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• 6 maatmannen zijn uitgewerkt incl. toelichting op interpretatie cao

• In maatman 6 is meegenomen dat medewerker, naast de cao verhoging, mogelijk nog een tredestijging

terugziet op zijn loonstrook vanwege een extra dienstjaar. Een (nominale) tredestijging vanwege extra 

dienstjaar wordt toegekend nadat per 1 januari 2023 het nieuwe loon van huidige trede op basis van de 

nieuwe loontabel is vastgesteld.

• In deze maatmannen is niet meegenomen dat bepaalde functies buiten de werkingssfeer van de 

huidige cao vallen, maar waarbij bv. de cao in de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is 

verklaard. In principe geldt:

• Valt de functie onder de werkingssfeer van de CAO?

• Is het salaris hoger dan de laatste schaal, hoogste trede?

• Zo ja dan uitgaan van de hoogste schaal en laatste trede qua stijging en over het meerdere de 0,5% 

(zie ook uitwerking maatmannen)



Verschillen:

1) Groep 1: Wettelijk minimumloonniveau + 10,15% (kabinetsbesluit)

2) Bedragen in euro gaan fors omhoog om perspectief in loongebouw te houden

3) Vast groeipercentage binnen de functieschalen 

Nieuwe loonschalen 1 januari 2023 t.o.v. 1 juli 2022 (per maand)
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Medewerker zit in Groep 2, trede 3

• Gaat van € 1.852,97➔ € 2.030,00 (= 9,55%)

Maatman 1: simpel
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Medewerker zit in Groep 5, trede 5

• Gaat van € 2.116,65➔ € 2.285,00 (= 7,95%)

Maatman 2: simpel
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Medewerker zit in Groep 2, trede 3

• Salaris mdw is boven het maximum v.d. schaal: € 1.950

• Mdw blijft in trede 3

• Schaal maximum gaat van € 1.852,97➔ € 2.030,00 (= 9,55%)

• Indien deze mdw boven de schaal wordt beschouwd: Salarisgedeelte boven € 1.852,97 wordt met 0,5% verhoogd. Dus € 1.950,00 -

€1.852,97 = € 97,03 x 0,5% = € 0,48 plus verhoging van de schaal = € 177,03 maakt samen verhoging van € 177,51. Het nieuwe salaris van 

deze mdw wordt daarmee € 2.127,51 (= 9,10%)  

Conclusie: De stijging van het salaris van bovenschaligen is gematigder. 
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Maatman 3: boven schaal groep 2



Medewerker zit in Groep 4, trede 7

• Salaris mdw is boven het maximum v.d. schaal: € 2.300

• Mdw blijft in trede 7

• Schaal maximum gaat van € 2.098,11➔ € 2.255 (= 7,48%)

• Indien deze mdw boven de schaal wordt beschouwd: Salarisgedeelte boven € 2.098,11 wordt met 0,5% verhoogd. Dus € 2.300 - €2.098,11 =

€ 201,89 x 0,5% = € 1,01 plus verhoging van de schaal = € 156,89 maakt samen verhoging van € 157,90. Het nieuwe salaris van deze mdw

wordt daarmee € 2.457,90 (= 6,87%)  

Conclusie: Laatste trede groep 4 heeft wat afwijkend % i.v.m. consistentie in het loongebouw. 
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Maatman 4: boven schaal groep 4



Medewerker zit in Groep 3, trede 2

• Salaris mdw is boven de trede binnen de functieschaal, maar NIET boven het maximum v.d. schaal: € 1.900

• Mdw blijft in trede 2

• Trede 2 in functieschaal 3 gaat naar € 2.040➔ verhoging van € 182,91 (= 9,85%)

• Deze mdw is NIET bovenschalig: Salaris gaat met stijging van de trede omhoog = € 182,91. Dus € 1.900 + € 182,91 = € 2.082,91 (= 9,63%)

Conclusie: Salaris van mdw die NIET bovenschalig is wordt NIET gesplitst, mdw krijgt gewoon stijging van trede.  
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Maatman 5: boven trede in functieschaal 3



Medewerker zit in Groep 5, trede 5

• Salaris mdw is boven de trede binnen de functieschaal, maar NIET boven het maximum v.d. schaal: € 2.200

• Mdw heeft recht op extra trede vanwege extra dienstjaar

• Trede 5 in functieschaal 5 gaat naar € 2.285➔ verhoging van € 168,35

• Deze mdw is NIET bovenschalig: Salaris stijgt eerst met stijging van de trede = € 168,35. Dus € 2.200 + € 168,35 = € 2.368,35. Daarna volgt de 

extra trede, te weten stijging van € 45, waarmee het salaris op € 2.413,35 uitkomt.   

Conclusie: Salaris van mdw die NIET bovenschalig is wordt NIET gesplitst, mdw krijgt eerst stijging van nieuwe trede en daarna nogmaals extra trede 

vanwege extra dienstjaar.
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Maatman 6: boven trede in functieschaal 5 en toekenning extra dienstjaar



• Cao-boekje is vervangen door nieuwe versie en aangemeld met tussentijdse wijziging. Nieuw aangemelde cao(tabel) van 

december 2022 is leidend en voor Algemeen verbindend verklaring aangevraagd bij het ministerie van SZW.

• Medewerker dient vanaf 1 januari 2023 ten minste het loon te verdienen zoals dat in het nieuwe loongebouw is vastgelegd.

• Individuele afspraken met medewerkers die bijvoorbeeld een vaste toeslag hebben op het salaris (en daardoor bovenschalig lijken maar 

mogelijk niet zijn) zijn bij de maatmannen niet meegenomen. Voor deze medewerkers geldt ten minste de verhoging van de hoogste trede 

van het nieuwe loongebouw ten opzichte van het oude loongebouw. 

• Het kan zo zijn dat werkgevers vooruitlopend op de salarisverhoging per 1 januari 2023 (i.v.m. hoge energierekeningen) de 

salarissen al in november of december 2022 hebben verhoogd. Die verhoging kan worden verrekend, met dien verstande dat het 

nieuwe salaris per 1 januari 2023 t.o.v. het (oude) salaris van juli 2022 ten minste dezelfde salarisstijging kent als het nieuwe 

loongebouw met zich meebrengt. (zie hieronder verhogingen t.o.v. 1 juli 2022). Extra dienstjaren (vanaf 21) komen daarbovenop.  

Aantal toelichtende opmerkingen:
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