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ONDERHANDELAARSRESULTAAT CAO-SBB 2022-2023 
 
De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv enerzijds en anderzijds de stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), verder te noemen ‘partijen’, zijn het navolgende overeengekomen 
over de    ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van SBB, voor zover deze onder 
de werkingssfeer van de CAO-SBB vallen. 

 
 

1. Inleiding 
Bij de onderhandelingen voor de CAO-SBB 2022-2023 waren er twee belangrijke thema’s: de 
stijging van de lonen en het creëren van meer maatwerk voor medewerkers.  
 
Op dit moment heeft Nederland te maken met ongekend hoge inflatie. Gelet op de inflatie 
hebben partijen als doel om de lonen zo veel mogelijk structureel te doen stijgen. Tegelijkertijd 
is dit afhankelijk van de loonruimte die door OCW beschikbaar wordt gesteld. Deze is echter bij 
lange na niet toereikend om de inflatie te compenseren. Partijen hebben desondanks 
geprobeerd een zo hoog mogelijke loonstijging te realiseren. Om dit mogelijk te maken is er ook 
geanticipeerd op de verwachte arbeidsvoorwaardenruimte voor 2023.  
 
Naast deze structurele loonstijging vinden partijen het in deze moeilijke financiële tijden 
belangrijk om extra aandacht te hebben voor de lagere inkomens. Gelet hierop hebben partijen 
afgesproken dat medewerkers van SBB minimaal 14 euro per uur verdienen.  
 
Het creëren van maatwerk is het andere belangrijke thema van dit cao-akkoord. Het gaat hierbij 
om flexibilisering, keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken hebben partijen 
een aantal afspraken gemaakt. Er zal een IKB worden ingevoerd, het levensfaseverlof wordt 
geflexibiliseerd en een 9-urige werkdag wordt mogelijk gemaakt. Op deze manier kan een 
medewerker keuzes maken die passen bij de voorkeur van medewerker en levensfase, maar 
wordt ook duurzame inzetbaarheid bevorderd.  
 

2. Looptijd 
De nieuwe cao kent een looptijd van één jaar, te weten van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. 

 
3. Loonontwikkeling 

- Met terugwerkende kracht worden met ingang van 1 juli 2022 de schaallonen van de CAO-SBB 
structureel met 4,2% verhoogd. Deze structurele salarisverhoging is pensioengevend  en werkt 
automatisch door in de sociale zekerheidsuitkeringen. En vanzelfsprekend ook in het vakantiegeld 
en de eindejaarsuitkering.  

- Met deze loonmaatregelen is de volledige arbeidsvoorwaardenruimte, die vanuit de bijdrage 
van het kabinet voor 2022 is verstrekt aan SBB, volledig benut en wordt geanticipeerd op de 
verwachte arbeidsvoorwaardenruimte voor 2023. In de cao-onderhandelingen voor de cao 
SBB 2023 wordt hier rekening mee gehouden. Iedere medewerker die op 1 november 2022 bij 
SBB in dienst is en op wie de CAO-SBB van toepassing is, ontvangt een eenmalige bruto 
uitkering van € 1000,-. Bij een parttime dienstverband zal het bedrag naar rato worden 
berekend. 
Deze éénmalige uitkering telt mee voor de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld en is 
pensioengevend. Ook werkt deze uitkering automatisch door in de sociale 
zekerheidsuitkeringen. 

 
4. Minimaal 14 euro per uur 

Partijen hebben afgesproken dat werknemers in dienst bij SBB per 1 januari 2023 minimaal 14 euro 
per uur verdienen. Werknemers die op dit moment minder verdienen zullen vanaf 1 januari 2023 14 



  

2/3 
 

euro per uur verdienen. Dit vertaalt zich in een minimum maandsalaris van €2275,- bruto bij full 
time dienstverband. 
 

5. Individueel Keuze Budget (IKB) 
Per 1 januari 2023 zal een IKB worden in gevoerd. In het IKB heeft de medewerker van SBB de 
volgende keuzes: 
 
- De opgebouwde eindejaarsuitkering en het opgebouwde vakantiegeld kunnen maandelijks 

of 1 keer per jaar worden uitgekeerd.  
- Medewerkers kunnen jaarlijks 5 vakantiedagen kopen. 
- Medewerkers kunnen jaarlijks 5 vakantiedagen verkopen.  
- Naast bovenstaande optie kan SBB er voor kiezen, indien zij hiervoor de financiële ruimte 

heeft, om de medewerker in de gelegenheid te stellen nogmaals 5 dagen te verkopen.  
- Medewerkers kunnen jaarlijks 5 vakantiedagen sparen. Deze kunnen zij op een later 

moment inzetten voor bijvoorbeeld een sabbatical of voorafgaand aan het pensioen. 
Gespaarde dagen kunnen niet worden verkocht. 

 
Daarnaast wordt onderzocht of SBB het mogelijk kan maken voor medewerkers om fiscaal 
vriendelijk bijvoorbeeld een fiets of een fitness abonnement aan te schaffen. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden meegenomen in de cao-onderhandelingen voor de nieuwe CAO-SBB 2023 en 
verder. 
 
Het IKB zal anderhalf jaar na invoering door partijen geëvalueerd en waar nodig aangepast worden. 
Onderdeel van deze evaluatie is het instellen van een maximum aan het aantal te sparen 
vakantiedagen. 
 
Partijen zijn zich ervan bewust dat medewerkers die relatief dicht voor hun pensioen zitten niet 
meer voldoende de mogelijkheid hebben om te sparen om af en toe een extra moment vrij te 
nemen of om in te zetten voorafgaand aan pensioen. Gelet hierop is er een overgangsregeling 
overeengekomen voor medewerkers van 61 jaar of ouder. Deze medewerkers zullen extra 
spaarvakantiedagen worden toegekend.  
 
65 en 66 jaar: 15 spaarvakantiedagen 
63 en 64 jaar: 10 spaarvakantiedagen 
61 en 62 jaar: 5 spaarvakantiedagen 
 
Deze regeling geldt enkel voor de medewerkers die geen aanspraak maken op de BAPO-regeling of 
op extra vakantiedagen op grond van een overgangsregeling uit de CAO-SBB.  

 
De extra ‘spaarvakantiedagen’ in het kader van het IKB zullen eenmalig worden toegekend in 
december 2022 aan de medewerkers die op 31 december 2022 in dienst zijn. 31 december 2022 is 
ook de peildatum voor de leeftijd. Om aanspraak te maken dienen medewerkers op deze datum 
minimaal twee jaar in dienst te zijn. Medewerkers die reeds met pensioen zijn gegaan en daarna 
terug in dienst zijn gekomen bij SBB kunnen geen aanspraak maken op bovenstaande regeling. De 
spaarvakantiedagen moeten worden opgenomen en kunnen niet worden uitbetaald. 
 

6. Flexibilisering levensfaseverlof 
Het huidige levensfaseverlof dient momenteel in twee jaar tijd te worden opgenomen. Het niet 
opgenomen gedeelte vervalt na twee jaar. Partijen vinden in het kader van meer maatwerk voor 
medewerkers belangrijk om deze termijn te verlengen naar vier jaar. Dit betekent dat de 
medewerker die gebruik maakt van het levensfaseverlof vier jaar de tijd heeft om het 
levensfaseverlof op te nemen. Dit maakt het onder meer mogelijk om bij een fulltime dienstverband 
vier jaar lang een dagdeel levensfaseverlof op te nemen. De omvang van het levensfaseverlof (832 
uur bij een fulltime dienstverband) en de overige voorwaarden blijven ongewijzigd. Deze wijziging 
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gaat in op 1 januari 2023.  
 
 

7. 9-urige werkdag 
Partijen willen graag meer flexibiliteit bieden bij het invullen van de werkweek en willen het daarom, 
binnen de huidige arbeidsduur, mogelijk maken dat een medewerker 9 uur per dag kan werken in 
plaats van 8 uur per dag. Een medewerker maakt, indien hij dat wenst, een voorstel voor een 
werkschema met een wisselend weekpatroon waarin 9 uur werken per dag mogelijk is. De werkgever 
gaat hiermee akkoord tenzij dit leidt tot aantoonbaar organisatorische problemen. Deze wijziging gaat in 
op 1 januari 2023. 
 

8. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
In de CAO-SBB is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen maken een studieafspraak om te 
kijken hoe de optie dat medewerker, in overleg met werkgever, ervoor kan kiezen om na de AOW-
gerechtigde leeftijd door te werken een prominentere plek in de CAO-SBB kan krijgen. De resultaten 
hiervan zullen onderwerp zijn van de onderhandelingen van de nieuwe CAO-SBB.  

 
9. Technische wijzigingen 

De cao zal voor zo ver nodig worden aangepast op een aantal technische punten. 
 
 
Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en op 9 november 2022 ondertekend te Zoetermeer. 

 

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

Namens deze, 

 

Mevrouw J.C.W. Vlug 

 

 

AOb  CNV Onderwijs, onderdeel CNV 
Connectief 

Namens deze,       Namens deze, 

 

De heer D. van der Zweep      Mevrouw D.J.P. Woestenberg 

            
  

 

FvOv         FNV Overheid 

Namens deze,       Namens deze,  

 

 

De heer R. Littooij      De heer B.H.G.T. Koekoek 
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