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Toetsingskader aanvragen Openbare Bibliotheken  
 
De basis voor SBW-activiteiten zijn de statutaire doelstellingen, het domein arbeidsmarkt en de thema’s uit het 
sociaal contract (2015-2019) afgesloten door sociale partners betrokken bij de cao Openbare Bibliotheken. 
 
Statutaire doelstellingen 
Het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de sector Openbare Bibliotheken op landelijke en 
regionaal niveau, door:  
- het voeren van overleg met uitzondering van het cao overleg, over de door de stichting te initiëren en uit (te 

laten) voeren arbeidsmarktgerelateerde projecten op het gebied van instroom, doorstroom, voorlichting en 
(verdere) competentie-ontwikkeling van alle werkgevers en werknemers in de branche Openbare 
Bibliotheken; 

- het initiëren, (laten) uitvoeren, begeleiden en publiceren van onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt in 
de branche Openbare Bibliotheken; 

- het (laten) uitvoeren van informatie- en communicatievoorziening op het terrein van de arbeidsmarkt voor 
werkgevers en werknemers in de branche. 

 
Thema’s sociaal contract 
- Samen presteren: Beter worden: loopbaan & ontwikkeling in de bibliotheekbranche 
- Balans werk en privé: werk organiseren in de bibliotheek 
- Duurzame Inzetbaarheid binnen de bibliotheek 
- Samen winnen: partnership werkgevers en werknemers in de bibliotheekbranche (bevorderen van 

medezeggenschap) 
 

Uitgangspunten 
Doel financiering   
Doel van de arbeidsmarktprojecten SBW is het stimuleren van vernieuwende activiteiten binnen de branche 
bibliotheken, waarbij het paritaire belang wordt gediend. Om in aanmerking te komen voor financiering overlegt 
de aanvrager een (project)voorstel dat bijdraagt aan de SBW thema’s. Het (project)voorstel voldoet tenminste 
aan de aanvraagcriteria: 
- de naam en organisatie van de aanvrager;  
- het doel;  
- de doelgroep;  
- het belang voor de arbeidsmarkt van de branche bibliotheken;  
- het vernieuwende karakter;  
- implementatie, borging en overdraagbaarheid van de resultaten;  
- wijze van monitoring en evaluatie; 
- een tijdsplanning;  
- een begroting met een balans tussen de directe en indirecte kosten; 
- het bij SBW aan te vragen bedrag;  
- of er sprake is van cofinanciering cq aanvullende financieringsbronnen en zo ja welke; 
- de naam en de contactgegevens van de contactpersoon/projectleider van het voorstel. 
 
Voorwaarden  
- Het (project)voorstel is vernieuwend ofwel het voorstel stimuleert een nieuwe aanpak of een aanpak die leidt 

tot vernieuwing binnen de SBW thema’s.  
- De beoogde resultaten van het (project)voorstel zijn van belang voor de hele branche bibliotheken. 
- Het (project)voorstel is bij SBW ingediend voordat tot uitvoering van de activiteit wordt overgegaan. Na 

aanvang van de activiteit is geen financiering aan te vragen.  
- Het bestuur SBW besluit over de hoogte van het toe te kennen bedrag van de aanvraag. Dit kan ook een 

gedeeltelijke financiering zijn.  
- Het bestuur SBW hanteert als uitgangspunt voor de financiële bijdrage een maximum van €50.000 (ex. btw).  
- Reis- en verblijfkosten komen niet voor financiering in aanmerking. 
 
Bezwaren  
- Binnen 14 werkdagen na dagtekening van het besluit van het bestuur over een (project)voorstel kan de 

aanvrager per post of e-mail bij het SBW-bestuur een verzoek indienen om het besluit te heroverwegen.  
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- In de eerstvolgende vergadering neemt het bestuur het verzoek van de aanvrager in behandeling. Het bestuur 
neemt een definitief besluit, na eventueel de aanvrager te hebben gehoord.  

- Binnen 14 werkdagen na definitieve besluitvorming communiceert SBW dit naar de aanvrager.  
 


