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BIJLAGE 6 OVERGANGSREGELING IN- EN DOORSTROOMBANEN EN 

SALARIS GARANTIEBANEN 

Ex artikel 6.1 

 

A GARANTIEBAAN/PARTICIPATIEWET 

1 Het salaris voor de werknemer zoals bedoeld in artikel 6.1 B1 (m.u.v. Wajongeren) wordt 

bepaald door het voor diens leeftijd geldende Wettelijk Minimumloon en bedraagt 100% 

hiervan. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli verhoogd met de stijging van 

het Wettelijk Minimum Loon. 

 

B I/D-WERKNEMERS 

1 De bepalingen van de cao gelden onverminderd voor een werknemer die op grond van de 

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stb. 1999, 591, laatstelijk 

gewijzigd bij Stb. 2002, 648) een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever en 

welke arbeidsovereenkomst is voortgezet na de beëindiging van deze regeling op 1 januari 

2004. 

Het salaris wordt vastgesteld op grond van de bepalingen onder B en C. Artikel 3.3, 7.4, 7.5 

en Bijlage 8 zijn niet van toepassing op deze werknemers. 

2 Ten aanzien van een in- of doorstroombaan gelden voor de werkgever de volgende regels: 

a Bij het realiseren van een in- of doorstroombaan mag geen sprake zijn van verdringing 

van een bestaande arbeidsplaats of van invulling van een reeds voorziene arbeidsplaats. 

Het moet gaan om een extra arbeidsplaats, boven de bestaande werkgelegenheid bij de 

werkgever die, zonder gebruikmaking van de in lid 1 genoemde regeling, niet tot stand 

zou zijn gekomen. 

b De werkgever stelt een begeleidingsplan op dat garanties biedt voor een reële training en 

begeleiding van de werknemer, die de mogelijke doorstroming van de werknemer naar 

een reguliere arbeidsplaats bevordert. Vast onderdeel van dit plan is in ieder geval de 

aanwijzing van een begeleider die met de begeleiding van de werknemer is belast. 

c De werkgever spant zich in om de werknemer te laten doorstromen naar een reguliere 

arbeidsplaats. 

d De werkgever beoordeelt de geschiktheid van de werknemer voor doorstroming naar een 

reguliere arbeidsplaats. Dit gebeurt via een beoordelingsgesprek dat plaatsvindt ten 

minste na afloop van het eerste jaar van het dienstverband. 

 

C BELONING I/D-WERKNEMERS 

1 Het salaris van de werknemer die een functie vervult die tot stand is gekomen op grond van 

de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen wordt vastgesteld volgens de 

salaristabel voor I/D-werknemers zoals opgenomen onder sub 6. 
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2 De bedragen in deze salarisschaal worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli verhoogd met de 

stijging van het wettelijk minimumloon. 

3 Bij indiensttreding wordt de werknemer voor zover de Regeling in- en doorstroombanen dit 

vereist ingeschaald in de laagste periodieknummer van de onder sub 6 opgenomen 

salaristabel. 

4 Werknemers die een instroombaan vervullen kunnen doorgroeien tot periodieknummer 9 van 

de onder sub 6 opgenomen salaristabel. 

5 Werknemers die een doorstroombaan vervullen kunnen doorgroeien tot periodieknummer 13 

van de onder sub 6 opgenomen salaristabel. 

6 Salaristabel 

Werknemers die op basis van een in- of doorstroombaan in dienst zijn, worden ingeschaald in 

salarisschaal 0. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimum van 

de schaal is gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon. Het maximum van de schaal 

bedraagt 130% van het wettelijk minimumloon voor instroombanen en 150% van het 

wettelijk minimumloon voor doorstroombanen. 

 

Salarisschaal 0: I/D-banen, met ingang van 1 juli 2019 in euro's, afgerond op eurocenten. 

Periodiek Instroombaan Doorstroombaan 

0 1.635,60 1.635,60 

1   1.710,85        1.710,85  

2   1.751,04        1.751,04  

3   1.793,02        1.793,02  

4   1.838,68        1.838,68  

5   1.891,59        1.891,59  

6   1.947,41        1.947,41  

7   2.004,86        2.004,86  

8   2.063,99        2.063,99  

9   2.126,28        2.123,85  

10         2.203,43  

11         2.282,79  

12         2.366,25  

13         2.453,40  
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Salarisschaal 0: I/D-banen, met ingang van 1 januari 2020 in euro's, afgerond op eurocenten. 

Periodiek Instroombaan Doorstroombaan 

0 1.653,60 1.653,60 

1   1.731,89        1.731,89  

2   1.772,58        1.772,58  

3   1.815,08        1.815,08  

4   1.861,30        1.861,30  

5   1.914,85        1.914,85  

6   1.971,36        1.971,36  

7   2.029,52        2.029,52  

8   2.089,38        2.089,38  

9   2.149,68        2.149,97  

10         2.230,53  

11         2.310,87  

12         2.395,35  

13         2.480,40  

 

Salarisschaal 0: I/D-banen, met ingang van 1 juli 2020 in euro's, afgerond op eurocenten.1 

Periodiek Instroombaan Doorstroombaan 

0 1.680,00 1.680,00 

1   1.757,34    1.757,34  

2   1.798,63    1.798,63  

3   1.841,75    1.841,75  

4   1.888,65    1.888,65  

5   1.942,99    1.942,99  

6   2.000,33    2.000,33  

7   2.059,35    2.059,35  

 
1 Hierbij geldt dat de bedragen voor de periode januari tot en met juli 2020 abusievelijk iets te hoog 

waren vastgesteld en vanaf 1 juli weer op het juiste niveau zijn gebracht. 

 



   
 

 
 
 

Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021; gewijzigd 29 juli 2020 4 

8   2.120,08    2.120,08  

9   2.184,00    2.181,57  

10     2.263,31  

11     2.344,83  

12     2.430,55  

13         2.520,00  

 


