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ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO-SBB 2017 

 

De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv /UNIENFTO 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 werknemers van SBB, 

voor zover deze onder de werkingssfeer van de CAO-SBB vallen. 

 

1. Inleiding  

 

Op 31 december 2016 expireert de CAO-SBB 2016. Deze cao heeft met name in het teken 

gestaan van de harmonisatie van de diverse arbeidsvoorwaardenregelingen, waarmee SBB 

vanwege de overgang van personeel afkomstig van de kenniscentra en de hieraan gelieerde 

rechtspersonen werd geconfronteerd. Daarnaast wordt in de CAO-SBB 2016 een aantal 

thema’s benoemd waarvan de uitwerking is geadresseerd aan het overleg over de CAO-SBB 

2017. Het betreft hier de vrijval van pensioenpremie, duurzame inzetbaarheid en interne 

mobiliteit, de reparatie van de versobering van de WW en de Participatiewet. Over een aantal 

van deze thema’s zijn in deze nieuwe cao nadere afspraken gemaakt. 

  

2. Looptijd 

 

De nieuwe CAO kent een looptijd van één jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 

december 2017. 

 

3. Inkomensontwikkeling  

 

Vrijval pensioenpremie vanwege afspraken in Loonruimteakkoord  

In het Loonruimteakkoord is een nieuwe manier van indexeren van het ABP-pensioen 

afgesproken, te weten prijsindexatie in plaats van loonindexatie. In het kader van de CAO-SBB 

2016 is overeengekomen dat in het geval dat deze andere wijze van indexeren voor SBB tot 

een vrijval van pensioenpremie leidt, deze vrijval structureel aan het loon van de werknemers 

zal worden toegevoegd.  

Partijen constateren dat er inderdaad sprake is van vrijval van pensioenpremie en komen 

overeen om vanwege deze vrijval per 1 januari 2017 de schaallonen met 1% te verhogen. 

Ter compensatie van de vrijval over het kalenderjaar 2016 zal aan iedere werknemer die op 1 

december 2016 bij SBB in dienst was een éénmalige uitkering worden verstrekt die 

overeenkomt met het extra loon dat de werknemer zou hebben ontvangen wanneer per 1 

januari 2016 de schaallonen met 1,1% zouden zijn verhoogd. Deze incidentele uitkering is 

pensioengevend en telt mee voor de sociale zekerheid. 

 

Loonontwikkeling  

Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaallonen met 1,55% verhoogd. Samen met 1% 

loonsverhoging vanwege de vrijval van de pensioenpremie komt de structurele loonsverhoging 

uit op 2,55%. 

  

4. Private aanvulling op de WW 

 

In de CAO-SBB 2016 is afgesproken dat de stapsgewijze versobering van de WW 

gecompenseerd zal worden door middel van een private aanvulling. Van de af te dragen 

premie is 50% voor rekening van de werknemer en 50% voor rekening van SBB. De 

uitvoering van de private aanvulling zal belegd worden bij een door de Stichting van de Arbeid 

aan te wijzen organisatie.  

De Stichting van de Arbeid heeft in dit kader een apart fonds opgericht, de stichting Private 

Aanvulling WW (PAWW). De operationele uitvoering wordt uitbesteed aan een externe partij 

(Raet). 
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Overeengekomen wordt om de private aanvulling op de versoberde WW onder te brengen bij 

PAWW. Zoals in artikel 13.1.1 van de CAO-SBB 2016 is vastgelegd, is 50% van de af te 

dragen premie voor rekening van de werknemer. 

Voor de afspraken rond de private aanvulling op de WW, waaronder begrepen de 

uitvoeringsregeling, zal een aparte cao worden afgesloten met een looptijd van drie jaar (tot 1 

januari 2020). Deze cao maakt deel uit van de CAO-SBB.  

 

5. Participatiewet 

 

SBB zal conform de Participatiewet/Wet banenafspraak een bijdrage leveren aan de realisatie 

van garantiebanen voor personen die vallen onder de reikwijdte van deze wet. SBB zal 

onderzoek doen naar mogelijkheden (in kwalitatieve en kwantitatieve zin) van plaatsing van 

deze doelgroep binnen SBB.  

 

Voor werknemers van 23 jaar of ouder van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet 

in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar die wel mogelijkheden 

hebben tot arbeidsparticipatie en behoren tot de doelgroep van de Participatiewet/Wet 

banenafspraak, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen in 

de CAO-SBB, dit conform de afspraken die in dit kader in de CAO-MBO zijn gemaakt. 

Op werknemers die behorende tot deze doelgroep, maar die jonger zijn dan 23 jaar, is het 

minimum jeugdloon van toepassing. 

 

6. Technische wijziging CAO 

 

De CAO-SBB wordt daar waar nodig geactualiseerd vanwege nieuwe wetgeving, zoals 

bijvoorbeeld de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast zal de cao worden 

aangepast op een aantal andere technische punten. 

 

 

Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en op 12 januari 2017 ondertekend te Zoetermeer. 

 

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

Namens deze, 

 

 

  

De heer A.M. Timmermans 

 

 

 

 

 

AOb        CNV Onderwijs, onderdeel CNV Connectief 

Namens deze,      Namens deze, 

 

 

De heer B. Hoogenboom     Mevrouw L.P. Schueler 
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FvOv /UNIENFTO     FNV Overheid 

Namens deze,      Namens deze,  

 

De heer J. van den Dries     De heer J. Boersma 

     
 

 

   


