snel uw weg vindt op de EUR. 

Ik wens u een hele plezierige en succesvolle tijd bij de EUR toe! 

Namens het College van Bestuur (CvB),

Drs. K.F.B. Baele

 voorzitter 



Arbeidsvoor-
waarden

CAO

De arbeidsvoorwaarden van de EUR zijn hoofdzakelijk geregeld in de CAO 

Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). 

https://www.vsnu.nl/cao-universiteiten.html

In aanvulling hierop gelden binnen de EUR specifieke afspraken en regelingen. 

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

U kunt een pakket van arbeidsvoorwaarden samenstellen door middel van het 

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA). Door het ruilen van 

arbeidsvoorwaarden kunt u bovendien in sommige gevallen een 

belastingvoordeel behalen. Tijd en/of geld kunt u ruilen tegen verschillende 

soorten doelen: 

Bronnen 

Tijd:   verlofdagen  

Geld: vakantiegeld of eindejaarsuitkering 

Doelen

Extra vergoeding woon-werkverkeer 

Extra pensioen

Extra inkomen 

Meerjarenspaarmodel voor verlof 

Extra verlofdagen

Het KMA geldt niet voor student-assistenten en stagiaires. 

Flexibele werkduur en verlofrechten

De standaardwerkweek is vastgesteld op 38 uur. Als medewerker van de EUR kunt u 

één keer per jaar in overleg met uw leidinggevende uw werkuren per week met 2 uur 

vermeerderen of verminderen. Dit heeft wel consequenties voor het aantal 

vakantiedagen per jaar: 

Uur p/wk Vakantiedagen

36 17

38 29 

40 

Compensatieverlof 

2 dagen of 4 halve dagen p/mnd 

1 dag of 2 halve dagen p/mnd  

geen 41

Voor deeltijders geldt het bovenstaande naar rato van het dienstverband. De 

flexibele werkduur is niet van toepassing op student-assistenten.

Jaarlijks worden maximaal 7 vakantiedagen aangewezen voor een collectieve sluiting 

van de EUR. Per kalenderjaar worden de data tijdig gepubliceerd op de 

medewerkerspagina van de EUR website. 

Het aanvragen van verlof gebeurt in overleg met uw leidinggevende en dient u in via de ESS 

medewerkersportal. Het aantal verlofdagen waar u jaarlijks recht op heeft staat vastgesteld in 

de CAO. ess.eur.nl 

Vakantie- en eindejaarsuitkering

U heeft recht op een vakantie-uitkering van 8% van het salaris, met een in de CAO 

bepaald minimum bedrag. U ontvangt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar in de 

maand mei. 

Ook heeft u recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw jaarsalaris met een in 

de CAO bepaald minimum bedrag (op jaarbasis en naar rato van het dienstverband). 

De eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitbetaald. Gaat u in de loop van 

het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

ess.eur.nl
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/keuzemodel_arbeidsvoorwaarden/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/flexibele_werkduur_en_verlof/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/vakantietoelage_en_eindejaarsuitkering/
https://www.vsnu.nl/cao-universiteiten.html


U kunt in aanmerking komen voor onderstaande vergoedingen. 

Reiskosten

Voor vergoeding van uw reiskosten voor woon-werkverkeer kunt u uit twee opties 

kiezen:

1. Een vergoeding op basis van kilometers. U ontvangt deze vergoeding ongeacht de

vorm van vervoer. U ontvangt een vergoeding van € 0,19 per kilometer, tot 30

kilometer per reisdag. Indien u meer dan 15 km enkele reisafstand aflegt, kunt u via

het KMA een aanvullende tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen.

2. Een vergoeding van het openbaar vervoer tot maximaal € 3.000,- (per jaar o.b.v.

voltijds dienstverband). U kunt kiezen voor een volledige vergoeding van uw woon-

werkverkeer op basis van OV maand- of jaartrajectkaart. De vergoeding bedraagt bij

voltijds dienstverband maximaal € 3.000,- per jaar op basis van tweede klas.

Belangrijkste voorwaarde is uw verklaring dat u niet meer dan twaalf keer per jaar

met de auto naar de EUR komt. Middels het KMA kunt u aanvullend meerkosten

toeslagen of een reisafstand die meer dan € 3.000,-per jaar bedraagt, fiscaal gunstig

financieren.

In de directe omgeving van campus Woudestein zijn een metrostation, een 

busstation, drie tramhaltes en twee bushaltes, waarmee een snelle verbinding 

naar de treinstations Rotterdam-Centraal, Rotterdam-Alexander en Rotterdam-

Blaak mogelijk is. 

Voor meer informatie, zie www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid

Vergoedingen

www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/reiskosten/


• Buitengewoon verlof in verband met persoonlijke of familieomstandigheden;

• Uitkering bij overlijden;

• Nabestaandenpensioen.

Parkeren op de EUR

Er zijn (betaalde) parkeermogelijkheden op campus Woudestein. Dagelijks wordt de 

campus bezocht door vele mensen, zoals studenten, medewerkers en leveranciers. Al 

deze mensen willen graag parkeren op de campus, dat vraagt om een parkeerbeleid. 

In het kader van duurzaam mobiliteitsbeleid is per 15 juni 2013 dit nieuwe 

parkeerbeleid ingegaan. Er zijn voor elke doelgroep verschillende tarieven van 

toepassing. Voor EUR-medewerkers is er een speciaal medewerkerstarief. 

Het parkeertarief voor medewerkers bedraagt € 2,50 per dag.

Voor meer informatie over het parkeerbeleid, zie 

www.eur.nl/campus_faciliteiten/campus/parkeren_auto_motorfiets/

Internet thuis

De EUR biedt aan alle bezoldigde medewerkers een maandelijkse vergoeding als 

tegemoetkoming in de kosten voor de internetverbinding thuis. De vergoeding 

bedraagt € 15,- netto per maand bij een voltijds dienstverband. De maandelijkse 

vergoeding wordt naar rato uitgekeerd op basis van de omvang van het 

dienstverband.

De hoogte van de internetvergoeding wordt jaarlijks bepaald per 1 januari op basis 

van het dan geldende omvang van het dienstverband en wordt niet tussentijds 

gewijzigd bij veranderingen in de omvang van het dienstverband.

Fiets

In het kader van Duurzame Mobiliteit en vitaliteit stimuleert de EUR het gebruik 

van de fiets als vervoermiddel voor woon-werk verkeer. Hiervoor is een 

fietsregeling aanwezig als tegemoetkoming in de kosten voor het aanschaffen 

van een fiets voor woon-werk verkeer. Alle bezoldigde EUR-medewerkers 

kunnen eenmaal per vijf jaar maximaal €500,- (€1.000,- E-bike) vergoed krijgen voor 

de aanschaf 

van een fiets of e-bike. 

Vakbondscontributie

De EUR hecht veel waarde aan de medezeggenschap. Deze regeling maakt het 

mogelijk voor bezoldigde medewerkers om een tegemoetkoming te ontvangen 

in de vakbondscontributie. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks uitgekeerd en 

bedraagt 50% van de vakbondscontributie. 

Pensioen

De EUR is aangesloten bij het ABP, het pensioenfonds voor de publieke sector. Als 

werknemer wordt u door ons aangemeld bij het ABP, zodat u bij het ABP een 

pensioen opbouwt. Een aantal keer per jaar houdt het ABP spreekuur op de EUR. U 

kunt dan vragen over uw pensioen stellen en/of uw persoonlijke situatie bespreken. 

Verder ontvangt u één keer per jaar een actueel overzicht van uw opgebouwde 

pensioen. www.abp.nl 

Erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk

Als u niet gehuwd bent, dan kunt u op grond van de regeling ‘Erkenning van andere 

relatievormen dan het huwelijk’ toch in aanmerking komen voor bepaalde 

rechtspositionele regelingen. Het betreft de regelingen:

www.abp.nl
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/internet_thuis/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/fiets/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/vakbondscontributie/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/vergoedingen/erkenning_van_andere_relatievormen_dan_het_huwelijk/
https://www.eur.nl/campus_faciliteiten/campus/parkeren_auto_motorfiets/
https://www.eur.nl/campus_faciliteiten/campus/parkeren_auto_motorfiets/parkeertarieven_licenties/


Voorzieningen 
Collectieve verzekeringen

Via de EUR kunt u gebruik maken van diverse collectieve verzekeringen.  

Als medewerker van de EUR behaalt u hiermee een financieel voordeel.  

Collectieve verzekeringen zijn: 

: ziektekostenverzekeringZilveren Kruis Achmea 

Loyalis 

Allianz 

: inkomen bij arbeidsongeschiktheid (IPAP)* 

: autoverzekering

Centraal Beheer Achmea of OHRA  : auto-, inboedel-, en reisverzekering

* Wij vragen specifiek uw aandacht voor IPAP omdat inkomensverlies als gevolg van 

arbeidsongeschiktheid substantieel kan zijn. 

Bankproducten

De ABN AMRO biedt EUR medewerkers diverse voordelen bij bankzaken. 

https://www.abnamro.nl/nl/personeelskortingen/index.html?arr=eur

Universiteitsbibliotheek 

Als EUR medewerker kunt u een gratis lenerspas aanvragen voor de 

Universiteitsbibliotheek (UB). Bij de UB kunt u digitale bronnen raadplegen en boeken 

lenen over uiteenlopende vakgebieden. Bovendien heeft de UB 

samenwerkingsovereenkomsten met andere bibliotheken waardoor u ook boeken 

kunt lenen uit deze bibliotheken. Verder heeft u toegang tot de collectie van het 

Rotterdamsch Leeskabinet.

www.eur.nl/ub en www.eur.nl/rlk 

Open Access publiceren

Voor wetenschappelijk personeel geldt dat zij wetenschappelijke output elektronisch 

kunnen publiceren via RePub. 

https://repub.eur.nl/

Software

Via Surfspot.nl kunt u software van onder andere Microsoft en Adobe aanschaffen 

tegen sterk gereduceerde tarieven. 

www.surfspot.nl

Kinderopvang

Op de Woudestein campus verzorgt Kinderdagverblijf Partou de 

dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

https://www.partou.nl/

www.eur.nl/ub
www.eur.nl/rlk
www.surfspot.nl
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/voorzieningen/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/voorzieningen/
https://repub.eur.nl/
https://www.eur.nl/campus_faciliteiten/campus/kinderdagverblijf/
https://www.abnamro.nl/nl/personeelskortingen/index.html?arr=eur
https://www.partou.nl/


Loopbaanbeleid

De EUR vindt de ontwikkeling van haar medewerkers belangrijk. Met behulp van het 

loopbaanbeleid stimuleert en ondersteunt de EUR u bij het actief vormgeven van uw 

loopbaan en kunt u zich ontwikkelen in een door u geambieerde richting. 

Het loopbaanbeleid is er voor zowel de wetenschappelijke staf als het niet-

wetenschappelijk personeel. Het beleid voor wetenschappelijk personeel is gericht op 

vakinhoudelijke verdieping en daarmee op specialisatie en verdere ontwikkeling 

binnen de wetenschap. Voor niet  wetenschappelijk personeel gaat het om een 

verbreding van kennis, vaardigheden, ervaring en doorgroeimogelijkheden. Denk 

hierbij aan plaatsing op verschillende functies binnen de EUR. 

4-maandsgesprek

Over vier maanden ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met uw

HR-adviseur of leidinggevende. In dit gesprek kunt u aangeven hoe u de eerste paar

maanden bij de EUR heeft ervaren. Positieve en eventueel minder positieve aspecten

aan uw baan en werkomgeving kunt u aan de orde stellen.

Resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O cyclus)

Een dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker over resultaat en 

ontwikkeling is de essentie van een R&O-cyclus. De vaste elementen van uw dialoog 

zijn het maken van afspraken over te behalen resultaten, de beoordeling van eerder 

gemaakte resultaatsafspraken en het functioneren op de primaire taken, een gesprek 

over ontwikkeling en het maken van ontwikkelafspraken. Bij het gesprek over 

ontwikkeling grijpt u terug op zogeheten competenties.

Opleidingen

Het volgen van opleidingen vergroot uw inzetbaarheid en bevordert de doorstroming 

naar functies die bij uw talenten passen. Daarnaast is het voor de EUR van groot belang 

goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Indien u van plan bent een opleiding 

te volgen, dan kunt u dit overleggen met uw leidinggevende. Meer informatie over 

opleidingen kunt u inwinnen bij het bureau TOP, Trainings- en Ontwikkelingsplatform. 

https://www.eur.nl/werken-bij-de-eur/top-opleidingen

Ontwikkelingsdagen

U hebt recht op minimaal twee ontwikkelingsdagen (naar rato van de omvang 

dienstverband) per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor de vergroting van uw 

duurzame inzetbaarheid en gaan uit van een actieve investeringsplicht. De 

besteding overlegt u met uw leidinggevende en wordt vastgelegd in uw portfolio.

Loopbaan & 
ontwikkeling

https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/loopbaan_ontwikkeling/
https://www.eur.nl/werkenbij/top_opleidingen/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/loopbaan_ontwikkeling/
https://www.eur.nl/werken-bij-de-eur/top-opleidingen


De EUR staat voor een gezonde, veilige en respectvolle werkomgeving voor haar 

medewerkers. Het Arbobeleid schept hiervoor de voorwaarden. Een goede werkbeleving 

en welzijn zijn belangrijk. Een prettige sfeer op de afdeling en een gebalanceerde 

verhouding tussen de werkdruk en uw belastbaarheid dragen daaraan bij. 

Erasmus Vitaal

Om de fysieke fitheid van EUR medewerkers te bevorderen, is het Erasmus Vitaal 

programma opgezet. Erasmus Vitaal bestaat uit een Health Check en een 

bewegingsadvies. Een Health Check wordt afgerond met een rapportage met test- 

en onderzoeksuitslagen. Na de Health Check kunt u besluiten om te participeren in 

het vervolgtraject. Het persoonlijke bewegingsprogramma wordt in overleg met de 

sportarts en op basis van uw eigen wensen opgesteld.

Sporten

Als u wilt sporten kunt u gebruik maken van de faciliteiten van ons eigen 

Universitair Sportcentrum Woudestein. Het CvB subsidieert de sportkaart 

gedeeltelijk waardoor u als medewerker van de EUR voor een aantrekkelijk bedrag 

het gehele jaar kunt sporten. www.erasmussport.nl 

Ziekteverzuim

De EUR onderneemt acties die specifiek gericht zijn op het voorkomen van ziekte, 

het terugdringen van ziekteverzuim en de terugkeer naar werk. Mocht u ziek 

worden dan dient u dit zo snel mogelijk te laten weten aan uw leidinggevende. 

ARBO-arts, bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon

De EUR organiseert de ziekteverzuimbegeleiding en –preventie zelf. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met een ARBO-arts. Als u problemen heeft die het gevolg zijn 

van, of invloed hebben op uw werk, dan kunt u terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk 

werker. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en hulp bij het zoeken naar 

oplossingen voor een ieder die in zijn of haar werksituatie te maken heeft (gehad) met 

gedrag dat als ongewenst wordt ervaren, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, 

pesten of agressie. In de brochure Ongewenst Gedrag vindt u nadere informatie.

Preventiemedewerkers

De EUR beschikt over een aantal preventiemedewerkers die fungeren als 

aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en 

milieu. Er is in principe minimaal één preventiemedewerker per organisatieonderdeel.

Fysiotherapie

Mocht u een blessure krijgen, dan kunt u terecht bij de Praktijk voor Fysio- en 

Manuele Therapie Woudestein. Dit is een particuliere praktijk waar een gediplomeerde 

fysio- en manueel therapeut werkzaam is, die u kan adviseren, begeleiden en 

behandelen. De fysiotherapeut ziet het daarnaast als zijn taak om klachten in de 

toekomst te voorkomen. 

www.eur.nl/efb/gebouwen_terrein/winkels_erasmus_woudestein/

fysiotherapie_woudestein/

Gezondheid

www.erasmussport.nl
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/gezondheid/
https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/gezondheid/
https://www.eur.nl/efb/gebouwen_terrein/winkels_erasmus_woudestein/fysiotherapie_woudestein/


Klachten-arm-nek-schouder (KANS) door beeldschermwerk

KANS is een verzamelnaam voor diverse pijnklachten in armen, nek en schouders. 

Deze klachten worden veroorzaakt door eenzijdige kortdurende handelingen 

(repeterende bewegingen) waarbij geen of weinig variatie in de werkhouding 

mogelijk is en/of de werkplek niet optimaal aan de menselijke afmetingen kan 

worden aangepast.

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot KANS kunt u contact opnemen 

met de preventiemedewerker van uw organisatieonderdeel of raadpleeg de brochure 

KANS. 

Reizigersvaccinatie

Als u naar het buitenland gaat voor stage of vakantie heeft u vaak vaccinaties nodig. 

Voor advies en vaccinaties kunt u op campus Woudestein terecht bij een 

dependance van de vaccinatiepoli van het Erasmus MC. 

Voor medewerkers en studenten van Erasmus Universiteit, EUR Holding en Erasmus 

Sport worden geen consultkosten berekend. Dit geldt zowel op locatie campus 

Woudestein als op de hoofdlocatie van het Erasmus MC.

Diversiteit staat al enkele jaren hoog op de agenda van de EUR. Vanwege een sterke 

ondervertegenwoordiging van vrouwelijke en internationale wetenschappers, vooral in de hogere 

academische functies heeft de EUR de afgelopen jaren activiteiten ontplooid om een toename te 

bevorderen.

De nadruk van deze activiteiten en maatregelen ligt vooral op gerichte carrièreplanning en 

persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijk wetenschappelijk personeel.

Een greep uit deze activiteiten en maatregelen zijn:

1. Een stuurgroep Diversiteit om op het hoogste niveau richting te bepalen en

commitment en draagvlak te creëren binnen de gehele organisatie.

2. Tijdelijke vrijstelling van onderwijs na zwangerschapsverlof.

3. Masterclass Career Development voor vrouwelijke universitair docenten en

hoofddocenten.

4. Transparantie van kwalificaties hoogleraarposities in facultair benoemingsbeleid.

5. Een netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren (ENVH) om vrouwelijke hoogleraren een

stem en gezicht te geven binnen en buiten de EUR.

Daarnaast zijn er verschillende maatregelen ter bevordering van etnische diversiteit. 

Ook is er een netwerk voor LHBT (Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgender) 

medewerkers en studenten, genaamd ErasmusPride.

Meer informatie over het diversiteitsbeleid en de bijbehorende maatregelen is te 

vinden op www.eur.nl/diversity

Diversiteit

https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/gezondheid/
https://www.eur.nl/english/strategy2018/diversity/


De EUR wil een maatschappelijk betrokken universiteit zijn. Naast onderzoek en 

onderwijs brengt de universiteit haar maatschappelijke rol ook op andere manieren 

tot uiting. Dit doet zij door maatschappelijk verantwoord ondernemen professioneel 

vorm te geven. Duurzaamheid met betrekking tot ‘people’ en ‘planet’ zijn de twee 

voornaamste aspecten. 

Duurzaam mobiliteitsbeleid

De universiteit hecht veel waarde aan duurzaamheid. De EUR heeft de ambitie om 

tot de meest duurzame campussen van Nederland te behoren. Deze ambitie 

probeert de universiteit onder andere te bereiken door een duurzame campus te 

realiseren, focus op groen inkopen, minimaal verbruik van energie, het terugdringen 

van CO2-uitstoot en het introduceren van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Bovenstaande ambitie raakt onder meer aan de manier waarop we ons woon- en 

werkverkeer regelen. Immers, hoe minder mensen met de auto naar de campus 

komen, hoe lager de CO2-uitstoot die we – iedere dag opnieuw – veroorzaken. Het 

is daarom belangrijk dat medewerkers en studenten een bewuste en duurzame 

vervoerskeuze maken. 

Om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te verlagen, hebben wij onszelf tot doel 

gesteld het aantal medewerkers dat met de auto naar de universiteit reis te verlagen 

met 10%. Hiervoor stellen we allerlei alternatieven beschikbaar zoals vergoedingen 

voor het OV. Ook het vragen van een parkeerbijdrage hoort bij duurzame mobiliteit. 

https://www.eur.nl/over-de-eur/profiel/strategie/erasmus-duurzaam/

bedrijfsvoering/duurzame-mobiliteit

Voor meer informatie over deze regelingen en vergoedingen, zie het 

hoofdstuk over Arbeidsvoorwaarden.

Community Services

De universiteit heeft een sterke verbinding met de stad Rotterdam en daarmee 

ook een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen voor de Rotterdamse 

burger, stad en samenleving. Het faciliteren van community services 

(vrijwilligerswerk) is een manier waarop de EUR dit vorm geeft. De EUR werkt 

hiervoor samen met verschillende samenwerkingspartners. 

Maat-
schappelijke 

betrokkenheid

https://www.eur.nl/over-de-eur/profiel/strategie/erasmus-duurzaam/bedrijfsvoering/duurzame-mobiliteit


De EUR heeft als primaire taken het genereren en overdragen van kennis vanuit een hoge 

mate van maatschappelijke betrokkenheid. Hiertoe bedrijft de universiteit wetenschap: 

nieuwsgierig, onderzoekend en flexibel, met een sterke internationale oriëntatie. 

Professionaliteit, teamwork en fair play zijn waarden die de EUR daarbij hanteert. Deze 

worden nader toegelicht in de integriteitscode die de EUR hanteert. De integriteitscode 

biedt ruimte om elkaar te allen tijde aan te spreken op deze kernwaarden en 

verantwoordelijkheden. 

https://www.eur.nl/over-de-eur/beleid-en-financien/integriteitscode

Met vragen over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon 

wetenschappelijk onderzoek, Prof. P.J.F. (Patrick) Groenen. Deze is te bereiken via: 

vertrouwenspersoon.onderzoek@eur.nl. Meer informatie over wetenschappelijke 

integriteit is te vinden op www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/

Code_ wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf

Nevenwerkzaamheden zijn de uit de universitaire functie voortvloeiende activiteiten. 

De EUR waardeert het wanneer u nevenwerkzaamheden verricht. Zowel voor u als 

voor de EUR brengen nevenwerkzaamheden positieve aspecten met zich mee. Het 

vergroot uw netwerk en dat van de EUR en het draagt bij aan een aantrekkelijke 

werkomgeving.

Transparantie van uw nevenwerkzaamheden is echter wel een vereiste. U heeft 

daarom toestemming nodig van uw leidinggevende. Daarnaast dient wetenschappelijk 

personeel een overzicht bij te houden in een openbaar register in de zin van de 

Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU. 

www.eur.nl/nevenwerk

Integriteit 

Nevenwerk-
zaamheden

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_%282012%29.pdf
www.eur.nl/integriteit
https://www.eur.nl/over-de-eur/beleid-en-financien/integriteitscode
www.eur.nl/nevenwerk


Universiteitsraad

Medewerkers en studenten worden op centraal niveau vertegenwoordigd door 

de Universiteitsraad (UR). De UR heeft met enige regelmaat overleg met het CvB 

over het beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel. 

Faculteitsraden en dienstcommissies

Binnen de faculteiten zijn er faculteitsraden. Deze raden bestaan voor de ene 

helft uit medewerkers en voor de andere helft uit studenten. De faculteitsraad 

heeft op facultair niveau globaal dezelfde bevoegdheden als de UR. 

In de dienstcommissies worden de belangen van de medewerkers van SSC 

OO&S, het USC en de universiteitsbibliotheek behartigd. Bepaalde leden uit 

deze de commissies hebben ook zitting in de gemeenschappelijke 

medezeggenschapscommissie (GMC). De GMC is het overkoepelende 

medezeggenschapsorgaan van het SSC OO&S, het USC en de 

universiteitsbibliotheek.  www.eur.nl/medezeggenschap

Vakorganisaties en EUROPA

De vakbonden opereren op landelijk en lokaal niveau. Zij onderhandelen over 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De afspraken die op landelijk niveau 

worden gemaakt, worden vastgelegd in de CAO NU. 

De landelijke CAO afspraken kunnen binnen elke universiteit nader uitgewerkt zijn in 

het Lokaal Overleg. Binnen de EUR gebeurt dit in het EUROPA (Erasmus Universiteit 

Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden). Vakorganisaties die 

vertegenwoordigd zijn in het EUROPA zijn:

• Vakbond voor de wetenschap

• Abvakabo FNV

• CNV

• AC-HOP

www.eur.nl/europa

Beveiliging en veiligheid 

De beveiligingsdienst zorgt voor de beveiliging en bewaking in en om de gebouwen 

van campus Woudestein. Bij een calamiteit (zoals een brand- of bommelding) kan 

het zijn dat een gebouw of verdieping geheel of gedeeltelijk ontruimd wordt. Als uw 

verdieping moet evacueren hoort u eerst twee maal een alarm (het zo genaamde 

‘slow-whoop’-signaal). Na dit signaal hoor je een gesproken tekst met informatie en 

een opdracht. Het interne alarmnummer is (010) 408 1100.

Voor verdere instructies en informatie over hoe te handelen bij calamiteiten, kijkt u 

op de website: www.eur.nl/efb/beveiliging_veiligheid/beveiligingsdienst/

Mede-
zeggenschap

www.eur.nl/medezeggenschap
www.eur.nl/europa
www.eur.nl/efb/beveiliging_veiligheid/beveiligingsdienst/




Heeft u na het lezen van  
deze brochure nog 
vragen of wilt u gebruik 
maken  van bepaalde 
regelingen? 
Dan kunt u terecht bij uw HR-afdeling.

www.eur.nl/medewerkers
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