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Toelichting resultaat van de onderhandelingen gezamenlijke Cao OB en KE 

Op 16 september 2019 hebben werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en de 

Vereniging Openbare Bibliotheken de vakbonden Kunstenbond, AVV, CNV en FNV een 

bod gedaan om te komen tot een gezamenlijke cao Kunsteducatie – Openbare 

Bibliotheken. In dit document vindt u per onderwerp een korte toelichting op het cao-

bod. 

 

Het voorliggende cao-bod is het resultaat van een lange reeks van onderhandelsessies 

over de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe gezamenlijke cao Openbare 

Bibliotheken en Kunsteducatie. De input van de eerdere ledenvergaderingen en 

bijeenkomsten van de Commissie Werkgeverschap zijn meegenomen bij de 

onderhandelingen. In het resultaat zijn de belangrijkste punten opgenomen waarover 

cao-partijen overeenstemming hebben bereikt.  

 

Een ruwe versie van de cao-teksten is al klaar. Deze zullen de komende tijd door alle 

betrokken partijen worden vastgesteld. Van de onderwerpen die niet in dit voorstel aan 

bod komen, is de verwachting dat deze geen aanleiding geven tot onderhandelingen, 

maar in cocreatie tot stand zullen komen.  

 

1. Loonontwikkeling 

De voorstellen over de loonontwikkeling zijn afgesproken in de context van de 

loonontwikkeling in andere (non-profit) cao’s, die in de afgelopen maanden zijn 

afgesloten. Met het bereikte resultaat is het midden gehouden tussen  mogelijke 

bezuinigingen vanwege tekorten in de jeugdzorg en de loonontwikkelingen in de rest van 

het land. Werkgevers menen hiermee een marktconforme loonontwikkeling te bieden.  

 

2. Looptijd  

De looptijd is in samenhang met de loonontwikkeling uit onderhandeld en afgesproken 

voor twee jaar. 

 

3. Standaard/minimumkarakter cao 

Voor de bibliotheken is dit geen verandering. De sector KE gaat van een standaard naar 

een minimum-cao. Er komt een regeling in de cao dat nieuwe toetreders tot de cao 

OB/KE bij de overgang niet de beste arbeidsvoorwaarden bij vergelijking uit hun oude 

regeling en uit de cao OB/KE bij elkaar op hoeven tellen, maar uit kunnen gaan van een 

pakketvergelijking. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de overgang van instellingen van de 

CAR-UWO naar de cao.  

 

4. Ontheffing/dispensatie 

De ontheffingsregeling uit de Cao OB wordt uitgangspunt voor de tekst in de nieuwe cao 

OB/KE. 

 

5. Ketenbepaling 

Net als in de huidige cao OB wordt ook in de nieuwe cao OB/KE aangesloten bij de 

ketenbepaling tijdelijke arbeidscontracten in het Burgerlijk Wetboek. Zoals bekend wordt 

de ketenbepaling per 1 januari 2020 in de Wet arbeidsmarkt in balans wat aangepast.  

De uitzondering op de ketenbepaling voor docenten uit de cao KE blijft gelden. 

Omdat tijdelijke urenuitbreidingen in relatie tot de ketenbepaling vaak vragen oplevert, 

zullen hier voorbeelden voor worden gemaakt. 

 

6. Opnemen uitgangspunt wenselijkheid contracten voor onbepaalde tijd 

Dit uitgangspunt wordt in de cao vastgelegd met enkele voorbeelden in welke 

omstandigheden een tijdelijk contract meer voor de hand ligt. De Wet Arbeidsmarkt in 

Balans bevat ook al bepalingen om het gebruik van tijdelijke contracten te ontmoedigen, 

zoals een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten. 
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7. Aanpassen afspraken omtrent detachering 

De afspraak over detachering sluit aan bij de bepalingen hierover in de huidige cao OB. 

Voor KE is dit een nieuw onderwerp. 

 

8. Beperking aantal werkdagen per week bij kleine contracten 

Er komt een bepaling om voor kleine contracten de versnippering van de werkweek te 

beperken. De werkgever kan bij aanvang wel andere afspraken maken met de (aspirant) 

werknemer in de arbeidsovereenkomst. 

 

9. Nevenfuncties 

De afspraak sluit aan bij hetgeen nu geregeld is in de huidige cao OB. 

 

10. Disciplinaire maatregelen en op non-actief stellen 

De strekking van de huidige bepaling in de cao OB en KE worden gemoderniseerd, dit 

betreft vooral het taalgebruik. 

 

11. Salarisregeling/salarisschalen 

Het loongebouw uit de huidige cao OB blijft gelden voor de bibliotheken en het 

loongebouw uit de huidige cao KE voor hun cao-leden. Multifunctionele organisaties 

passen bij nieuwe medewerkers in algemene functies het loongebouw OB toe. 

 

In een protocolafspraak komt een stappenplan om gedurende de looptijd van de nieuwe 

cao tot één de loongebouw te komen in samenhang met een nieuw 

functiewaarderingssysteem. Daarbij wordt voorzien in een overgangsregeling voor zittend 

personeel en een implementatietermijn. 

 

12. Afschaffen jeugdschalen 

Er is afgesproken om scholieren, studenten en vakantiekrachten niet meer onder de cao 

te laten vallen. Het salaris van deze werknemers wordt vastgesteld op het 

minimum(jeugd)loon. Studenten uit deze groep die worden ingezet in reguliere functies 

worden en die aan alle functie-eisen voldoen, worden wel op basis van de cao 

ingeschaald. 

 

13. Vergoeding waarneming hogere functie 

Zowel de cao KE als de cao OB kennen een vergelijkbare regeling voor waarneming van 

een hogere functie. De regeling voorziet in een toeslag voor de situatie waarin de 

waarneming langer dan 30 kalenderdagen duurt. 

  

14. Eindejaarsuitkering  

In de nieuwe cao OB/KE wordt de eindejaarsuitkering vastgesteld op het niveau van de 

cao OB in 2019, nl 3,25%. Voor werknemers onder de cao KE betekent dit een verlaging 

van de uitkering. Deze achteruitgang wordt gecompenseerd in het salaris. 

 

15. Vakantietoeslag 

De afspraak sluit aan bij hetgeen nu geregeld is in de huidige cao OB en KE. 

 

16. Salarisdoorbetaling bij ouderschapsverlof 

Afgesproken is aan te sluiten bij hetgeen nu geregeld is in de huidige cao OB. 

 

17. Brutering vakbondscontributie 

Met deze afspraak wordt aangesloten bij wat in veel organisaties al gebruik is. De 

vakbondscontributie wordt met inachtneming van de werkkostenregeling fiscaal 

verrekend. Het verschil tussen het brutosalaris en het nettosalaris is gelijk aan de 

vakbondscontributie. 

 

 

18. Toeslag inconveniënte uren (ORT) 
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De ORT-regelingen in beide huidige cao’s lopen nogal uiteen. Vanuit de 

bibliotheekbranche wordt al langer aangedrongen op verlaging van de toeslag voor het 

werken op zon- en feestdagen en op een regeling om werken op zondag te kunnen 

verplichten.  

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de vakbonden tegen de verlaging van de 

toeslag, is voor het zittende personeel een compensatieregeling voorgesteld. Verder zal 

dit onderwerp bij de besprekingen voor de volgende cao opnieuw overgesproken 

terugkomen.  

Een cao-regeling om de werknemer te kunnen verplichten op zondag te komen werken is 

strijdig met de Arbeidstijdenwet. Volgens deze wet is het niet toegestaan werknemers te 

verplichten op zondagen werk op te dragen tenzij dit uit de aard van het werk 

noodzakelijk is. Hierbij wordt gedoeld op bijvoorbeeld de politie, brandweer en de zorg. 

Er is ook geen rechtspraak waarin de betreffende bepaling ruimer wordt uitgelegd. 

 

19. Vergoeding overwerk en meerwerk  

In de nieuwe cao wordt de bepaling opgenomen dat uiterlijk 7x24 uur voor aanvang van 

het werk het rooster definitief wordt vastgesteld, zoals nu in de Cao KE het uitgangspunt 

is. Een ‘basisrooster’ wordt veelal in een jaargesprek vastgesteld (zie 

jaarurensystematiek).  

De nieuwe cao maakt onderscheid tussen meerwerk en overwerk. Meerwerk is werk dat 

met instemming van de werknemer buiten het definitief vastgestelde rooster wordt 

verricht. Overwerk is incidentele onvoorziene arbeid die door de werkgever wordt 

opgedragen. Dit zal veelal slechts incidenteel nodig zijn, als bijvoorbeeld de tijd 

ontbreekt om overleg te voeren.   

Nieuw is dat ook parttimers in dat geval aanspraak krijgen op de overwerkvergoeding. 

 

20. Jubileumgratificatie 

De bepaling uit de cao OB wordt leidend in de nieuwe cao. 

 

21. Woon-werkverkeer en dienstreizen 

Uit de raadpleging van de achterbannen van de VOB en Cultuurconnectie kwam op dit 

onderwerp vooral naar voren, dat de lokale omstandigheden rond verkeer en vervoer erg 

kunnen verschillen en daarom om meer maatwerk vragen. Deze mogelijkheid tot 

maatwerk is geregeld in de nieuwe cao.  

Een interne reiskostenregeling komt in overleg en met instemming van de OR/PVT tot 

stand. Bij deze regeling blijft per branche de nu geldende regeling het uitgangspunt voor 

het overleg over een eigen regeling binnen de organisatie. Per organisatie kunnen hier nu 

andere, maar wel gelijkwaardige afspraken worden gemaakt. 

Voorts wordt afgesproken dat reizen van de ene naar de andere werklocatie aansluitend 

op werktijd wordt aangemerkt als reistijd en niet mag samenvallen met pauzetijd.  

 

22. Mobiliteitstoeslag en arbeidsmarkttoeslag 

Vanwege het minimumkarakter van de nieuwe cao staat het iedere organisatie ook 

zonder specifieke basis in de cao aan een medewerker om een specifieke reden een 

toeslag toe te kennen. 

 

23. Werkkostenregeling 

Over dit onderwerp wordt geen specifieke regeling in de cao opgenomen. 

 

24. Persoonlijk keuzebudget 

De cao OB/KE voorziet in de mogelijkheid om op organisatieniveau een regeling te 

maken voor een persoonlijk keuzebudget (PKB).  

Aan dit PKB kunnen dan bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag 

worden toegevoegd. Deze zouden op basis van deze regeling dan bijvoorbeeld gespreid 

over het jaar kunnen worden uitgekeerd of juist opgespaard kunnen worden. 

 

25. Jaarurensystematiek 
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De jaarurensystematiek uit de cao KE wordt als uitgangspunt genomen, en gaat daarmee 

ook voor de medewerkers bibliotheken gelden.  

Deze systematiek heeft als uitgangspunt dat per werknemer op basis van de contractuele 

arbeidsduur uitgerekend wordt hoeveel uur de werknemer op jaarbasis moet werken.  

Met deze systematiek kunnen de te werken uren flexibeler worden ingezet. Afspraken 

hierover worden gemaakt in een jaarlijks gesprek over de inzet van de uren. Het salaris 

daarentegen wordt gelijkelijk verdeeld over 12 maanden. Financieel biedt dit de 

werknemer inkomenszekerheid. 

Bibliotheken die met het onderwijs samenwerken hebben behoefte eraan werknemers 

gedurende de schoolvakanties beperkt of helemaal niet in te zetten.  

Aan de hand van deze systematiek kan dit worden geregeld.  

De flexibiliteit die de jaarurensystematiek biedt is ook van belang nu de Wet 

arbeidsmarkt in balans (Wab) tijdelijke contracten en oproepcontracten ontmoedigt en 

voor deze contracten een hogere WW-premie geldt.  

Een contract met een afgesproken aantal uren per jaar én met gelijkmatige spreiding van 

het loon, wordt niet beschouwd als oproepcontract. 

 

26. Werkdruk en roostering en 10%-regeling 

Bij de invoering van de jaarurensystematiek wordt uiteraard nog uitvoeriger toelichting 

en ondersteuning geboden. 

Ook worden modellen aangeboden ontwikkeld om werkgevers voor te bereiden op het 

voeren van de jaargesprekken.  

De werkgever kan met de werknemer afspreken dat 10% (maximaal) van de arbeidsuren 

kan worden doorgeschoven naar het jaar erna of afspreken vast een voorschot van 

maximaal 10% te nemen op de jaaruren van het volgende jaar.  

 

27. Feestdagen 

Het aantal feestdagen wordt vastgesteld op 5 dagen per jaar. Omdat soms feestdagen op 

zondag vallen is dit aantal berekend op basis van het gemiddelde van een groot aantal 

jaren, De feestdagen maken deel uit van de jaarurensystematiek. Zie verder de 

toelichting onder 25. 

 

28. Bijzonder verlof 

Uitgangspunt voor bijzonder verlof blijft de Wet arbeid en zorg en de huidige opsomming 

van heuglijke feiten in de cao OB. Daarnaast wordt verlof vanwege overlijden van een 

naast familielid expliciet geregeld in de nieuwe cao OB/KE. 

 

29. Verlof voor mantelzorg 

In de cao OB/KE komt een bepaling dat de werkgever op verzoek van de werknemer zijn 

mantelzorgtaken bij de roosterindeling mee laat wegen.  

 

30. Staffel loondoorbetaling bij ziekte 

Voor loondoorbetaling bij ziekte is aangesloten bij de huidige cao OB (100-90-80-70%), 

dit verandert voor de KE-instellingen. 

Om de re-integratie nog meer te stimuleren krijgen werknemers die na zes maanden 

arbeidsongeschiktheid weer in deeltijd hun werkzaamheden verrichten 5% extra naast 

het salaris dat ze ontvangen voor het verrichten van deze werkzaamheden. 

 

Voor werknemers die gedurende de loondoorbetalingsperiode van 104 weken in 

aanmerking komen voor een IVA-uitkering wordt deze uitkering gedurende de rest van 

die periode aangevuld tot 100% van het laatstgenoten salaris.  

 

31. Budget/afspraken opleiding en duurzame inzetbaarheid/levensfasebudget 

Nieuwe afspraken over opleiding en duurzame inzetbaarheid/levensfasebudget worden  

op basis van een protocolbepaling gedurende de looptijd van de cao OB/KE gemaakt en 

uitgewerkt. In de nieuwe cao komt een vergelijkbare bepaling als nu in de cao OB om 

samen met de OR een scholings- en loopbaanbeleid vast te stellen. 
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32. Relatiebeding 

Dit was een beding in de cao KE, dat niet wordt overgenomen in de nieuwe cao, ook 

omdat het niet speelt in de bibliotheekbranche. 

 

33 en 34. Wanneer is er een ondernemingsraad? Wat zijn de rechten van de 

personeelsvertegenwoordiging? 

Zowel de cao OB als de cao KE breiden de medezeggenschapsrechten enigszins uit. De 

cao Ob kent de PVT dezelfde instemmings- en adviesrechten toe als de OR. Voor de 

nieuwe cao is afgesproken om de verplichting op te nemen om vanaf 35 werknemers een 

OR in te stellen. De PVT krijgt niet langer een uitbreiding van rechten. Voor het overige, 

zoals rechten en plichten van beide medezeggenschapsorganen wordt de Wet op de 

ondernemingsraden gevolgd. 

 

35. Dagen voor vakbondsactiviteiten 

In de nieuwe cao wordt het aantal dagen voor vakbondsactiviteiten teruggebracht tot 15 

dagen per jaar (was in de cao OB 26). Voor gezamenlijke bijeenkomsten van werkgevers 

en werknemers over cao-regelingen blijft staan op maximaal 2 dagen per jaar. 

 

36 Transitievergoeding en werk naar werk acties 

Net als in de huidige cao OB is er geen bepaling afgesproken die de aftrek van-werk-

naar-werk-acties, als scholing etc. aftrekbaar van de transitievergoeding maken. Dit kan 

wel in individuele gevallen worden afgesproken. 

 

37. Standaard sociaal plan 

Ook in de nieuwe cao komt een regeling sociaal plan. Uitgangspunt is de regeling uit de 

cao KE, dit is een eenvoudige versie van de regeling uit de cao OB. Deze regeling laat 

meer ruimte voor individuele organisaties om de procedure zelf in te richten en kent 

bijvoorbeeld geen termijnen. 

 

38. RI&E’s: op termijn samenvoegen 

Afgesproken is de RI&E’s op termijn samen te voegen. Voor nu blijven beide RI&E’s naast 

elkaar bestaan. 

 

38. Vrijwilligers 

De huidige bepaling in de cao OB komt ook terug in de nieuwe cao. Expliciet wordt 

toegevoegd dat de OR het recht van advies heeft bij de vaststelling van vrijwilligersbeleid 

en de bepaling van activiteiten waarop vrijwilligers worden ingezet. 

 

39. Afspraken omtrent zzp’ers 

Economisch afhankelijke zzp’ers is een onderwerp dat niet zozeer bij bibliotheken speelt, 

maar vooral in de Kunsteducatiebranche. 

 

40. Reparatie derde jaar WW 

Voor de bibliotheekbranche is dit in 2018 geregeld in een aparte verzamel-cao Private 

Aanvulling WW en WGA (PAWW). Deze cao loopt nog tot 1.9.2023. 

Er zijn hierover geen verdere afspraken overgemaakt. 

 

41. Premieafdracht OAK en SBW 

De aard, doelstelling en financiering van beide sociale fondsen verschillen dusdanig dat is 

besloten om de wenselijkheid en de mogelijkheid van samenvoeging gedurende de 

looptijd van de nieuwe cao verder te onderzoeken. 

De premies aan deze fondsen voor 2020 zullen de tweede helft 2019 worden 

overeengekomen aan de afzonderlijke cao-tafels.   
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42.Pensioen 

Dit onderwerp wordt in een aparte werkgroep onderzocht. Het is een zeer ingewikkeld 

onderwerp, waarbij ook de landelijke ontwikkelingen van het pensioenakkoord uiteraard 

betrokken worden. Afgesproken is dat er voorlopig voor beide branches op dit gebied 

niets veranderd.  

 

43 Functiewaarderingssysteem en salarisregelingen 

De samenvoeging van de loongebouwen en de invoering van een nieuw 

functiewaarderingssysteem vergen veel tijd en inspanning. Deze onderwerpen worden in 

samenhang voorbereid gedurende de looptijd van de nieuwe cao.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


