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NIEUWSBERICHT  
7 maart 2023 

 
 

Onderhandelingsresultaat cao voor openbare bibliotheken 
Na ruim vier maanden onderhandelen hebben VOB, FNV en CNV (cao-partijen) een 

onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Openbare Bibliotheken 2023-2024 

(cao OB). De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. 

 

Met dit resultaat hebben cao-partijen een goed evenwicht weten te vinden tussen 

koopkrachtdaling van werknemers, de financiële mogelijkheden van werkgevers en de 

aantrekkelijkheid van de OB-branche als (potentiële) werkgever. In de branche zijn ruim 

7000 werknemers werkzaam bij ruim 145 werkgevers. 

 

Het onderhandelingsresultaat ligt de komende weken ter stemming voor bij de leden van 

VOB, FNV en CNV. Zij hebben het laatste woord. De uitkomst daarvan is duidelijk op 27 

maart 2023. 

 

De belangrijkste afspraken zijn op hoofdlijnen:  

 

Koopkracht 

Werknemers in de laagste- en middelste schalen gaan er flink op vooruit. Gemiddeld komt 

de stijging per 1 april 2023 neer op bijna 7%. In de laagste schaal is dat maximaal circa 11% 

en in de hoogste minimaal circa 4,5%. Dat komt de werknemers in deze financieel zware 

tijden goed van pas. 

 

Salaris 

Per 1 januari 2023 worden: 

• de onderste treden van de schalen 1 t/m 4 verhoogd naar het niveau van het 
verhoogde wettelijk minimumloon (afgerond op € 1.935 bruto per maand). 

Per 1 april 2023 worden:  

• de bruto maandsalarissen verhoogd met 2%;  

• de bruto maandsalarissen daarna verhoogd met € 125 bruto. 
Uitgangspunt daarbij is de salaristabel per 1 juli 2022. 

 

Eindejaarsuitkering 

De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2023 verhoogd tot 4% per jaar. 

 

Reiskosten woon-werk 

Per 1 januari 2023 bedraagt de reiskostenvergoeding € 0,21 bruto per kilometer. 

 

Hybride werken 

De werkgever overlegt minimaal eens per drie jaar met zijn ondernemingsraad (or) of 

personeelsvertegenwoordiging (pvt) over gedeeltelijk op afstand werken. Is dat mogelijk en 

wenselijk, dan stellen zij met elkaar de kaders hiervoor vast. 
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Wanneer de werknemer eenzijdig in opdracht van de werkgever verplicht op afstand werkt, 

heeft deze recht op een vergoeding van € 2,15 per dag.  

 

Vrijwilligers 

Cao-partijen vinden het belangrijk dat het huidige artikel over de inzet van vrijwilligers (artikel 

69 cao OB 2020-2022) in de hele branche op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. 

Daarom zijn afspraken gemaakt, die beter aansluiten bij de actuele visie op de inzet van en 

het samenwerken met vrijwilligers. In de cao OB komt een toelichting die de bedoeling van 

cao-partijen weergeeft. Als in het overleg tussen werkgever en or/pvt toch een 

onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over de inzet van vrijwilligers, melden zij dit aan 

cao-partijen.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

Werkgever en werknemer spannen zich optimaal in om te zorgen dat de werknemer gezond, 

vitaal en gemotiveerd kan (blijven) deelnemen aan het arbeidsproces. Bij voorkeur tot aan 

het pensioen. Soms lukt deelnemen aan het arbeidsproces niet zonder passende 

maatregelen. Werkgever en werknemer kunnen dan afspraken met elkaar maken over: job 

crafting; job carving; verlofsparen; deeltijdpensioen; een regeling vervroegde uittreding 

(RVU) of een generatieregeling. 

 

Cao-partijen stimuleren dat werkgevers en werknemers: 

• actief bijdragen aan de uitvoering van het activiteitenplan ‘Creëer jouw eigen verhaal’ 

van Stichting BibliotheekWerk (SBW); 

• gebruik maken van de mogelijkheden en kansen die dat plan en de overige via SBW 

aangeboden coachingstrajecten bieden.  

 

Bij duurzame inzetbaarheid hoort ook ontwikkeling. De VOB werkt aan de totstandkoming 

van een nieuwe brancheopleiding. Daarnaast wordt een verbeterde versie van Bibliotheek 

Campus ontwikkeld.  

 

Protocol 

Cao-partijen gaan in 2023 en 2024 in overleg, onderzoek doen en/of evalueren over:  

• (duurzame) mobiliteit;  

• diversiteit & inclusie;  

• Modernisering en actualisering sociaal-organisatorische regelingen (waaronder 

sociaal plan, evaluatie functioneren en sociale veiligheid);  

• monitoring en evaluatie jaarurensystematiek;  

• flexibiliteit en werkzekerheid / eerlijke beloning;  

• structureren en herformuleren van de cao-tekst. 

  

 
 
 


