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Stimuleringspremie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties Kwaliteit in 
Beeld voor periode 2019 t/m 2022 

Regeling Vereniging van Openbare Bibliotheken 

Artikel 1.1 Definities  

In deze regeling wordt verstaan onder: 

Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal ( CBCT): voorheen Stichting 

Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), toetst als onafhankelijke organisatie de 

kwaliteit van bibliotheek-, en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor 

geletterdheid.  

Koninklijke Bibliotheek (KB): de KB is de nationale bibliotheek. Vanuit de kracht van het 

geschreven woord draagt de KB bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland.  

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB): de branchevereniging van openbare 

bibliotheken, bestaat uit 160 leden en werkt samen aan de gemeenschappelijke belangen 

van de openbare bibliotheken, de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) en de 

landelijke organisaties. 

Bibliotheekorganisaties: leden van de VOB: bibliotheken, provinciale 

ondersteuningsinstellingen en overige leden. 

Artikel 2 Doel stimuleringspremies  

Het doel van deze regeling is het verstrekken van stimuleringspremies om 

bibliotheekorganisaties gericht te steunen een structureel kwaliteitszorgsysteem op te 

zetten en te implementeren, dan wel een bestaand kwaliteitszorgsysteem door te 

ontwikkelen 1. Het kwaliteitszorgsysteem sluit aan bij de eisen van ‘Kwaliteit in Beeld’ 

certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal (2018-2022). 

Artikel 3 Aanvraag stimuleringspremie  

1. Een aanvraag staat open voor de volgende leden van de VOB die een zelfstandige 

rechtspersoonlijkheid hebben: bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en 

overige leden 2.  

2. Een aanvraag voor een stimuleringspremie wordt digitaal ingediend met behulp van 

het door de VOB daartoe opgestelde formulier. 

 

Artikel 4 Weigeringsgronden  

Een stimuleringspremie kan geweigerd worden indien een bibliotheekorganisatie reeds 

een stimuleringspremie op basis van deze regeling heeft ontvangen voor de periode 2019 

- 2022. 

 

 

                                           
1 Te denken valt bijvoorbeeld aan het opzetten, implementeren en verbeteren van het interne systeem 
kwaliteitszorg, scholing kwaliteitszorg, begeleiding zelfevaluatie, advies over structureel maken van aandacht 
voor kwaliteit binnen de organisatie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de nadruk op meet- en 
regelsystemen ligt, het gaat uiteindelijk om een structurele aanpak en aandacht voor kwaliteitszorg. 
2 Provinciale Ondersteuningsinstellingen mogen ook namens bibliotheken, die organisatorisch onder hen 
vallen, aanvragen. 
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Artikel 5 Behandeling aanvragen  

1. De VOB besluit binnen een termijn van een maand over de aanvraag; deze termijn 

kan worden verlengd met een maand indien nadere informatie van de aanvrager 

gewenst is.  

2. Het besluit over de aanvraag wordt op digitale wijze kenbaar gemaakt aan de 

aanvrager. 

3. Bij verschil van inzicht over het niet- of gedeeltelijk toekennen3 van een 

stimuleringspremie kan de aanvrager vragen om een herbeoordeling van de aanvraag 

door een anders samengesteld behandelteam van de VOB waarna de directeur van de 

VOB beslist. 

Artikel 6 Aanvraagtijdvak en maximaal beschikbaar budget  

1. Aanvragen voor de stimuleringspremieregeling kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties 

Kwaliteit in Beeld 2018 - 2022 kunnen worden ingediend in het tijdvak 01-01-2019 

tot en met 31-12-2022.  

2. Het maximale budget voor deze stimuleringspremieregeling bedraagt in totaal  

€ 382.500,--, in gelijke bedragen bijeengebracht door de KB en de VOB. 

Artikel 7 Hoogte stimuleringsbijdrage en eigen bijdrage  

De stimuleringspremie is een bijdrage in de kosten en bedraagt ten hoogste 80% van de 

kosten voor structurele kwaliteitszorg met een maximum van € 2.500,--. Aanvrager.  

Artikel 8 Betaling en verantwoording  

Nadat de aanvrager een positieve beslissing heeft ontvangen, wordt het gehele 

toegekende stimuleringspremiebedrag binnen drie weken betaalbaar gesteld. 

Ter verantwoording van de stimuleringspremie dient de bibliotheekorganisatie binnen zes 

weken na afronding van haar activiteiten een digitaal verantwoordingsformulier in te 

vullen dat door de VOB beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast kan van deelnemende 

bibliotheekorganisatie worden gevraagd om deel te nemen aan een evaluatiebijeenkomst 

om hun resultaten en ervaringen te bespreken. 

                                           
3 Een premie kan in afwijking van de premie-aanvraag gedeeltelijk worden toegekend; alleen kosten met een  
directe relatie met het opzetten van een structureel kwaliteitszorgsysteem, kwaliteitsmanagementsysteem 
passen de stimuleringsregeling. Bijvoorbeeld de kosten van de certificering zelf die het CBCT bij u in rekening 
brengt vallen daarbuiten. 


