
Team Bibliotheekplaza: ‘Wat zijn de 3 inzichten van de dag die jou het beste zijn bijgebleven?’

Jochem Uytdehaage: ‘Hoe sta je ’s morgens op en met welke instelling ga jij de dag tegemoet?’

Boom Chicago: ‘Every tech revolution, from farming, to factories, to industrialization and computers, has made more 
jobs than it has taken. Why will this be different?’

Ivo Lamers (VanBerlo Agency): ‘Automatisering, robotisering, A.I.; technologische vooruitgang gaat steeds sneller. Als 
ons werk straks wordt overgenomen door robots, wat kunnen wij dan als mens toevoegen? Wat maakt jou uniek?’ 

Rolf Schrama: ‘In elke tegenslag zit ook een kans. Wat is jouw grootste tegenslag?’ 

Huub Purmer en Iris Goedhart (Het Nieuwe Warenhuis): 
‘Wat werkt er nu niet in jouw werk? Waar zie je noodzaak voor verandering?’  

Bibliotheekplaza 2019 nam je mee langs de ontwikkelingen die ons leven 
en werk gaan veranderen. De grote vraag was dan ook: Wat wordt je rol 
in de toekomst en hoe speel je daarop in?

Bedenk wat de volgende stappen zijn om jouw toekomst vorm te geven. 
Deze vragen van de sprekers helpen je hierbij.

Stof tot nadenken

Tot straks in 2030.



Christian Kromme: ‘Welke vaardigheden denk je in de toekomst nodig te hebben om relevant te blijven?’

Huub Purmer en Iris Goedhart: ‘Sommige partners vullen jou zo goed aan dat één plus één drie wordt. 
Met wie zou jij willen werken aan vernieuwing?’ 

Boom Chicago: ‘Every tech revolution, from farming, to factories, to industrialization and computers, has made more 
jobs than it has taken. Why will this be different?’

Wouter de Jong:  ‘Wat is jouw top 3 van films die je ontroeren? Welk thema kun je ontdekken? Hoe raakt dit aan 
hetgeen jij belangrijk vindt en je toekomstige rol binnen de bibliotheek?’  

Rolf Schrama: ‘In elke tegenslag zit ook een kans. Wat is jouw grootste tegenslag?’ 

Philip Ladiges (Digital Discovery Battle): 
‘Verbeeld* je dat we een jaar verder zijn, 31 oktober 2020. Wat heb je bereikt, welke ontwikkeling heb je doorgemaakt 
en welke rol speelde digitale technologie hierin?’  

Ingrid Tiggelaar:  ‘Je bent 80 en kijkt terug op je leven. Waar denk je met plezier aan terug? Wat hoop je je te herinneren?’

Marelle van Beerschoten (Digital Shapers): ‘Denk na over alles wat je vandaag hebt gehoord. 
Wat ga je morgen meteen oppakken om je dagelijkse werk makkelijker, efficiënter of leuker te maken.’

Wij werken aan 
de toekomst 
van bibliotheken


	Team BP: 
	Jochem: 
	Boom: 
	Ivo: 
	Rolf: 
	Huub: 
	Christian: 
	Huub2: 
	Boom2: 
	Wouter: 
	Rolf2: 
	Philip: 
	Ingrid: 
	Marelle: 


