
Op de hoogte blijven

van de ontwikkelingen
van het FryskLab?

Kijk op www.frysklab.nl of volg ons op 

www.bibliotheekservice-fryslan.nl

@bs�ryslan
@frysklab

De BSF biedt diensten op het gebied van:
• ICT (van helpdesk en systeembeheer tot ICT advies)
• Facilitair bedrijf (van salarisadministratie tot 

jaarrekening)
• Media (dagelijkse expeditie, mediaverwerking en 

collectiebeheer)
• Kenniscentrum (projectmanagement, product

ontwikkeling, innovatie en experts op het gebied 
van marketing & communicatie, laaggeletterdheid, 
(cultuur)educatie, meertaligheid, digitale 
ontwikkelingen, etc.)

Meer weten over de BSF of over een mogelijke 
samenwerking? 
Neem dan contact op met:

Martin Amperse, Manager Facilitair bedrijf, 
m.amperse@bfrl.nl of 058 284 77 50

Bert Fleer, Manager Kenniscentrum en media, 
B.Fleer@bfrl.nl of 058 284 77 48

Gerben Yedema, Manager ICT,   
G.Yedema@bfrl.nl of 058 284 77 60
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FryskLab

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is de serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese 
Bibliotheken. De BSF werkt ook steeds meer voor andere organisaties in bijvoorbeeld de cultuur-, 
onderwijs-, zorg-, en welzijnssector. 

FryskLab

Jongeren van nu groeien op in een geheel nieuwe 
maatschappij, een kennissamenleving waarin 
media en technologie een grote rol spelen. 
Tegenwoordig kan iedereen ontwerpen en 
produceren. Kennis, apparatuur en materialen 
die hiervoor nodig zijn, zijn alleen niet overal 
beschikbaar. FabLabs springen hierop in. Een FabLab 
is een maker space, een hightech productieplek, 
waar iedereen creatieve ideeën en concepten 
kan uitwerken tot prototypes en producten. Het 
is kennisoverdracht in praktische zin: er wordt 
gemáákt. Een kans voor Bibliotheken, maar ook voor 
het onderwijs en ondernemend Fryslân.

In Fryslân oriënteren we ons op het ontwikkelen 
van het FryskLab, de mobiele variant van een 
FabLab.  Een FabLab waarmee we vaardigheden 
willen stimuleren die nodig zijn voor de wereld 
van morgen: creativiteit, ondernemerschap, 
samenwerking en probleemoplossend vermogen.  

Het project FryskLab is nog vol in ontwikkeling. Heeft u ideeën 

over toepassingen van FryskLab? Of wilt u samenwerken? We 

horen het graag! Meer weten over het FryskLab? Neem dan 

contact op met Jeroen de Boer, projectleider FryskLab via 

j.deboer@bfrl.nl of 058284 77 43
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Voor wie?
wereldwijd zijn er al 120 fablabs;

Binnenkort dus ook een in Fryslân!

Bedrijfsleven


