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Veel gestelde vragen over SBW en de cao SBW 2022-2023 
Versie 1 – 7 maart 2022 

 

Algemeen 

• Ga voor meer informatie over Stichting BibliotheekWerk (SBW) naar  

www.bibliotheekwerk.nl en www.twitter.com/BibliotheekWerk. 

• Bekijk de cao Stichting BibliotheekWerk 2022-2023 (cao SBW 2022-2023) en 

meer informatie hierover op de website van de VOB. 

• Heb je nog vragen? Mail ze naar vereniging@debibliotheken.nl. 

Stichting BibliotheekWerk (SBW) 

Wat is Stichting BibliotheekWerk? 

Stichting BibliotheekWerk (SBW) is het A&O-fonds voor de openbare bibliotheken.  

SBW voert projecten en onderzoek uit op het gebied van de arbeidsmarkt voor de 

branche openbare bibliotheken. 

In SBW werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen om in de huidige 

dynamische ontwikkelingen in de branche openbare bibliotheken een goed 

functionerende arbeidsmarkt te realiseren.  

Zie voor meer informatie: 

• de website van SBW; 

• de statuten van SBW opgenomen in Bijlage B bij de cao SBW 2022-2023. 

 

Wie zitten er in het bestuur van SBW? 

Het bestuur van SBW wordt gevormd door zes bestuursleden die zijn benoemd door VOB 

(drie leden), FNV (twee leden) en CNV Overheid & Publieke Diensten, onderdeel van CNV 

Connectief (een lid). 

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt: 

• Marian van der Wal (voorzitter, VOB); 

• Sandra van Gaalen (VOB); 

• Kevin de Kok (VOB); 

• Martin Kothman (penningmeester, FNV); 

• Mischa van Vlaardingen (FNV); 

• Nico Foppen (CNV). 

 

Wie voert het secretariaat van SBW? 

Het secretariaat en de ondersteuning van SBW zijn ondergebracht bij het CAOP. 

Jeannette Pannekoek is Fondsmanager van SBW. Zij is telefonisch bereikbaar via  

070-3765984, 06-11387866 en per e-mail via j.pannekoek@caop.nl. 

Inkomsten en uitgaven SBW 

Hoe wordt SBW gefinancierd? 

Op grond van artikel 4 lid 1 van de statuten van SBW over ‘geldmiddelen’ kunnen de 

inkomsten van SBW bestaan uit:  

a.  jaarlijks vast te stellen bijdragen van werkgevers; 

b.  jaarlijks vast te stellen bijdragen van werknemers;  

c. rentebaten;  

d.  schenkingen, legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen 

uitsluitend kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 

e.  subsidies en andere inkomsten.  

 

http://www.bibliotheekwerk.nl/
http://www.twitter.com/BibliotheekWerk
https://www.debibliotheken.nl/informatie/caos/
mailto:vereniging@debibliotheken.nl
http://www.bibliotheekwerk.nl/
https://www.debibliotheken.nl/wp-content/uploads/2022/02/Cao-Stichting-BibliotheekWerk-1-1-2022-31-12-2023-DEF-2-februari-2022_ondertekend_incl-statuten.pdf
https://www.bibliotheekwerk.nl/over-ons/bestuur-bibliotheekwerk
mailto:j.pannekoek@caop.nl
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Waar bestaan de uitgaven van SBW uit? 

Op grond van artikel 4 lid 2 van de statuten van SBW over ‘geldmiddelen’ bestaan de 

uitgaven van SBW uit:  

a. de uitgaven voortvloeiende uit de realisering van de doelstellingen van SBW als 

bedoeld in artikel 3 van de statuten; 

b. de beheerskosten van SBW. 

Activiteiten en onderzoek duurzame inzetbaarheid 

Dient SBW een MDIEU-aanvraag in bij SZW voor duurzame inzetbaarheid? 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is mede gelet op de beoogde transitie en de 

arbeidsmarktontwikkelingen in de branche openbare bibliotheken (OB-branche) van groot 

belang.  

In 2021 is in opdracht van SBW een Sectoranalyse openbare bibliotheken 2021 

opgesteld. Die sectoranalyse bevat diverse suggesties voor maatregelen op het gebied 

van duurzame inzetbaarheid. Om daar (deels) handen en voeten aan te kunnen geven, 

dient SBW in maart 2022 een MDIEU-subsidieaanvraag met een activiteitenplan in bij het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Een MDIEU-subsidieaanvraag is een subsidieaanvraag in het kader van de 

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De regeling ondersteunt 

werkgevers in sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. De MDIEU-regeling 

biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet 

volhouden te blijven werken tot de AOW-leeftijd vanwege de zwaarte van het werk. Een 

sector komt alleen voor subsidie in aanmerking als zij ook zelf minimaal 50% 

respectievelijk 75% bijdraagt in de kosten van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid 

en eventuele regelingen voor vervroegde uittreding. Indien SZW positief beslist op de 

subsidieaanvraag en het daarbij behorende activiteitenplan, stelt het de OB-branche in 

staat om te investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Cao Stichting BibliotheekWerk (Cao SBW) 

Waarom hebben cao-partijen een cao SBW gesloten? 

VOB, FNV en CNV Overheid & Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief (cao-

partijen) hebben in de cao Stichting BibliotheekWerk 2022-2023 (cao SBW 2022-2023) 

afspraken gemaakt over de werkingssfeer, het verkrijgen van ontheffing, het doel van 

SBW, de verplichtingen van een werkgever, de rechten van een werkgever en een 

werknemer, de werkgeversbijdrage en de uitvoering. 

 

Ter beschikking stellen cao SBW aan werknemers 

Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht de cao SBW 

(digitaal) beschikbaar te stellen aan hun werknemers. 

Looptijd en inwerkingtreding 

Wat is de looptijd van de huidige cao SBW? 

De cao SBW 2022-2023 ving aan op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023. 

 

Wanneer is de cao SBW 2022-2023 in werking getreden?  

De cao SBW 2022-2023 is op 25 februari 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2022 in werking getreden.   

Cao-partijen hebben de cao SBW 2022-2023 aangemeld bij de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW verzond de kennisgeving van ontvangst (kvo) 

op 24 februari 2022.  

 

https://www.bibliotheekwerk.nl/hoe-denken-medewerkers-en-directeuren-over-duurzame-inzetbaarheid-in-de-bibliotheeksector/sectoranalyse-openbare-bibliotheken-2021/
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Werkingssfeer 

Op wie is de cao SBW 2022-2023 van toepassing? 

De cao SBW is overeengekomen door dezelfde cao-partijen als die betrokken zijn bij de 

cao openbare bibliotheken (cao OB 2020-2022). 

De werkingssfeer van de cao OB 2020-2022 en de cao SBW 2022-2023 is (bewust) 

dezelfde. 

 

De werkingssfeer van de cao SBW 2022-2023 is opgenomen in artikel 2 van die cao. 

De cao SBW 2022-2023 is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten tussen 

werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub m en n van die cao. 

 

Wie is ‘werkgever’ in de zin van de cao SBW 2022-2023? 

Onder werkgever wordt in dit verband verstaan: 

elke: 

a. lokale bibliotheek, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub e van de cao SBW; 

b. in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon die werkzaamheden 

verricht die naar hun aard dezelfde zijn als de werkzaamheden, die de lokale 

bibliotheken als hiervoor genoemd onder a verrichten; 

c. provinciale ondersteuningsinstelling, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub e van de cao 

SBW; 

d. in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon die geheel of nagenoeg 

geheel werkzaamheden verricht ten behoeve van organisaties als hiervoor 

genoemd onder a, b en/of c, indien die werkzaamheden samenhangen met, 

bijdragen en/of ondersteunend zijn aan de vervulling van de functies en/of taken 

die die organisaties hebben op grond van de wet (Wsob). 

 

Wie is ‘werknemer’ in de zin van de cao SBW 2022-2023? 

Onder werknemer wordt in dit verband verstaan: 

degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk 

Wetboek (BW) heeft met de werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub m van de cao 

SBW. 

 

Niet als werknemer worden beschouwd: 

- uitzendkrachten; 

- bij werkgever gedetacheerde medewerkers; 

- stagiaires; 

- vakantiekrachten; 

- werknemers die jonger zijn dan 15 jaar; 

- werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene 

Ouderdomswet hebben bereikt;  

- vrijwilligers. 

Financiële bijdrage aan SBW 

Hoeveel bedraagt de aan SBW af te dragen werkgeversbijdrage?  

Werkgevers (die vallen onder de definitie van werkgever in artikel 1 lid 1 sub m van de 

cao SBW 20222-2023) zijn een bijdrage aan SBW verschuldigd. SBW financiert daaruit 

activiteiten en onderzoek.  

• Voor 2022 bedraagt de bijdrage van de werkgever aan SBW: 0,2% van de totale 

bruto loonsom in 2022 (peildatum: 1 januari 2022). 

• Voor 2023 bedraagt de bijdrage van de werkgever aan SBW: 0,2% van de totale 

bruto loonsom in 2023 (peildatum: 1 januari 2023). 
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De bruto loonsom per jaar is in artikel 1 lid 1 sub a van de cao SBW 2022-2023 

gedefinieerd als: het jaarsalaris te vermeerderen met de eindejaarsuitkering. 

Er vindt over deze werkgeversbijdrage geen pensioenopbouw plaats. 

 

Hoe wordt de werkgeversbijdrage geheven en geïnd? 

De heffing en inning van deze werkgeversbijdrage loopt via AZL (d.m.v. maandelijkse 

incasso). De geïnde werkgeversbijdrage wordt rechtstreeks doorgesluisd naar SBW. Het 

is een afspraak tussen cao-partijen, die AZL uit praktische overwegingen uitvoert, omdat 

AZL beschikt over de benodigde gegevens. Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 

(POB) speelt hierbij geen rol. 

 

Moeten werknemers ook een bijdrage betalen? 

In het kader van de cao SBW 2022-2023 is geen werknemersbijdrage overeengekomen. 

Avv 

Is de cao SBW 2022-2023 algemeen verbindend verklaard? 

Nee, de cao SBW 2022-2023 is niet algemeen verbindend verklaard (avv). Cao-partijen 

dienen ook geen verzoek in bij SZW voor een avv van de cao SBW 2022-2023. 
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