
Informatiebijeenkomst werkgeverschap SBOH voor aios verslavingsgeneeskunde 
Dinsdag 28 september 2021 
 
Op dinsdag 28 september 2021 organiseerden SBOH, de Nederlandse ggz en de opleiding tot 
verslavingsarts een informatiebijeenkomst, waarin vragen over het werkgeverschap van de SBOH 
werden beantwoord. In dit verslag vindt u de verschillende onderwerpen, zoals we die bespraken. 
We verwachten dat de bijeenkomst en het verslag weer wat meer duidelijk hebben gemaakt. Heeft u 
toch nog vragen, neem dan gerust contact op met ondergetekenden. 
Het verslag wordt u toegestuurd per mail en zal tevens terug te vinden zijn via de site van de SBOH.  
 
Dhr. Kees Spitters (de Nederlandse ggz) opent de bijenkomst en heet de aanwezigen welkom. Nu de 
eerste aios verslavingsgeneeskunde in dienst van de SBOH zijn gestart, blijkt dat er nog vragen leven 
rondom arbeidsovereenkomst en betaling door en aan SBOH. Vandaar deze informatiebijeenkomst. 
 
Arbeidsrechtelijk in dienst bij SBOH, aan de slag in een instelling 
Aios hebben een arbeidsovereenkomst met de SBOH. Instellingen moeten de aios echter wel 
administratief verwerken, zodat zij in systemen kunnen, sleutels krijgen, etc. Het is aan de instelling 
zelf om dat te regelen. Bij Parnassia groep worden aios als externe medewerker aangemerkt en 
krijgen op die manier alle autorisaties om te kunnen werken als verslavingsarts in opleiding. Het 
komt ook voor dat tussen instelling en aios contracten worden aangegaan, zoals bij co-assistenten. 
Advies: doe vooral wat past bij de instelling. SBOH is in deze geen partij. 
 
Aanvullende overeenkomst instelling – aios  
Aios in dienst bij de SBOH krijgen uitbetaald conform CAO SBOH (ouderengeneeskunde).  
De mogelijkheid bestaat voor een instelling om aan een aios een aanvulling op het salaris te betalen. 
Instelling, aios en SBOH sluiten daartoe een overeenkomst*. SBOH betaalt de aanvulling uit aan aios 
en stuurt voor dit extra salaris en bijbehorende werkgeverslasten een factuur aan de instelling.  
De instelling kan aan de aios aanvullende voorwaarden stellen (bijv. na afronden opleiding minimaal 
2 jaar in dienst of anders aanvulling terugbetalen). Deze voorwaarden worden in de overeenkomst 
vastgelegd. Op de website van de SBOH staat hierover meer informatie. 
Bij navraag blijkt dat de SBOH vooralsnog met geen enkele verslavingsinstelling een overeenkomst 
voor aanvulling op het salaris heeft gesloten.  
 * een blanco voorbeeldovereenkomst kan worden opgevraagd bij dhr. Hans Schmidt, SBOH 
 
Tekenbonus  
In sommige gevallen wordt aan de aios in plaats van een aanvulling op het salaris een tekenbonus 
uitgekeerd bij tekenen van een arbeidscontract met de instelling bij einde van de opleiding.  
Uiteraard staat het instellingen vrij om 1) afspraken te maken met een aios over indiensttreding bij 
de instelling als aios opleiding heeft afgerond en / of 2) een tekenbonus aan te bieden aan de aios.  
 
Verklaring omtrent gedrag 
Indien een instelling aan de aios een VOG vraagt en de aios hiervoor kosten moet maken, kunnen 
deze kosten door aios worden gedeclareerd bij de SBOH.  
De SBOH vraagt zelf geen VOG aan de aios, omdat SBOH geen zorginstelling is en aios dan een 
verkeerde VOG zou krijgen. De inhoud van de verklaring hangt af van de branche waarin je actief 
bent, de organisatie waarvoor je ‘m aanvraagt en welk werk je gaat doen 
Als het goed is, vraagt iedere instelling hier aan tafel een VOG op bij de aios. Heb je het idee dat dat 
niet het geval is, vraag dat intern dan nog eens na.  
 
Opbouw vergoeding aan en betaling door instelling aan SBOH 
We verwijzen hier naar de dia’s 9-11 uit de bijgevoegde presentatie.  
 

https://www.sboh.nl/opleiding-verslavingsarts/opleiders
mailto:h.schmidt@sboh.nl


Dia 11 
- De totale opleidingskosten voor 1 fte aios per jaar bedragen 198.888 euro 
- Er is een beschikbaarheidsbijdrage van (nu nog) 54.444 euro per 1 fte aios per jaar 
- Op jaarbasis moet een instelling voor 1 fte aios nog 144.444 euro betalen aan de SBOH 
 
Dia 9 
- Op maandbasis is dan 12.037 euro die de instelling aan de SBOH betaalt. 
- Voor het opleiden van de aios in de instelling betaalt de SBOH maandelijks 5.796 euro aan de 

instelling per 1 fte aios.  
- Voor opleiders- en werkbegeleidersprofessionalisering houdt de SBOH maandelijks 126 euro per 1 

fte aios in. Het aanbod hiervoor wordt georganiseerd door het opleidingsinstituut, die de rekening 
voor deze (online) bijeenkomsten indient bij de SBOH.  

- Maandelijks betaalt een instelling voor 1 fte aios 6.367 euro aan de SBOH 
- Er is becijferd door de NZa dat een aios jaarlijks ca. 140.000 euro oplevert voor een instelling 

(productiviteit). Op maandbasis is dat 11.666 euro. Ruim meer dan de instelling voor de aios 
betaalt aan de SBOH. 

 
Dia 10 
Het bedrag van 198.888 euro aan opleidingskosten voor 1 fte aios per jaar (zie dia 11) is uit diverse 
componenten opgebouwd.  
- Totale werkgeverslasten bedragen 90.000 euro. Dat is incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

reiskosten, persoonlijk budget voor bijv. studieboeken en congres.  
- Zaken als onregelmatigheidstoeslag, dienstreizen en overwerk kan de aios declareren bij de SBOH, 

die hiervoor een aanvullende factuur stuurt aan de instelling (dus niet inbegrepen in de 90.000 
euro).  

- 20.000 euro is het collegegeld dat SBOH betaalt aan het opleidingsinstituut. Dat was voorheen 
een lager bedrag.  

- Voor de scholing van opleiders en werkbegeleiders reserveert de SBOH jaarlijks een bedrag van 
1.512 euro per 1 fte aios (126 euro van dia 9 x 12 maanden). Het gaat hier om een reservering 
waar vanuit het opleidingsinstituut een beroep op kan worden gedaan. Het instituut biedt 
(geaccrediteerde) scholing aan voor opleiders en werkbegeleiders. Het is uitdrukkelijk geen 
budget waarover de opleider of werkbegeleider zelf kan beschikken.  

- Voor onderwijsvernieuwing en centraal onderwijs bij Schola Medica reserveert de SBOH jaarlijks 
3.000 euro 

- SBOH betaalt een beleidsmedewerker bij de VVGN, de wetenschappelijke vereniging voor de 
verslavingsartsen. Voorheen was die beleidsmedewerker er niet en werd veel werk binnen de 
vereniging op vrijwillige basis gedaan. Als relatief klein vakgebied hebben de verslavingsartsen 
geen grote professionele organisatie, terwijl er wel veel moet gebeuren.  Om zowel vakgebied als 
opleiding op een hoger plan te helpen komen, is de beleidsmedewerker aangesteld. Hiervoor 
wordt jaarlijks per 1 fte aios 4.134 euro gereserveerd. 

- Een bedrag van 69.552 is bestemd voor de instelling, als vergoeding voor het opleidingsteam 
(opleider, werkbegeleiders, supervisor). Dit bedrag komt uit het kostenonderzoek MVO GGZ van 
de NZa, waarin jaarlijks 417 uur begeleidingstijd per 1 fte aios is becijferd. (op maandbasis 5.796 
euro, zie dia 9) 

- NB. Als een instelling een beroep moet doen op een supervisor van buiten de instelling, kunnen 
de uren van deze supervisor worden betaald uit de vergoeding voor het opleidingsteam. 
Supervisor stuurt daartoe een rekening aan de instelling.  

- 3.977 euro heeft de SBOH jaarlijks per 1 fte aios nodig om het kantoor gaande te houden. 
- De post langdurig verzuim (6.713 euro) is opgenomen om aios die langdurig ziek zijn te kunnen 

doorbetalen, ook na opleidingstijd.  
 



 
Hogere beschikbaarheidsbijdrage per 2022? 
Een hogere beschikbaarheidsbijdrage is aangevraagd bij de NZa.  Dit is  uitgebreid bediscussieerd en 
bevochten. Zoals het er nu naar uitziet zal de beschikbaarheidsbijdrage omhoog gaan van ca. 54.000 
euro per aios per jaar naar ca. 75.000 euro per aios per jaar. Dat betekent dat de bijdrage die de 
instellingen aan de SBOH betalen per 2022 een stuk lager wordt.  
Dit geldt zowel voor de aios in dienst bij SBOH als voor de aios die dat niet zijn (de 2020 groep). Voor 
deze aios geldt dat het opleidingsinstituut maandelijks een hogere vergoeding ontvangt dan nu het 
geval is.  
Een definitieve uitspraak van de NZa hierover wordt verwacht in november. Dan neemt SBOH 
contact op met de Nederlandse ggz om afspraken te maken hoe dit te verwerken. Uiteindelijk volgt 
via de SBOH ook een nieuw kosten- en batenoverzicht.   
 
Boeken 
Een van de aanwezigen geeft aan dat aios in haar instelling er vanuit ging dat instelling studieboeken 
verschaft. Dat is niet het geval. De aios ontvangt van het opleidingsinstituut een literatuurlijst en 
schaft zelf boeken aan. Aios krijgen van de SBOH maandelijks bij hun salaris een bedrag van 56 euro 
gestort, waarvan zij o.a. boeken kunnen betalen of bijv. een congres kunnen bezoeken.  
Instelling en SBOH zijn niet verantwoordelijk voor de boeken. Dat is de aios zelf.  
 
Uitval door ziekte of zwangerschap 
Bij langdurige ziekte wordt na 6 weken de gehele facturatie gestopt. Dat betekent dat de instelling 
niet meer aan de SBOH hoeft te betalen (instelling heeft dan echter geen productieve aios meer), 
maar ook geen geld meer ontvangt (er is geen opleidingsteam nodig voor de aios die is uitgevallen) 
van de SBOH. Als de aios weer hersteld is en het werk kan hervatten, gaat de facturatie automatisch 
weer van start. De mantelovereenkomst zegt hierover:  
“Als een aios langer dan 6 weken arbeidsongeschikt is, is de instelling over de periode ná 6 weken 
arbeidsongeschiktheid van de aios geen vergoeding verschuldigd en zal de SBOH tot creditering van 
het niet-verschuldigde overgaan. Ook stopt de SBOH dan de betaling van de vergoeding voor het 
opleidingsteam.”  

Voor zwangerschap geldt dat gedurende het zwangerschapsverlof van een aios de instelling geen 
vergoeding verschuldigd is aan de SBOH en de SBOH geen vergoeding voor het opleidingsteam 
betaalt aan de instelling.  

Tot slot 
Kees Spitters dankt de aanwezigen.  
Aan Kees hartelijk dank voor het modereren van de bijeenkomst. 
Bij vragen over deze materie en / of naar aanleiding van de bijeenkomst: schroom niet om contact op 
te nemen.  
 
Dhr. Hans Schmidt, SBOH: h.schmidt@sboh.nl 
Dhr. Kees Spitters, de Nederlandse ggz: kspitters@denederlandseggz.nl  
Mw. Mary Janssen van Raay, opleiding tot verslavingsarts: secretariaatnova.elg@radboudumc.nl 
Mw. Esther Deupmann, opleiding tot verslavingsarts: secretariaatnova.elg@radboudumc.nl 
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