
 
 

Uitnodiging – Beweeg mee naar de Branche van de Toekomst – 22 september 2015 
 
Beste genodigde, beste branchegenoot;  
 
Afgelopen half jaar maakten de vier pilots van Stichting Bibliotheekwerk duidelijk dat de toekomst van 
bibliotheken om de medewerkers draait; zij zijn the ticket to the future. Wil jij horen en zien hoe zij de beweging 
van collectie naar connectie maken? En hoe jij én jouw organisatie die beweging ook kunnen maken?  

Kom dan op dinsdagmiddag 22 september naar The Colour Kitchen in Utrecht!  

 
Inhoud 
De middag draait om twee thema’s, namelijk Medewerkers & Competenties en Beweging. Dagvoorzitter Paul 
Cornelissen gaat in gesprek met spraakmakende gasten over deze thema’s.  
 
Thom Verheggen, de Ontmanager en Diane Nijs, Professor Imagineering NHTV Breda University geven hun visie op 
de thema’s. Je hoort hoe Bibliocenter Weert in de pilot Nieuw Leren is gaan werken met een toekomstbestendig 
organisatie-model met rollenpalet. De directie en medewerkers van de pilot Nieuw Leiderschap vertellen hoe ze 
elkaar zijn gaan stimuleren en faciliteren, in plaats van sturen. Bibliotheek VANnU is in de pilot Nieuw Delen  gaan 
werken in communities, met opzienbarende geleerde lessen. Nieuw Participeren heeft een antwoord op de vraag 
hoe vrijwilligerswerk vorm krijgt in een netwerkorganisatie.  
 
Beweeg je mee? Van medewerker tot directeur; je bent bijzonder welkom! 
 

Programma 
12.00 uur  Lunch 
12.45 uur  Welkom door Jan Gommer, voorzitter Stichting Bibliotheekwerk  

13.15 uur  Thematafel over Medewerkers en competenties met Thom Verheggen, de Ontmanager 
14.15  uur Pauze met ruimte om in gesprek te gaat met de pilots 

15.00  uur Thematafel over Beweging met Diane Nijs, Professor Imagineering NHTV Breda University 
16.00 uur  Afsluiting door columniste 
16.10 uur Borrel met ruimte om in gesprek te gaan met de bibliotheekmedewerkers die mee hebben  
               gedaan aan de pilots 
 

Meer informatie en Inschrijven 
Meer achtergrondinformatie over sprekers en sessies vind je in de bijlage. 
 

Schrijf je nu in. Er is een maximaal aantal deelnemers, dus wees snel.  

 

Graag tot 22 september! Twitter mee met #BvdT2025 en volg ons via @bibliotheekwerk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Kraal, projectleider Werken in de Branche van de Toekomst 

 

www.bibliotheekwerk.nl  

 
 

http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/contact-en-route
http://thomverheggen.nl/
http://dianenijs.strikingly.com/
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/agenda/AGENDA%202015%2009%2022%20Achtergrondinformatie%20Beweeg%20mee%20naar%20de%20Branche%20van%20de%20Toekomst.pdf
http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-startbijeenkomst-stichting-bibliotheekwerk
http://www.bibliotheekwerk.nl/

