
 
Cao-akkoord SVB  
 
CNV Overheid en FNV Overheid hebben samen met de Sociale Verzekeringsbank afspraken gemaakt 
over een nieuwe cao. Het resultaat is, gezien de omstandigheden waarin de SVB momenteel 
verkeert, goed te noemen. CNV Overheid gaat dit resultaat dan ook positief aan de leden voorleggen.  
 
Eind vorig jaar zijn de onderhandelingen gestart en die verliepen buitengewoon moeizaam. Dat heeft 
er toe geleid dat partijen uit elkaar zijn gegaan zonder resultaat. Zowel bonden als SVB vonden dit 
onwenselijk en zijn toch weer om de tafel gegaan. Nagegaan werd hoe de situatie van de werkgever 
en de wensen van de medewerkers verwerkt konden worden in een nieuwe cao. Met hard werken, 
goed naar elkaar luisteren en stevig onderhandelen is het gelukt.  
 
De Sociale Verzekeringsbank heeft niet alleen te maken met een krimpscenario voor wat betreft de 
personele omvang, ook worden taken gewijzigd waardoor een ander type medewerker noodzakelijk 
is. Bonden wensen, naast een loonsverhoging die recht doet aan de economische omstandigheden 
van onze maatschappij, daarom maatregelen die de werkgelegenheid bevorderen en gedwongen 
ontslagen vermijden. Ook willen de bonden dat echte banen worden gecreëerd door medewerkers 
met losse contracten een dienstverband aan te bieden en moeten er maatregelen komen om 
duurzame inzetbaarheid te verhogen. CNV Overheid denkt dat met dit resultaat aan de wensenlijst 
tegemoet is gekomen.  
 
In hoofdlijnen komt het neer op het volgende:  
Looptijd van de cao drie jaar (2017, 2018, 2019). Loonontwikkeling; een bedrag van € 1.350,- 
eenmalig per 1 september 2017, een structurele loonsverhoging van 1,5 procent op 1 april 2018 en 
nogmaals een structurele loonsverhoging op 1 april 2019 van 1,5 procent.  
Het invoeren van het generatiepact voor medewerkers van 60 jaar en ouder en een uiterste 
inspanning om gedwongen ontslag te voorkomen gedurende de looptijd van de cao. Verder het 
verhogen van het opleidingsbudget naar € 3.000,-, waarbij de invulling hiervan flexibel zal 
geschieden, gericht op maatwerk. Het creëren van meer mogelijkheden om thuis en tijd- en 
plaatsonafhankelijk te werken. Ook volgt er een studie naar de wensen van jonge medewerkers op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en komen er evaluatiemomenten om te bezien of alle 
maatregelen goed uitwerken.  
 
De leden hebben het laatste woord. Binnenkort zal CNV Overheid dit resultaat voorleggen aan de 
achterban.  
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