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ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO-SBB 2016 

 

De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de FvOv / UNIENFTO enerzijds en de stichting 

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) anderzijds, verder te noemen ‘partijen’, zijn het 

navolgende overeengekomen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel 

van SBB. 

 

1. Inleiding  

 

Sinds 1 augustus 2015 zijn de wettelijke taken van de Kenniscentra belegd bij SBB. Ruim 500 

medewerkers afkomstig van de kenniscentra en de hieraan gelieerde rechtspersonen zijn 

vanwege de overheveling van de taken in dienst getreden bij SBB. Deze medewerkers zijn 

vanwege het beginsel van overgang van onderneming overgekomen naar SBB met behoud 

van de bestaande rechten en verplichtingen. SBB ziet zich daardoor geconfronteerd met 

verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen (CAO-Kenniscentra, CAO-SBB en diverse 

individuele regelingen) en een grote diversiteit aan onkostenregelingen.  

Het gevolg hiervan is dat er een rechtspositionele ongelijkheid bestaat tussen  

tussen de medewerkers die onder de CAO-Kenniscentra vallen en de medewerkers waarop 

een andere arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is. Daarnaast brengt de 

verscheidenheid aan regelingen een grote administratieve last met zich mee, die gepaard gaat 

met substantiële kosten. 

 

SBB en de betrokken vakbonden zijn daarom van mening dat het gewenst is dat er één 

rechtspositieregeling tot stand komt, die van toepassing is op alle medewerkers van SBB, 

ongeacht hun herkomst.  

 

Deze nieuwe CAO-SBB staat dus voor een belangrijk deel in het teken van de integratie van 

de verschillende arbeidvoorwaardenregelingen waarbij ook uitdrukkelijk aandacht is besteed 

aan het personeel dat voorheen al werkte bij SBB. Ook zij verdienden een vooruitgang.    

Daarnaast is er een beperkt aantal vernieuwingen doorgevoerd. Een aantal vernieuwingen zal  

verder uitgebouwd worden in de CAO-SBB 2017.  

 

2. Keuzemogelijkheid 

 

De medewerkers die afkomstig zijn van de Kenniscentra dan wel de hieraan gelieerde 

rechtspersonen zijn met hun bestaande arbeidsvoorwaarden bij SBB in dienst getreden. Deze 

medewerkers kunnen kiezen voor de CAO-SBB dan wel voor het behoud van hun bestaande 

arbeidsvoorwaardenpakket. Het gaat hier om een éénmalige keuze. Kiezen voor het behoud 

van de bestaande arbeidsvoorwaarden betekent evenwel dat de salarissen van de 

medewerkers die deze keuze hebben gemaakt niet meer zullen worden verhoogd. De lonen 

van deze medewerkers worden permanent bevroren. 

 

3. Looptijd 

 

De nieuwe CAO-SBB kent een looptijd van één jaar, van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. De 

cao is een standaard-cao.   

 

4. Inkomensontwikkeling en andere financiële arbeidsvoorwaarden 

 

Salarisontwikkeling 

De schaallonen worden per 1 januari 2016 verhoogd met 2,35%.  

 

Incidentele nominale uitkering 
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Aan het personeel wordt in januari 2016 een incidentele nominale uitkering verstrekt van 400 

euro bruto bij een normbetrekking. Voor parttimers geldt een uitkering naar rato van de 

omvang van de betrekking. 

 

Premievrijval vanwege afspraak in centraal loonakkoord 

In het bovensectorale centrale loonruimteakkoord zijn afspraken gemaakt over een andere 

wijze van indexeren van het ABP-pensioen. Dit zou volgens genoemd centraal akkoord een 

vrijval van 1,4% opleveren. Deze afspraken zijn recent geformaliseerd in de Pensioenkamer. 

Mocht deze nieuwe wijze van indexeren inderdaad voor SBB leiden tot vrijval van 

pensioenpremie, dan zal deze vrijval toegevoegd worden aan het salaris. 

 

Nominale eindejaaruitkering 

Zowel de CAO-Kenniscentra als de CAO-SBB kennen een nominale eindejaarsuitkering voor de 

schalen 1(A) tot en met 8 (H). Bij de CAO-Kenniscentra gaat het om een bedrag van € 747 (1 

t/m 5) respectievelijk € 702 (6 t/m 8). De CAO-SBB kent een hogere eindejaarsuitkering, te 

weten € 1070 respectievelijk € 1025 bij een voltijdse baan.  

Voor al het personeel van SBB in de schalen 1 (A) tot en met 8 (H) gaat de hogere nominale 

eindejaarsuitkering uit de CAO-SBB gelden. Dit betekent voor de schalen van de cao 

kenniscentra A tot en met F een bedrag van 1070 euro bruto respectievelijk 1025 euro bruto 

voor de schalen G en H bij een voltijdse baan.   

 

Arbeidsduur 

De CAO-SBB kent een gemiddelde arbeidsduur van 37,5 (112,5 uur ADV) uur per week, in de 

CAO-Kenniscentra is een arbeidsduur opgenomen van 37 uur per week (135 uur ADV). De 

arbeidsduur van de CAO-SBB wordt overgenomen. De normbetrekking wordt dus 37,5 uur. De 

salarissen zullen voor de medewerkers die 37 uur werken naar rato van de verhoging worden 

aangepast. 

 

Vakbondscontributie 

Iedere medewerker die lid is van een vakbond krijgt de helft van de af te dragen contributie 

vergoed, met een maximum van € 100,- netto op jaarbasis. Deze regeling zal in de cao 

worden vastgelegd. 

 

Verhaal WGA premie  

SBB is op grond van de CAO-Kenniscentra gerechtigd om 50% van de gedifferentieerde 

premie WGA te verhalen op de medewerkers. Overeengekomen is dat SBB niet tot verhaal 

van de gedifferentieerde premie WGA zal overgaan. 

 

Toelage Bedrijfshulpverlening 

SBB keert momenteel geen toelage uit aan medewerkers die belast zijn met de 

bedrijfshulpverlening. In de CAO-Kenniscentra is wel een toelage opgenomen voor deze 

medewerkers (€ 9,58 per maand). De regeling van de CAO-Kenniscentra wordt overgenomen. 

 

Zelfstandige loonontwikkeling 

De CAO-SBB volgde tot 1 januari 2016 wat betreft de salarisontwikkeling de afspraken die 

werden gemaakt in het kader van de CAO PO rond de contractloonontwikkeling. Deze 

koppeling met de CAO PO wordt losgelaten. De CAO-SBB zal met ingang van 1 januari 2016 

een zelfstandige loonontwikkeling kennen.  

 

Loongebouw 

Er bestaan verschillen tussen het loongebouw van de CAO-Kenniscentra en dat van de CAO-

SBB. Om pragmatische redenen is afgesproken om het loongebouw van de CAO-Kenniscentra 

te gaan hanteren. De medewerkers van “SBB-oud” zullen wanneer dit leidt tot een 

achteruitgang van inkomen hiervoor integraal gecompenseerd worden. Deze toelage zal 
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tevens benut worden als compensatie van de nominale eindejaarsuitkering van € 200,- 

waarop de medewerkers van “SBB-Oud” recht hebben. Deze nominale uitkering komt per 1 

januari 2016 te vervallen. 

 

5. Integratie overige arbeidsvoorwaarden  

 

Het uitgangspunt is dat al het personeel onder één rechtspositieregeling komt te vallen. Op de 

meeste medewerkers is de CAO-Kenniscentra van toepassing. De CAO-SBB geldt voor 

medewerkers die voor 1 augustus 2015 al in dienst waren bij SBB. 

Ondanks het feit dat er veel overlap bestaat tussen beide cao's, verschillen de cao’s op een 

aantal onderdelen wezenlijk van elkaar. Partijen hebben over in de integratie van beide cao’s 

de volgende afspraken gemaakt. 

 

1) Bovenwettelijke -en nawettelijke werkloosheidsuitkering  en het derde WW-jaar 

 

Medewerkers die onder de werkingssfeer vallen van de CAO-Kenniscentra/BWR-Kenniscentra 

hebben bij werkloosheid recht op een bovenwettelijke wachtgelduitkering. De WW wordt  

opgeplust. Daarnaast krijgen medewerkers van 41 jaar en ouder na afloop van de WW een 

aansluitende uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd en de duur 

van het dienstverband.  

 

Afgesproken is dat de BWR-Kenniscentra tot 1 januari 2020 blijft gelden voor de medewerkers 

die afkomstig zijn van de Kenniscentra die hierop recht konden doen gelden. De aanspraak 

die een medewerker tot 1 januari 2020 aan deze regeling kan ontlenen, is gelijk aan de 

(potentiële) aanspraak van de medewerker op het moment van de overgang naar SBB (1 

augustus 2015). Het gaat hier om een bevroren recht. Voorbeeld: een medewerker die op het 

moment van de overgang 41 jaar is, heeft recht op een half jaar aansluitende uitkering. Dit 

recht wordt gefixeerd. Dit betekent dat wanneer de medewerker 42 jaar wordt de 

uitkeringsduur van de aansluitende uitkering niet wordt verhoogd naar 1 jaar conform de 

gebruikelijke systematiek.  

Daarnaast zal er geen sprake zijn van een samenloop van de BWR-regeling met de 

transitievergoeding, voor zover dit mogelijk is op grond van de huidige wet- en regelgeving.  

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW-duur stapsgewijs ingekort in opbouw en hoogte van 38 

maanden naar 24 maanden. In lijn met het Sociaal Akkoord zal deze aanpassing worden 

gerepareerd, waarbij 50% van de kosten hiervan voor rekening komt van SBB en 50% voor 

rekening van de werknemer. Er zal aangehaakt worden bij de initiatieven die op centraal 

niveau worden geëntameerd. 

 

2) Het ouderenverlof (CAO-Kenniscentra) en het levensfaseverlof (CAO-SBB) 

Op grond van de CAO-Kenniscentra kan een medewerker wanneer die de leeftijd bereikt van 

55 jaar een halve dag per week (op fulltime basis) minder gaan werken en bij het bereiken 

van de leeftijd van 60 jaar een hele dag per week minder. Over de uren dat de medewerker 

verlof geniet, krijgt deze circa 2/3 deel van zijn salaris doorbetaald. Daarnaast hebben 

medewerkers vanaf hun vijftigste verjaardag recht op extra vakantiedagen (maximaal 3) en 

heeft een medewerker van 60 jaar of ouder in de schalen A tot en met G per dag een half uur 

extra verlof. 

 

De CAO-SBB kent geen specifieke verlofregeling voor ouderen, maar een verlofregeling waar 

iedereen ongeacht zijn/haar leeftijd gebruik van kan maken. Deze regeling maakt het mogelijk 

dat een medewerker gedurende maximaal 2 jaar 1 dag per week minder kan werken tegen 

inlevering van 50% van het salaris over die dag. 
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De levensfaseregeling van de CAO-SBB zal leidend worden. Degenen die op 1 januari 2016 

geen gebruik maken van de verlofregelingen die in de CAO-Kenniscentra zijn opgenomen voor 

ouderen, vallen onder deze levensfaseregeling. Medewerkers die op 1 januari 2016 wel 

gebruik maken van een van de verlofregelingen van de CAO-Kenniscentra behouden dit recht. 

Het is een bevroren recht. Zo kan een medewerker die op 1 januari 2016 een halve Bapo 

heeft, later niet meer in aanmerking komen voor de hele Bapo. 

De medewerkers die op 1 januari 2016 gebruik maken van een van bovengenoemde 

ouderenregelingen kunnen opteren voor het levensfaseverlof, waarbij zij dan afstand doen 

van de ouderenregelingen van de CAO-Kenniscentra. 

 

3) Betaald ouderschapverlof 

De CAO-Kenniscentra bevat een regeling betaald ouderschapsverlof, de CAO-SBB niet. 

Medewerkers van de Kenniscentra die op 1 januari 2016 gebruik maken van het betaald 

ouderschapsverlof van de CAO-Kenniscentra behouden het aan hen toegekende betaald 

ouderschapsverlof. De overige medewerkers kunnen geen gebruik meer maken van het 

betaald ouderschapsverlof. Voor hen staat de levensfaseregeling open. 

 

4) 5 mei en de ontwikkelingsdag 

Medewerkers van de kenniscentra zijn vrij op 5 mei. Afgesproken wordt dat met ingang van 1 

januari 2016 voor alle medewerkers 5 mei een niet-werkdag wordt. De ontwikkelingsdag waar 

de medewerkers van “SBB-oud” recht op hebben komt hiermee te vervallen. 

 

5) Sparen ADV 

De CAO-Kenniscentra bevat de mogelijkheid om ADV-uren op te sparen en deze naderhand in 

te zetten voor bijvoorbeeld een sabbatical. De CAO-SBB kent deze mogelijkheid niet. Per 1 

januari 2016 komt de mogelijkheid om ADV-uren te sparen te vervallen. Over de opgebouwde 

aanspraken op ADV-uren worden maatwerkafspraken met de betrokkenen gemaakt. 

 

6) Ambtsjubileum  

Medewerkers van de Kenniscentra krijgen bij het bereiken van een 25-jarig, 40-jarig en een 

50-jarig ambtsjubileum een gratificatie. Voor de medewerkers van “SBB-oud” geldt een 

dienstjubileum. Het ambtsjubileum zal per 1 januari 2016 komen te vervallen. Wel zullen 

opgebouwde rechten (anciënniteit) worden gerespecteerd en derhalve meetellen als diensttijd 

bij SBB. 

 

7) Verhuiskostenregeling 

Op grond van de CAO-Kenniscentra kunnen medewerkers onder bepaalde voorwaarden 

aanspraak maken op een tegemoetkoming bij verhuizing.  

Deze verhuiskostenregeling van de CAO-Kenniscentra blijft nog zes maanden in stand (tot 1 

juli 2016) voor medewerkers afkomstig van de Kenniscentra. Medewerkers die conform de 

regeling in aanmerking komen voor een vergoeding, moeten dus voor 1 juli 2016 een 

aanvraag indienen.  

 

8) Vergoeding woon-werkverkeer  

De vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer is een onderwerp dat belegd wordt bij het 

overleg tussen SBB en de OR. Het vertrekpunt is de huidige regeling van SBB.  

 

9) Aanzegtermijn bij collectief ontslag 

Beide cao's kennen een aanzegtermijn in het geval de werkgever vanwege een reorganisatie 

over moet gaan tot collectief ontslag. Naast het aanzeggen van de betreffende medewerkers 

moeten ook de vakorganisaties tijdig op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen die 

de aanleiding vormen tot de reorganisatie. De verplichting om de vakorganisaties te 

informeren komt te vervallen. In plaats hiervan komt de afspraak dat SBB en de 

vakorganisaties minimaal éénmaal per jaar georganiseerd overleg hebben. 
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Daarnaast is de definitie van collectief ontslag voor herijking vatbaar. Er is sprake van 

collectief ontslag wanneer er in één jaar 10 FTE’s ontslagen moeten worden. Tot slot zal de 

bepaling rond de aanzegtermijn redactioneel aangepast worden.  

 

10) Periodiekdatum  

De CAO-Kenniscentra kent een vaste periodiekdatum, te weten 1 januari. Bij de CAO-SBB is 

de periodiekdatum afhankelijk van het moment van indiensttreding. Vanwege praktische 

redenen wordt gekozen voor één periodiekdatum, te weten 1 januari. Met de medewerkers 

die nu onder de CAO SBB vallen en de overige medewerkers die een andere periodiekdatum 

hebben zullen maatwerkafspraken gemaakt worden in verband met de gevolgen van het 

hanteren van 1 januari als periodiekdatum.  

 

11) Vakbondsbijdrage en Vakbondsfaciliteiten  

 

Vakbondsbijdrage 

SBB zal ten behoeve van het georganiseerd overleg aan de Stichting Structureel 

Vakbondsverlof een financiële bijdrage verstrekken.  

 

Vakbondsfaciliteiten 

 

SBB verleent de werknemer desgevraagd kort of lang buitengewoon verlof met behoud van 

salaris uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden:  

a.  voor het op uitnodiging van de vakbond waarvan de werknemer lid is, als cursist 

deelnemen aan een cursus, voor ten hoogste vijf dagen per twee kalenderjaren, voor 

zover omzetting van de dienst niet mogelijk is;  

b. voor het deelnemen aan vergaderingen voor de vakbond (of het verrichten van 

incidentele werkzaamheden) waarvan de werknemer lid is, als bestuurslid, kaderlid of 

afgevaardigde voor ten hoogste 8 werkdagen per kalenderjaar.  

 

SBB stelt daarnaast de vakbonden in staat om de bij SBB werkzame leden te consulteren, 

binnen en buiten de werktijd van de betrokken werknemers, voor zover het een raadpleging 

betreft in het kader van een cao-akkoord of een eventueel sociaal plan c.q een reorganisatie. 

 

SBB stelt tot slot vergaderfaciliteiten ter beschikking voor het vakbondswerk.  

 

6. Bovenmatig betaalde medewerkers 

 

Door de overgang van onderneming wordt SBB geconfronteerd met de situatie dat er een 

aantal medewerkers is dat een substantieel hoger salaris heeft dan bij de functie hoort.  

Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag.  

Partijen stellen vast dat van bovenmatigheid sprake is wanneer het salaris van een 

medewerker meer dan één schaal hoger is dan de schaal die behoort bij de werkzaamheden 

die de medewerker uitoefent. De medewerker verdient dus een salaris (inclusief eventuele 

toelages) dat meer is dan het maximum van de naasthogere schaal.  

Partijen komen daarom overeen dat de medewerkers met een bovenmatige beloning wat 

betreft het te indexeren salaris worden ingedeeld in het hiervoor bedoelde maximum van de 

naasthogere schaal. Daarnaast krijgen deze medewerkers vanwege de inkomensachteruitgang 

een toelage die bestaat uit het verschil tussen het salaris dat zij op grond van deze inschaling 

krijgen en het oude salaris. Het gaat hier om een toelage die niet geïndexeerd zal worden 

echter wel meetelt voor het bepalen van een sociale zekerheidsuitkering.  

 

7. Op de toekomst gerichte CAO-SBB 
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Met deze CAO-SBB is een eerste aanzet gegeven voor een cao die op een eigentijdse leest is 

geschoeid. Zo kent de CAO-SBB een levensfaseregeling die open staat voor alle medewerkers 

ongeacht hun leeftijd.  

In de CAO-SBB 2017-e.v. zal deze lijn voortgezet en uitgebouwd worden. Partijen komen 

daarom overeen een studie te doen naar een toekomstbestendige cao. Kernwoorden hierbij 

zijn onder meer de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het hiervoor benodigde 

instrumentaria als ook de relatie tussen functie en arbeid.  

De afspraken die momenteel worden gemaakt in het kader van de participatiewet zullen 

worden opgenomen in de cao SBB 2017. 

 

8. Overige rechtspositieregelingen 

 

Op het merendeel van de medewerkers die over zijn gekomen naar SBB is de CAO-

Kenniscentra toepassing. Voor een deel van de medewerkers die werkzaam waren voor de 

gelieerde rechtspersonen geldt een andere arbeidsvoorwaardenregeling. Een beperkt aantal 

van deze medewerkers heeft een arbeidsvoorwaardenpakket dat in materiële zin vergelijkbaar 

is met dat van medewerkers met dezelfde functie die onder de CAO-Kenniscentra vallen. Het 

arbeidsvoorwaardenpakket van deze medewerkers, afkomstig van de gelieerde 

rechtspersonen, is echter anders samengesteld, bijvoorbeeld geen 13e maand maar een hoger 

schaalloon. Voor deze medewerkers geldt dat, wanneer de CAO-SBB op hen van toepassing 

wordt, zij er materieel niet meer op vooruit gaan dan de overige medewerkers van SBB. 

Hiervoor zullen maatwerkafspraken gemaakt worden met de betreffende medewerkers.  

 

Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en ondertekend, te Zoetermeer de dato . 

 

 

PARTIJ TER ENERZIJDE 

 

 

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, gevestigd te Zoetermeer, namens deze: 

 

 

 

 

……………………………………    

 

 

PARTIJEN TER ANDERE ZIJDE 

 


