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In dienst bij SBOH

Arbeidsvoorwaarden aios
Cao
Werktijden
Salaris
Onkostenvergoedingen
Verzekeringen
Verzuim

Arbeidsovereenkomst

Verplichtingen aios

• Bepaalde tijd (duur opleidingsovereenkomst)

• Inspanningsverplichting

• Einde bij: voltooien of beëindigen opleiding

• Geen schadelijke nevenactiviteiten

Op de arbeidsovereenkomst is de cao van toepassing,
gesloten tussen SBOH en LAD (i.s.m. met VASON)
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Plaats tewerkstelling

Werktijden en arbeidsduur

• Bepaald door opleidingsinstituut

• 38-urige werkweek (theorie en praktijk)

• Opleidingsinstituut geeft dit door aan SBOH

• Theoretisch deel van de opleiding = 6,5 uur
• Deeltijdwerk is mogelijk (in overleg)

Salaris per 1-7-2021 (bruto)
•
•
•
•
•
•
•
•

1e jaars: € 3.520,2e jaars: € 3.643,3e jaars: € 3.779,4e jaars: € 3.938,5e jaars: € 4.089,8% vakantietoeslag
4,5% eindejaarsuitkering
Hogere inschaling bij ervaring: max twee periodieken = 3e jaarsalaris
aanvragen in de maand van aanvang van het dienstverband
• Hogere inschaling bij promotie en voor aioto’s

Onkostenvergoedingen
• Algemene onkostenvergoeding: € 56,- netto per maand per FTE
• Congres-/scholingsbudget: € 20,- per maand per aios (op declaratiebasis)
• Lidmaatschap KNMG, LAD, VASON, VERENSO en VvAA
• Reiskosten o.a. woon-werkverkeer en -studie: € 0,19 per km netto
• Dienstreizen: € 0,30 per km / € 0,19 per km
• Verhuiskosten: € 1.000,- netto
• Hotelovernachting bij reisafstand > 75 km: max € 75,- (12x per 3 maanden)
• Registratie RGS: SBOH betaalt rechtstreeks aan RGS
• Let op: declareren via Declaree + declaratiereglement!
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Diensten

Verzekeringen
• Beroepsaansprakelijkheid/-rechtsbijstand (VvAA)

Declareren bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

• Korting op particuliere verzekeringen: www.vvaa.nl/sboh

 via portal SBOH

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Movir)

Let op: declaratiereglement!

• Pensioen
– bij Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW)
– premieverdeling: SBOH 51,88% en aios 48,12%

Vakantie

Ouderschap

• 228 uur (6 weken) per kalenderjaar (fulltime contract)
• Opnemen in overleg met opleider en instituut
• Zelf registreren

Zwangerschapsinformatie:
www.sboh.nl
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Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Diversen

• 16 weken zwangerschapsverlof

• Vergoeding kosten Hepatitis B verklaring

• Partner bevallen: wettelijk geboorteverlof
– Standaard: 1x arbeidsduur per week (betaald)
– Aanvullend: 5x arbeidsduur per week (deels betaald: 70% salaris)
aanvragen bij SBOH in overleg met opleidingsinstituut

• Gratis abonnement op het NTvG
• Vergoeding kosten Verklaring omtrent Gedrag (VOG) indien
nodig

• Ouderschapsverlof

₋ aanvragen bij SBOH in overleg met opleidingsinstituut
₋ is onbetaald verlof

Verzuimbeleid
• Ziek èn beter melden bij SBOH en opleider!
• Gebruik de ziekteverzuimmelder!
• Bedrijfsarts (arbeidsomstandigheden spreekuur)

Prikaccident? Bel direct het AMC: 020 – 56 69 111
Vraag naar de dienstdoende bedrijfsarts en geef
aan dat je een SBOH-medewerker bent.
Je krijgt dan direct adequaat advies: 24 uur per dag

• Langdurige ziekte
– plan van aanpak voor reïntegratie

– Verplichting voor aios en SBOH
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Contact met SBOH
sboh@sboh.nl
of
030 227 27 00 (helpdesk)
of

ga naar onze website
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