
1 
 

Principe-akkoord cao Sanquin 2021 – 2022 
 
Partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Sanquin. FNV en CNV leggen het 
principe-akkoord positief aan hun leden voor. 
 
Looptijd 
 
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. 
 
Salarisverhoging 
 

 de salarisschalen en de salarissen worden per 1 januari 2021 verhoogd met 2,5% 
 de salarisschalen en de salarissen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,25% 

 
Pensioenpremieverdeling 
 
De betaling van de pensioenpremie wordt met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd van 55% betaling 
door de werkgever en 45% door de werknemer naar 60% door de werkgever en 40% door de 
werknemer. Artikel 3.3.2 lid 3 van de cao wordt daartoe gewijzigd in:  

“De pensioenpremie wordt vanaf 1 januari 2022 voor 40% op de werknemer verhaald.” 

 
Duurzame inzetbaarheid 
 
Naast de reeds bestaande regelingen en initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid  
wordt gedurende de looptijd van deze cao  €500.000 beschikbaar gesteld voor nieuwe duurzame 
inzetbaarheidsinitiatieven. Wij stellen voor dit budget in te zetten voor de volgende regeling:  

Generatiebeleid – werknemers wordt tijdelijk de gelegenheid geboden zich vanaf 3  jaar voor AOW-
datum aan te melden voor  een generatieregeling (70%, 80% of 90% werken), onder de volgende 
voorwaarden: 

 het aantal te werken uren moet minimaal gemiddeld 18 uur per week blijven 
 al het opgespaarde verlof (PLB/MSB/compensatie-uren, tijdsparen) dient opgenomen te 

worden vóórdat de werknemer gebruik kan maken van de regeling; werknemer en 
leidinggevende stellen hiertoe een plan op 

 de werkgever betaalt het salaris over de helft van de vrijgestelde uren door, over de andere 
helft van de vrijgestelde uren ontvangt de werknemer geen salaris 

 alle arbeidsvoorwaarden in tijd worden teruggebracht naar het gekozen aantal nieuw te 
werken uren 

 alle arbeidsvoorwaarden in geld worden aangepast aan de nieuwe salarisbetaling 
 de werknemer kan de pensioenopbouw baseren op de nieuwe (lagere) salarisbetaling of op 

100% van zijn oude contractuele arbeidsomvang (voortzetten van de bestaande 
premiebetaling) 

 de werknemer komt vanaf het moment dat hij deelneemt aan de generatieregeling niet 
meer in aanmerking voor een eventuele overgangsregeling opbouw (PLB-)verlof 

 bij meer belangstelling dan beschikbaar budget is de inzet van cao-partijen om de 
werknemers met het langste dienstverband als eersten in aanmerking te laten komen voor 
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de generatieregeling. Indien noodzakelijk zullen cao-partijen aanvullend pogen de 
aanmeldingen voor hoge percentages vrijstelling terug te brengen naar een lager percentage  

 indien er budget overblijft, wordt de regeling opengesteld voor werknemers vanaf 4 jaar 
voor AOW-datum en vervolgens eventueel voor werknemers vanaf 5 jaar voor AOW-datum.  

 bij het invullen van de vacatureruimte die door deze regeling ontstaat streeft Sanquin naar 
een evenwichtige leeftijdsopbouw in de leeftijdspyramide in de organisatie en naar kansen 
voor interne doorstroming 

 Sanquin informeert medezeggenschapsorganen en cao-partijen over de mate waarin en 
wijze waarop werknemers gebruikmaken van de regeling  

 werknemers die deelnemen aan de regeling kunnen hun deelname blijven voortzetten tot 
aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Een eenmaal door de werknemer gemaakte keuze geldt 
voor de hele periode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Samenvatting met voorbeelden. De percentages zijn percentages van het oorspronkelijke 
dienstverband. Dus bijvoorbeeld 10% vrijstelling bij een dienstverband van 32 uur = 3,2 uur: 
 

Vrijstelling 
van werk 

Inleveren 
salaris 

Doorbetaling 
salaris 

Aanpassing 
arbeidsvoorw. 
in tijd op: 

Aanpassing 
arbeidsvoorw. 
in geld op: 

Pensioenopbouw 
naar keuze werk-
nemer: 

10% 5% 5% 90% 95% 95 of 100% 
20% 10% 10% 80% 90% 90 of 100% 
30% 15% 15% 70% 85% 85 of 100% 

 

Daarnaast maken partijen in het kader van duurzame inzetbaarheid de volgende afspraken:  

Mantelzorg – op vooral oudere werknemers wordt steeds meer een beroep gedaan om mantelzorg 
te bieden. Dit kan (deels) ondervangen worden door de mogelijkheid om calamiteitenverlof, 
kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof op te nemen. In de cao 2021-2022 wordt in aanvulling 
daarop de mogelijkheid van langdurig zorgverlof verlengd van 11 naar 12 weken op jaarbasis. 
Daarnaast kan de werknemer een beroep doen op de Wet flexibel werken. Op basis van de cao kan 
de werkgever bovendien betaald of onbetaald verlof toekennen. 

De behoefte aan en invulling van mantelzorg wordt  structureel onderdeel van de 
functioneringsgesprekkencyclus, waarbij de mogelijkheid (on)betaald verlof toe te kennen voor 
mantelzorg expliciet besproken wordt.  Mantelzorg komt uit intern Sanquinonderzoek naar voren als 
één van de belangrijkste stressfactoren van werknemers en is daarom een thema dat hoog op de 
duurzame inzetbaarheidsagenda blijft staan. 

Tijdsparen – de mogelijkheid om verlof  te sparen wordt uitgebreid van 50 weken naar 100 weken. 
Deze tijd kan ingezet worden voor langduriger periodes van verlof, bijvoorbeeld in aanvulling op 
bevallingsverlof of ouderschapsverlof of voor een sabbatical. Ook is het mogelijk deze tijd volledig in 
te zetten direct voorafgaand aan het pensioen. Afspraken hierover worden in overleg tussen 
werknemer en leidinggevende vastgelegd in een ‘MSB-plan’. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. Indien de werknemer minimaal 50 weken verlof heeft gespaard en de 
gespaarde tijd volledig direct voorafgaand aan het pensioen wenst op te nemen, maakt hij daarover 
minimaal 12 maanden voor het tijdstip van ingang van  de verlofperiode afspraken.  

Randvoorwaarde voor het inzetten van het gespaarde verlof direct voorafgaand aan het pensioen  is 
dat als de werknemer frequent of langdurig verzuimt in verband met ziekte, werkgever en 
werknemer samen afspraken kunnen maken over het eerder of anders (gespreid) inzetten van het 
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gespaarde verlof, zodat de werknemer toch gezond kan doorwerken tot de pensioengerechtigde 
leeftijd. De uiteindelijke beslissing om het gespaarde verlof hiervoor in te zetten is aan de 
werknemer. Het gezond doorwerken is een gedeelde verantwoordelijkheid; dit betekent dat het 
inzetten van het gespaarde tijdspaarverlof besproken wordt in samenhang met (andere) maatregelen 
die werkgever en werknemer kunnen inzetten, zoals vervroegd pensioen, aanpassing van het 
deeltijdpercentage, andere vormgeving van het werkrooster en doorwerken in een voor de 
werknemer minder belastende functie.  

Voor het tijdsparen staan de werknemer de volgende bronnen ter beschikking: PLB-uren, MSB-uren, 
compensatie-uren onregelmatige dienst, compensatie-uren overwerk, compensatie-uren 
bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten.  

Werkdruk 

Hoewel werkdrukmaatregelen wat Sanquin betreft betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid, is 
uit eerdere cao-overleggen en enquête van de vakbonden gebleken dat het goed is nadrukkelijk bij 
dit onderwerp stil te staan.  

Partijen bij deze cao zijn overeengekomen dat:  

1. werkgever stuurt op een goede balans in de uitvoering van het werk als onderdeel van de 
integrale bedrijfsvoering; 

2. werkgever werkdruksignalen onderkent, in kaart brengt en bespreekbaar maakt; 
3. werkgever werkdrukproblemen aanpakt en oplost door: 

a. daarover te rapporteren in de organisatie; 
b. met de  medezeggenschapsorganen en met werknemers prioriteiten te bepalen over 

de aanpak van werkdruk; 
c. daaraan merkbare resultaten binnen een af te spreken periode te verbinden; 
d. teams (of als een werknemer geen onderdeel uitmaakt van een team:  de 

werknemer) te faciliteren ten behoeve van een (cyclische) aanpak van de 
werkdrukproblemen; 

e. de voortgang van de aanpak van de werkdruk te monitoren, in samenspraak met de 
medezeggenschapsorganen en werknemers. 

4. Het initiatief vanuit een team of werknemer(s) om werkdruk aan te pakken zal waar mogelijk 
door de werkgever worden gefaciliteerd. Als het initiatief (lokale) oplossingen betreft zullen 
die waar mogelijk ingevoerd worden. De medezeggenschap wordt op de hoogte gesteld van 
deze initiatieven.  

Sanquin geeft gedurende de looptijd van deze cao periodiek aan cao-partijen een terugkoppeling 
over de stand van zaken met betrekking tot de issues die naar aanleiding van het PMO aangepakt 
worden. 

Conform de afspraken uit de cao 2017-2019 bestuderen cao-partijen daarnaast een eventuele 
herziening van de ontziebepalingen in de cao m.b.t. nachtdiensten en bereikbaarheids-, 
aanwezigheids- en consignatiediensten  in de nacht. 

Stageregeling 

Sanquin wenst de stageregeling in de cao aan te passen. Wij stellen voor de ‘Bijlage: 
stagevergoedingen’ in de cao als volgt te wijzigen:   
1. De stagevergoeding wordt toegekend aan MBO-, HBO- en WO-leerlingen met  uitzondering van 
onderzoeksstages. 
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2. De hoogte van de stagevergoeding bedraagt bij een voltijdstage vanaf 1 januari 2022 € 400,- bruto 
per maand. Voor een deeltijdstagiair wordt het naar rato-beginsel toegepast. De stagevergoeding is 
inclusief de gemaakte kosten van de stagiair.  
3. De stagiair komt daarnaast in aanmerking voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
conform artikel 11.1.1 van de cao, tenzij hij uit andere hoofde een reiskostenvergoeding ontvangt 
(bijvoorbeeld een OV-kaart). 
4. De stagevergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met de geharmoniseerde consumentenprijsindex 
(HICP).  
5. De kosten voor noodzakelijke inentingen worden door de overheid of de werkgever vergoed. 
 

Procesvoorstel met betrekking tot een thuiswerkregeling 

De komende cao-periode wordt de uitwerking van de thuiswerkregeling door de medezeggenschap 
en werkgever met de vakbonden gedeeld en besproken. Dit met het doel bij de onderhandelingen 
over de eerstvolgende cao te bespreken hoe en in hoeverre  definitieve afspraken over het 
thuiswerkbeleid en de thuiswerkregeling opgenomen worden in de cao.  

Partijen zijn nadrukkelijk overeengekomen dat Sanquin de medezeggenschapsorganen betrekt bij de 
ontwikkeling van het beleid en de vormgeving van de daarmee samenhangende regelende afspraken. 

 

Jaarurensystematiek / zelfroosteren 

Conform de afspraak in de cao 2017-2019 wil Sanquin de mogelijkheden verkennen om een 
jaarurensystematiek in te voeren. Vakbonden geven aan dat dit systeem op veel werkplekken niet 
goed werkt. Sanquin is op zoek naar maatregelen om flexibiliteit in de roosters te vergroten en de 
regie van de werknemer op de eigen arbeidsduur/werktijden te vergroten. Daartoe onderzoeken 
cao-partijen gedurende de looptijd van deze cao de mogelijkheden en randvoorwaarden m.b.t. 
invoering van een systeem waarbij flexibiliteit én meer regie bij werknemers op arbeidsduur en 
werktijden centraal staan.  

Sanquin is voornemens de totstandkoming van roosters voor werknemers vorm te geven d.m.v. 
‘zelfroosteren’. Hiermee krijgt de werknemer meer eigen regie over zijn roosters en werktijden en 
(daarmee) over de eigen duurzame inzetbaarheid. Waar dit leidt tot wijziging van cao-afspraken 
worden hierover gedurende de looptijd van de cao 2021-2022 afspraken gemaakt tussen cao-
partijen. Eventuele aanpassingen en (nieuwe) afspraken worden in de volgende cao doorgevoerd. 
Gedurende de looptijd van deze cao verstrekt Sanquin aan cao-partijen informatie over de stand van 
zaken met betrekking tot invoering van de zelfroostersystematiek. 

 

Modernisering van de cao 

Zoals afgesproken in de cao 2017-2019 hechten partijen bij de cao aan de toegankelijkheid en 
begrijpelijkheid van cao-teksten. In de preambule van de cao 2017-2019 is hiertoe ook al een 
‘werkwijze’ vastgelegd.  

Gedurende de looptijd van de cao 2021-2022 vindt tussen cao-partijen overleg plaats over 
modernisering van de cao. Deze modernisering betreft in eerste instantie de inhoud: kunnen er 
bijvoorbeeld artikelen geschrapt worden die niet meer relevant zijn, of moeten teksten aangepast 
worden zodat ze (weer) relevant zijn voor Sanquin. Als overeenstemming is bereikt over de 
gemoderniseerde inhoud, wordt de tekst zo veel mogelijk vereenvoudigd en leesbaarder gemaakt. 
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De gemoderniseerde teksten worden in de volgende cao opgenomen. Partijen streven ernaar de 
modernisering van teksten af te ronden voordat de onderhandelingen over de cao ‘2023 en verder’ 
van start gaan.  

 
Eén periodieke salarisverhogingsdatum voor alle werknemers  

Sanquin zal voor alle werknemers per 01-04-2022 één periodieke salarisverhogingsdatum vaststellen. 
Nu is deze datum nog afhankelijk van het moment van indiensttreding. Uitgangspunt is dat de 
individuele werknemer van de overgang naar 1 periodieke salarisverhogingsdatum geen voor- of 
nadeel ondervindt.  2022 Is een overgangsjaar, waarin de werknemer per 1 april een periodieke 
salarisverhoging ontvangt waarvan de hoogte wordt aangepast op basis van het aantal maanden dat 
de werknemer onder het oude regime nog had moeten doorlopen tot de volgende periodieke 
salarisverhogingsdatum.   

Deze regeling staat los van de cao-verhogingen, die per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 doorgevoerd 
zullen worden.  
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Bijlage: overgang naar één periodieke salarisverhogingsdatum (toe te voegen aan de preambule)  
 
Sanquin zal voor alle werknemers per 01-04-2022 één periodieke salarisverhogingsdatum invoeren. 
Nu is deze datum nog afhankelijk van het moment van indiensttreding. Uitgangspunt is dat de 
individuele werknemer van de overgang naar 1 periodieke salarisverhogingsdatum geen voor- of 
nadeel ondervindt. 2022 Is een overgangsjaar, waarin zich de volgende situaties kunnen voordoen:  

- Periodieke salarisverhogingsdatum is 01-04: er verandert niets 
- Periodieke salarisverhogingsdatum voor of na 01-04:  

a. Vóór 01-04: bij datum salarisverhoging t/m maart 2022 (volgens oude systematiek + nog 
niet aan max van de schaal) wordt de hoogte van de stijging per 01-04-2022 gecorrigeerd 
met het aantal maanden dat de medewerker onder het oude regime eerder een 
periodieke salarisverhoging zou hebben gekregen, bijvoorbeeld: 
o oude periodieke salarisverhogingsdatum is 01-01  
o per 01-04-2022 ontvangt de medewerker 15/12e van de verhoging 
o per 01-04-2023 ontvangt de medewerker de reguliere  periodieke  salarisverhoging 
 

b. Ná 01-04: bij datum salarisverhoging na april 2022 (volgens oude systematiek + nog niet 
aan max van de schaal) wordt de hoogte van de stijging eveneens gecorrigeerd, 
bijvoorbeeld: 
o oude salarisverhogingsdatum is 01-05 
o medewerker zou dan op 01-04 nog 1 maand moeten doorlopen tot de volgende 

salarisverhoging  
o per 01-04-2022 ontvangt de medewerker 11/12e van de verhoging 
o per 01-04-2023 ontvangt de medewerker de volledige salarisverhoging 

 


