
P R O V I N C I E F L E V O L A N D Mededeling 

Onderwerp 

Stand van zaken WSF oktober 2012 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken en het vervolg rondom 
de Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland (WSF). 

Toezegging/motie/ainendement: 

Motie 5, Statenvergadering 29-06-2011; in stand houden wetenschappelijke 
Steunfunctie Flevoland. 

Inleiding: 

Gemeente Almere en de provincie hebben juli 2012 gezamenlijk opdracht gege
ven aan de WSF om voor 1 oktober 2012 - binnen hun bestaande begroting - een 
businesscase uit te werken met daarin een raming van incidenteel benodigde 
middelen om de transformatie tot een toekomstbestendige WSF te realiseren. 
Provinciale staten zijn hierover in mededeling van 23-7-2012 geïnformeerd. 
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Mededeling: 
De WSF heeft de afgelopen maanden benut om met verschillende partijen binnen 
en buiten Flevoland te praten over een toekomstbestendig WSF. Dit heeft geleid 
tot een concept in grote lijnen; De nieuwe bibliotheek wil met het ontwikkelen 
van kennisdiensten bijdragen aan een goed ondernemersklimaat in Flevoland 
door de informatiepositie van betrokkenen sterk te verbeteren. Door actuele en 
op maat gesneden informatie aan te bieden kunnen ondernemers, maar ook 
overheid en onderwijs snel inspelen op recente ontwikkelingen en een voor
sprong nemén op concurrenten elders. 

Met het aanbieden van gepersonaliseerde digitale informatieservices steekt de 
WSF haar core-business - het ontsluiten van informatie aan de (hoger opgeleide) 
Flevolander - in een modern jasje. 

De WSF zal in ieder geval de mogelijkheden verder onderzoeken van deze geper
sonaliseerde digitale informatieservices. Hiervoor moeten vooral de technische 
en juridische mogelijkheden goed in kaart worden gebracht. Hiervoor zullen zij 
een aantal experts benaderen. 
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Het vervolg 

Wanneer de resultaten van deze verkenning positief zijn wil de WSF eerst klein 
starten waarbij ze de toepassingen om deze diensten te kunnen aanbieden ont
wikkelen en uitproberen binnen een selecte groep gebruikers rond één of meer
dere thema's / vakgebieden. 
Dit kan de WSF niet (volledig) uit eigen middelen financieren. Zij zullen hiervoor 
eenmalig een concreet verzoek voor incidentele financiële steun doen aan ge
meente Almere en Provincie Flevoland. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 


