UvA-FNWI, VU-FEW en VU-FALW.
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SAMENVATTING

Opdracht
Het opstellen van een meerjarig strategisch samenwerkingsplan, in lijn met de plannen van de
onderzoeksteams gericht op de bètasamenwerking.
Uitgangspunten
Op grond van behoeften die technici vervullen in het wetenschappelijke proces, zijn de
uitgangspunten bepaald.
• Wetenschappelijke groepen opereren als één entiteit
• Twee volwaardige locaties
• Huisvesting dicht bij het onderzoek
• Technologie Centra (TC) formaties zijn inmiddels op minimaal niveau, geen
bezuinigingsopdracht
• Eenduidig financieel model passend binnen de full-cost methodiek van UvA en VU
(toekomstig)
• Eenvoudig uren verdeelmodel gericht op continuïteit en transparantie
• Optimale benutting van beschikbare expertise, faciliteiten en menskracht
• Personeel plannen TC’s 2015-2020
Verdeling expertise
De expertisebehoefte per locatie is geïnventariseerd, waarbij ook is gekeken hoe vaak de betreffende
expertise nodig is. Dit vormt het uitgangspunt om te bepalen welke expertise op welke locatie
aanwezig moet zijn en de bepaling van de basislocatie van medewerkers, resulterend in
verschuivingen van formaties.
Verschuivingen in formatie Zuidas-ASP
Op basis van de urenbesteding per wetenschappelijke groep over 2012 en van de toekomstige
locaties van de samenwerkende wetenschappelijke groepen van VU en UvA is bepaald, dat er netto
6,5fte elektronica ondersteuning en 7,7fte mechanica ondersteuning van de Zuidas (VU campus) naar
het ASP (Science Park) verhuist. Vertaald naar aantallen personen resulteert dit in een bezetting van
19 personen op de Zuid as locatie en 42 personen op de ASP locatie. Deze aantallen zijn inclusief
hoofden TC alsmede stagiaires.
Ruimtebeslag en Programma van Wensen
De totale ruimtevraag t.b.v. werkplaatsen op Zuidas en ASP bedraagt in de nieuwe situatie 2.139 m2
(FNO). Daarbovenop dient er rekening gehouden te worden met een functionele ruimtebehoefte aan
kantoor en algemene gezamenlijke ruimten, zoals overlegruimten, koffie/printer/plotter corners,
naar schatting 210 m2 (FNO) verdeeld over beide locaties. In de berekeningen zijn een aantal
bestaande knelpunten opgelost en een aantal moderniseringen doorgevoerd.

Geconsolideerd

Huidig Nieuw

TOTAAL EXCL. ALG. RUIMTES 2638

2139

TOTAAL

2349

2915
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Financiën en doorbelasting
Opstellen van het doorbelastingsmodel begint met de beleidsmatige keuze van welk deel van de
ondersteuning op facultair niveau wordt bekostigd en welk deel op afdelingsniveau. Door een
gelabeld budget voor ondersteuning aan afdelingen toe te wijzen, kan de faculteit inspelen op het
gegeven dat sommige onderscheidende bèta onderzoeksgroepen meer infrastructuur nodig hebben
dan andere. Als ondergrens voor het facultaire deel kan men denken aan 35% voor basis service en
onderwijsondersteuning. De bovengrens zou ergens tussen de 60 en 85% kunnen liggen, bepaald
door de financiën die men vrij kan maken voor ondersteuning uit de 1e geldstroom en de
mogelijkheden om uit 2e en 3e subsidies en valorisatie activiteiten gelden te genereren.
Gebaseerd op dit percentage zouden alleen de directe kosten moeten worden doorberekend aan de
afdelingen. In de toewijzing van de afdelingen zit immers geen deel wat zou kunnen worden
aangewend voor dekking van de indirecte kosten (m2 en kosten centrale diensten) van de TC’s.
Een periode van drie jaar lijkt goed om de ontwikkelingen en mogelijke verschuivingen in de vraag te
bekijken en te analyseren. Binnen deze periode middelt de vraag van een afdeling meestal redelijk
uit, omdat het zowel de ontwikkeling als de toepassing van een opstelling kan omvatten. Aan het
einde van de periode zou ook weer bekeken kunnen worden of de formatie van de TC’s voldoet aan
de vraag, genoeg is om de benodigde expertise te onderhouden en voldoende ruimte biedt een rol te
spelen in valorisatietrajecten en technologie vragen uit de Amsterdamse regio.
Organisatie
In de eindsituatie heeft iedere medewerker een basis locatie, maar vooral ontwerpers en
projecttrekkers kunnen frequent pendelen tussen de locatie of zelfs tijdelijk van locatie wisselen.
Het lijkt voor de hand te liggen dat de huidige 3 hoofden een management team (MT) vormen dat de
gezamenlijke groep aanstuurt. Per locatie moet er een dagelijks aanspreekpunt zijn voor de
disciplines elektronica en mechanica. Voor personele zaken, persoonlijke ontwikkeling en
jaargesprekken blijven de medewerkers vallen onder de huidige leidinggevende.
Acquisitie van nieuwe projecten wordt door het MT gezamenlijk gedaan met inzet van alle
teamleden op beide locaties. De serviceverlening en het maakwerk voor het onderzoek moeten dicht
bij het onderzoek plaatsvinden en worden uitgevoerd op dezelfde locatie als het onderzoek.
Innovatieve projecten vragen om optimale inzet van expertise en machines. Projecten kunnen
daarom over meerdere locaties worden uitgevoerd. De teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
de capaciteits-/werkplanning, werkvoorbereiding en tijdregistratie voor de gezamenlijke TC.
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TC Beta-VU-UvA

Projecten

Zuidas

ASP

Maakopdrachten

Maakopdrachten
Service

Service

Conclusie en aanbevelingen
Op verzoek is dit meerjarig strategisch plan opgesteld, in lijn met de plannen van de
onderzoeksteams gericht op de bètasamenwerking en aansluitend op de koers huisvesting. De
ontwikkelingen van de bètasamenwerking in relatie tot expertises, technieken en infrastructuur voor
de werkplaatsen op de beide campussen hebben hierbij centraal gestaan.
In juli 2015 is een aanvullende opdracht geformuleerd waarin optimalisatie van m2 gebruik centraal
staat. Deze optimalisatie gaat om efficiency in gebruik van faciliteiten (ruimte en apparatuur) en
processen. Hierbij is voor de nieuwe situatie ASP de streefwaarde t.a.v. de ruimtevraag gehanteerd
van 1.139 m2 FNO (Functioneel Nuttige oppervlak).
Randvoorwaarden voor de optimalisatie is:
• investering in state of the art technieken, w.o. gecombineerde machines, uitbreiding CAD
stations en verbeterde digitale systemen
• inrichting van de TC’s gerelateerd aan functionaliteit, inclusief uitwisseling van expertise en
capaciteit over beide locaties
• volledige ontkoppeling huidige disciplinaire inrichting, waardoor elektronica en mechanica
nog meer samenwerken als 1 groot innovatief en multidisciplinair team
• investering in training en opleiding t.b.v. realisatie multidisciplinaire teams
• hoge mate van integratie tussen disciplines middels o.a. gecombineerde:
o assemblageruimten
o ontwerpruimten
o kantoren
o algemene ruimten (side effect: optimalisatie interactie met wetenschappers)
Na een intensief optimalisatieproces, binnen de gestelde randvoorwaarden, is de benodigde
ruimtebehoefte bepaald op 1.363 m2 FNO. Verdere reductie van m2’s is niet mogelijk binnen de
huidige opdracht van de TC’s. Indien in samenwerking met derden, zoals SRON, op detailniveau naar
alle gemeenschappelijke ruimten op beide locaties wordt gekeken, kan naar verwachting het totale
ruimtebeslag verder worden gereduceerd.
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OPDRACHT

Zoals eerder in een sessie over de koers huisvesting is besproken, willen we de vertaling van plannen
en visies van de onderzoekssamenwerking uitwerken in een koers voor de gezamenlijke
werkplaatsen van de bèta's VU en UvA
We verzoeken jullie een meerjarig strategisch plan op te stellen, in lijn met de plannen van de
onderzoeksteams gericht op de bètasamenwerking. Hierin worden ontwikkelingen meegenomen van
de bètasamenwerking in relatie tot expertises, technieken en infrastructuur voor de werkplaatsen op
de beide campussen. Het plan kijkt minstens drie jaar vooruit maar maakt ook een doorkijk voor 10
jaar, rekening houdend met de groei van de samenwerking en de fysieke clustering daarvan.
In juli 2015 is een aanvullende opdracht geformuleerd waarin optimalisatie van m2 gebruik centraal
staat. Deze optimalisatie gaat om efficiency in gebruik van faciliteiten (ruimte en apparatuur) en
processen. Nadrukkelijk niet om een personele reorganisatie. Hierbij is voor de nieuwe situatie ASP
de streefwaarde t.a.v. de ruimtevraag gehanteerd van 1.139 m2 FNO (Functioneel Nuttige
oppervlak).

3.

UITGANGSPUNTEN

Vanuit de directeuren bedrijfsvoering en samenwerking en de leiding van de drie technologie centra
(TC) zijn de volgende globale uitgangspunten gesteld voor verdere uitwerking van de samenwerking:
• Wetenschappelijke groepen opereren als één entiteit
• Twee volwaardige locaties
• Huisvesting dicht bij het onderzoek
• Technologie Centra (TC) formaties zijn inmiddels op minimaal niveau, geen
bezuinigingsopdracht
• Eenduidig financieel model passend binnen de full-cost methodiek van UvA en VU
(toekomstig)
• Eenvoudig uren verdeelmodel gericht op continuïteit en transparantie
• Optimale benutting van beschikbare expertise, faciliteiten en menskracht
• Personeel plannen TC’s 2015-2020
De uitgangspunten zijn bepaald op grond van behoeften die technici vervullen in het
wetenschappelijke proces.
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Het wetenschappelijke proces in verhouding tot de uitgangspunten en met inbreng van
Technologie Centra.
Opzetten
infrastructuur

Valoriseren

Uitwerken concept,
projectteam, ontwerpen en

Productontwikkeling

maken

Uitvoeren
onderzoek

Projectdefinitie
Technisch concept
meeschrijven technici

Service, continuiteit onderzoek

Onderzoeksvraag

Publiceren
Technische input-coauteur

Technologische mogelijkheden

Dat in de uitvoeringsfase de nabijheid van technische ondersteuning essentieel is, is evident. Als een
opstelling uitvalt, moet er snel kunnen worden ingegrepen, zonder ingewikkelde communicatie
slagen en formele protocollen. Ook als er bij voortschrijdend inzicht bepaald wordt dat er nieuwe
onderdelen voor de opstelling gemaakt moeten worden is het belangrijk dat technici dicht bij de
wetenschappers zitten. Voor het ontwerp is de opstelling makkelijk toegankelijk, zodat het onderdeel
niet uitvoerig gespecificeerd hoeft te worden. Bij het maken is er gemakkelijk contact over de
uitvoering en inbouw van de onderdelen.
Ook in de definitiefase en zelfs bij het opstellen van de onderzoeksvraag is het nodig dat de technici
en wetenschappers elkaar gemakkelijk kunnen vinden om interactief snel systeemconcepten te
kunnen ontwikkelen en om de mogelijkheden van subsidiering van de technische inbreng in
projecten vorm te kunnen geven.
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BEZETTING TC’S EN LOCATIE WETENSCHAPPELIJKE GROEPEN

Op basis van de werkelijke urenbesteding per wetenschappelijke groep (VU en UvA) over 2012 en
hun toekomstige locatie is de formatieverdeling bepaald. Deze formatie is vervolgens vertaald naar
aantallen personen.
Fte
excl. stagiaires

Formatie FNWI-TC ELE
Formatie FNWI-TC Mech
Formatie VU-Beta-ELE
Formatie VU-Beta-FMI
Totaal per locatie
Totale formatie

Huidige situatie
Zuidas
ASP
0
8,8
11,7
12,8
0
17,6
0
30,4
19,5
50,9

Toekomstige situatie
Zuidas
ASP
1,3
7,6
1,1
10,5
5
7,8
7,8
9,8
15,2
34,7
50,9

Het bovenstaande formatieplaatje vertaalt zich naar de onderstaande bezetting met personen.
Hierbij is ook rekening gehouden met plekken voor stagiairs, afstudeerders en leerlingen.
Personen
incl. stagiaires

Formatie FNWI-TC ELE
Formatie FNWI-TC Mech
Formatie VU-Beta-ELE
Formatie VU-Beta-FMI
Totaal per locatie
Totale formatie

Huidige situatie
Zuidas
ASP
0,00
10,00
12,00
16,00
0,00
21,00
0,00
37,00
22,00
59,0

Toekomstige situatie
Zuidas
ASP
1,57
8,55
1,18
10,71
6,25
9,75
9,31
11,69
18,30
40,71
59,0

Afgerond en per discipline opgeteld zijn de personen als volgt verdeeld over de locaties.
Wekplekken
incl. stagiaires

ELE
Mech
Totaal per locatie
Totale formatie

Huidige situatie
Zuidas + ASP
26,00
33,00
59,00

Toekomstige situatie
Zuidas
ASP
8,00
19,00
11,00
23,00
19,00
42,00
61,00
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EXPERTISE VAN DE TECHNOLOGIE CENTRA VU EN UVA

Voor de drie technische ontwikkelgroepen is nagegaan over welke expertise ze beschikken, hoe vaak
en in welke projecten deze expertise wordt ingezet. Met de verhuizing van de wetenschappelijke
groepen waarvoor de projecten worden ingezet ontstaat een beeld van de per locatie benodigde
expertise. Is bepaalde expertise slechts af en toe of niet nodig op een locatie dan kunnen we
besluiten deze expertise alleen op de andere locatie in te vullen.
Onderstaand de verwachte verdeling van mechanische expertise:
Mechanische
expertise
Ontwikkel expertise
Productontwikkeling
Optische componenten/ontwerp
Simulatie systeemdynamica
Simulatie kracht overdracht
Simulatie warmte overdracht
(UH) Vacuümtechniek
Koeltechniek
Gassen
Maak techniek
CNC 5 vlaks
‘Micro machining'
CNC 5 assen simultaan
CNC frezen 2,5D
CNC draaien
Conventioneel draaien
Draadvonken
Conventioneel frezen
Service
3D printen

Zuidas
frequent

Zuidas
af en toe

V
V

ASP
frequent

ASP
af en toe

V
V
V
V
V

V
V

V
V

V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
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Onderstaand de verwachte verdeling van elektronica en software engineering expertise:
Elektronica en software engineering
expertise
Ontwikkel expertise
Productontwikkeling en regelgeving
Systeemontwerp (an-dig-sw co-design)
Analoge technieken
Digitale techniek en microcontrollers
FPGA/SOC algoritmes en communicatie
PCB Design basis
PCB Design expert
Draadloze technologie
Optische technieken
Regeltechniek/motion control
Data acquisitie
Meet/experiment software
Embedded software
Maak/service techniek
SMT technieken
Assemblage en test
Productie outsourcing en inkoop
Extreme omstandigheden
Veldwerkondersteuning
Massa spectrometrie
Reparaties bestaande apparatuur
NEN3140 Veiligheidsinspecties

Zuidas
frequent

Zuidas
af en toe

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ASP
frequent
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V

ASP
af en toe
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ORGANISATIE

De uitgangspunten voor de organisatie van de samenwerking van de TC’s van FALW, FEW en FNWI
zijn:
• Er worden twee volwaardige TC’s ingericht op de Zuidas en op de ASP
• Beide TC’s beschikken over ontwerp en productiefaciliteiten
• De medewerkers blijven in dienst bij de oorspronkelijke universiteit en faculteit
• De gezamenlijke TC opereert als één groep en zien de virtuele afdelingen als één entiteit
Belangrijke aspecten bij het vormgeven van de organisatie van de TC zijn:
• Continuïteit (onderzoek, productie, kennisniveau)
• Kwaliteit (ontwikkelen onderscheidende apparatuur en service verlening)
• Flexibiliteit (allerlei verschillende klanten, verschillende soorten werk, disciplines en
technieken)
• Beheersbaarheid (bereikbaarheid, reiskosten en planning)
• Samenwerking op de Zuidas en ASP met derden faciliteren (Nikhef, SRON, Amolf, FBW, FPP,
VUMC, AMC).

Binnen de expertisegroepen worden verschillende soorten werk onderscheiden.

• Wetenschappelijk
onderzoek FNWI VU
• SRON

• Wetenschappelijk
onderzoek VU FNWI

Innovatieve
Projecten

(Quick)
Service

Ontwerp en
Innovatie

en maatwerk
onderdelen

(Commerciële)
Valorisatie
• Valorisatie van technologie
ontwikkeld tbv research
• Lumicks, Optics11
• Amsterdam Scientific
Instruments
• Matrix Start up

(Maak)
Opdrachten
productief
volgens protocol
• SRON
• ESA eisen en specs
• Vertex Cern.

Figuur: Verschillende soorten werkzaamheden voor verschillende partijen in kaart gebracht omdat bij
verschillende werkzaamheden ook andere dynamiek ontstaat. Er is bijvoorbeeld een ander type
mensen en organisatie nodig.
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Vooral bij de innovatieve projecten en de (Quick)service verlening is het essentieel dat de technische
ondersteuning fysiek nabij het onderzoek gesitueerd is. Bij innovatieve projecten is intensief contact
nodig om de complexe wetenschappelijke vraagstelling naar een goede systeemspecificatie te
vertalen en ook steeds de keuzen die in het ontwerp en het maken van het systeem te toetsen aan
de wetenschappelijke vraag. Voor service verlening moeten de afstanden kort zijn en de
serviceverleners makkelijk toegankelijk.
Innovatieve projecten.
Dit zijn projecten waar nog geen eenduidige oplossing voor de vraagstelling
voorhanden is of projecten met een grote complexiteit of omvang.
(Maak)Opdrachten.
Bij (maak)opdrachten is de oplossing voorhanden en kan men gelijk met het ontwerp
of zelfs met het maken beginnen. De maakopdrachten kunnen een verschillend karakter hebben:
• Als er in het kader van valorisatie voor een extern bedrijf iets wordt gemaakt zal de nadruk
liggen op leverbetrouwbaarheid, kwaliteitscontrole en kostenbeheersing door schaalgrootte
• Bij maatwerk onderdelen voor het onderzoek is het belangrijk dat er rekening gehouden
wordt met alle specifieke eisen van het betreffende onderzoek en er bij opstart van het werk
intensief met de betreffende wetenschappers wordt gecommuniceerd om snel en in één
keer tot een goed resultaat te komen
• In sommige gevallen moeten onderdelen of systemen volgens een gedefinieerd protocol
worden geproduceerd
(Quick)Service.
Hier gaat het om reparaties, advisering, elektrische veiligheidskeuringen, kleine aanpassingen aan
opstellingen of onderhoud.
(Commerciële) Valorisatie.
Bij valorisatie worden technische oplossingen, die voor en in samenwerking met onderzoekers zijn
ontwikkeld en gecommercialiseerd. Hierbij worden “research grade” prototypes verder ontwikkeld
tot marktrijpe producten. Bij deze productontwikkeling is het doel zo efficiënt mogelijk tot een
kwalitatief goed product te komen dat kosteneffectief te produceren is. De samenwerking hierin met
de wetenschapper is noodzakelijk omdat zij de niche markt kennen en kunnen benaderen en ook de
“winst” van toename van citaten en referenties krijgen.
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HUIDIGE ORGANISATIE MODELLEN

6.1.1. TECHNOLOGIE CENTRUM FNWI
Het Technologie Centrum heeft een platte organisatiestructuur. Twintig medewerkers en één hoofd.
De verdeling van kleine klussen en spoed klussen (service) worden door de medewerkers onderling
afgestemd en grotere projecten worden in het werkoverleg afgestemd. Er zijn medewerkers die er de
voorkeur aan geven, vooral met service werkzaamheden bezig te zijn. Planning en prioritering
gebeurt in onderlinge afstemming, met in acht name van de wensen en behoefte van de
verschillende wetenschappelijke groepen. Elektronica en mechanica werken nauw samen en vormen
één organisatie. De gezamenlijke ruimte voor elektronica en mechanica ontwerp draagt hier aan bij.
6.1.2. FMI-Β
De workflow binnen FMI-B verschilt per soort werk.
Innovatieve projecten starten met een gesprek met het hoofd van de groep om de scope en
uitdagingen van het project te duiden. Vervolgens wordt een projecttrekker gezocht, die begint met
het expliciet maken van de eisen en specificaties.
Maakopdrachten worden aangemeld bij de werkplanner, die een uitvoerder zoekt en in overleg de
planning vastlegt.
Wetenschappers lopen met hun serviceopdrachten direct naar hun eigen contactpersonen binnen
FMI-β. Iedere afdeling heeft twee contactpersonen binnen FMI-β.
Jaarlijks gaan de hoofden FMI-β en ELE-β in gesprek met de wetenschappelijke afdelingsleiders om te
praten over de kwaliteit van de dienstverlening en om informatie te vergaren over toekomstige
projecten en technologische ontwikkelingen.
6.1.3. ELE-Β
De workflow binnen ELE-B verschilt per soort werk.
Innovatieve projecten starten met een gesprek met het hoofd van de groep om de scope en
uitdagingen van het project te duiden. Vervolgens selecteert het hoofd een aantal medewerkers die
deelnemen aan de project initiatie meeting met de opdrachtgever en gebruikers. Hierin wordt
gezamenlijk de probleemstelling, het experiment, eisen en wensen besproken en gebrainstormd over
mogelijke oplossingen. Als een oplossingsrichting bepaald is wordt door het hoofd een projectteam
samengesteld dat volgens de “Scrum” methodiek gaat werken. Dit team is verantwoordelijk voor het
gehele traject van conceptontwerp tot werkend systeem. Analoge elektronica, digitale elektronica en
(embedded/systeem) software worden als één geheel ontworpen en zoveel mogelijk parallel
gerealiseerd.
Maakopdrachten worden volgens de traditionele projectmatige werkwijze uitgevoerd, waarbij zoveel
mogelijk wordt uitbesteed. Hierdoor kan, indien nodig, snel worden opgeschaald.
Wetenschappers kunnen voor serviceopdrachten direct contact opnemen met hun vertrouwde
contactpersonen en worden, indien nodig, doorverwezen naar een collega met de juiste expertise.
Reparaties worden gecoördineerd door een van de reparatie technici.
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MODEL VOOR HET GEZAMENLIJKE TECHNOLOGIE CENTRA

6.2.1. HRM EN AANSTURING
Medewerkers
Het meest efficiënt is als een medewerker op een van de twee locaties een werkplek heeft met een
enigszins eigen omgeving. De basislocatie wordt, indien mogelijk, bepaald door de ervaring en
expertise van de medewerker en volgend op de locatie van de wetenschappelijke groepen die deze
expertise vaak nodig hebben. In de eindsituatie heeft iedere medewerker een basislocatie, maar dat
wil niet zeggen dat er niet op een andere locatie gewerkt wordt. Vooral ontwerpers en
projecttrekkers zullen frequent pendelen tussen de locaties of tijdelijk van locatie wisselen.
Management
Het licht voor de hand dat de huidige 3 Hoofden een management team (MT) vormen die de
gezamenlijke groepen aansturen. Per locatie moet er een dagelijks aanspreekpunt zijn voor de
disciplines elektronica en mechanica. Het voorstel is dat Rosier op de Zuidas zijn basis locatie heeft
en daar aanspreekpunt is voor zowel mechanica als elektronica. Wattjes en Limburg resideren op het
ASP en zijn aanspreekpunt voor mechanica en elektronica.
Voor personele zaken, persoonlijke ontwikkeling en jaargesprekken blijven de medewerkers vallen
onder de huidige leidinggevende. Het is denkbaar dat bij de invulling van vacatures, nieuwe
medewerker direct aan de leidinggevende wordt gekoppeld op de basisstandplaats.
Acquisitie van nieuwe projecten wordt door het MT gezamenlijk gedaan met inzet van alle
teamleden op beide locaties.
Door samenvoegen van de management expertise kunnen de meer administratieve taken
gezamenlijk gevoegd worden, waardoor de technisch inhoudelijke kennis van de betrokken
managers maximaal in projecten, valorisatie en acquisitie in te zetten is.
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6.2.2. WERKPROCESSEN

TC Beta-VU-UvA

Projecten

Zuidas

ASP

Maakopdrachten

Maakopdrachten
Service

Service

Organisatie van het werk
De aard van vragen vanuit onderzoeken verschuift van levering van onderdelen naar levering van
complete opstellingen of (herbruikbare) grote modules. De TC’s leveren in toenemende mate een
bijdrage in de valorisatie van onderzoeksopstellingen. Om deze redenen wordt er in de komende
periode geïnvesteerd in de optimalisatie van het productontwikkelingsproces, zowel in de
ontwerpcomponent van dit proces als de maakcomponent.
De multi-inzetbaarheid van een groot deel van de medewerkers, het zowel kunnen ontwerpen als
maken, is een succesvol concept gebleken. Hierdoor kunnen kleine projecten door 1 persoon worden
uitgevoerd zonder onnodige communicatie en kan de serviceverlening door mensen met kennis van
zaken gebeuren. Daarnaast zijn medewerkers flexibel inzetbaar en kunnen ze gemakkelijk
samenwerken in grote innovatieve projecten, omdat er geen gat valt tussen het maken en
ontwerpen van systemen. Dit concept wordt verder uitgebouwd, door bouwers/makers een basis
ontwerptraining te geven, zodat zij het ontwerp van eenvoudige opdrachten zelf kunnen doen. Het is
belangrijk dat deze multifunctionele werknemers zich tussen ontwerpers begeven, als ze ontwerpen
en zich tussen de makers begeven, als ze producten moeten maken. Vanuit de multidisciplinaire
aanpak van projecten is het belangrijk dat ontwerpers van mechanica, elektronica en software dicht
bij elkaar werken. Dit stimuleert kennisuitwisseling en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde aanpak en
procedures hanteert. De ontwerpruimten zouden kunnen overlopen met afnemende mate van
sereniteit. CAD rustig, CAM minder rustig, meer loop naar machines.
Met de aanschaf van de 5-assige CNC freesmachines is een belangrijke trend ingezet. Door minder
om te stellen wordt de nauwkeurigheid verhoogd, de productie van werkstukken versneld en kunnen
meer complexe werkstukken worden gemaakt. Zo kan adequaat invulling worden gegeven aan de
toenemende vraag naar hoogwaardige werkstukken. Om te kunnen voldoen aan de scherpe
ruimtenormen zullen vier bestaande CNC machines moeten worden vervangen door twee 5-assige
CNC freesmachines en/of gecombineerde CNC frees/draai stations. Ook 3D printing (kunststof en
metaal) zal een steeds grotere plek innemen in de toekomst.
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De service verlening en maakwerk activiteiten moeten dicht bij het onderzoek plaatsvinden en
derhalve worden uitgevoerd op dezelfde locatie als het onderzoek. Innovatieve projecten vragen om
optimale inzet van expertise en machines. Projecten kunnen daarom over meerdere locaties worden
uitgevoerd.
Er wordt gestreefd naar één werkplanning, werkvoorbereiding en tijdregistratie voor de gezamenlijke
TC’s. Om dit te kunnen realiseren moeten beschikbare en waar mogelijk en benodigd nieuwe digitale
tools worden ingezet.
Projecten worden al geruime tijd multidisciplinair aangepakt. Elektronica, mechanica en software
ingenieurs werken nauw samen in projecten. Ontwerpers in deze disciplines moeten in aanpalende
ruimten gehuisvest worden. Samenwerking en efficiënt ruimtegebruik wordt gestimuleerd door een
gezamenlijke assemblage ruimte in te richten voor E&M.
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PROGRAMMA VAN WENSEN NIEUWE SITUATIE

Bij het opstellen van dit document is, ten aanzien van het programma van wensen (PvW), met name
gekeken naar het formuleren van enerzijds het meest efficiënte ruimtegebruik en behoefte bepaling
en anderzijds naar specifieke eisen die dienen te worden gesteld aan de verschillende ruimten. Het
hoofdstuk PvW beschrijft derhalve ruimtelijke- en functionele eisen. Bij de ruimtelijke eisen zoals
opgenomen in het ruimtelijk PvW is op pragmatische wijze een vertaalslag gemaakt van
werkprocessen naar ruimtelijke normen. Binnen de werkprocessen geldt als uitgangspunt, het
optimaal sharen van faciliteiten. Geen strikt persoonsgebonden werkplekken maar indeling en
beschikbaarheid op basis van functionaliteit en activiteit. In de ruimtelijke bepaling t.b.v.
ontwerpstations is o.a. een sharefactor gehanteerd van 0,6 per medewerker. Voor het gebruik van
CNC machines is deze 0,3 en voor de opstellingen van conventionele machines 0,5. Hierbij is er vanuit
gegaan dat de functionaliteit van een aantal CNC machines wordt gecombineerd in nieuwe CNC
machines die tevens meer mogelijkheden scheppen om nauwkeurige en meer complexe
werkstukken te maken en dat een aantal conventionele machines door CNC machines worden
vervangen. Het hanteren van sharefactoren vraagt om een onderling afgestemde werkplanning. Iets
wat overigens goed aansluit bij de visie op planmatig en projectmatig werken. Vervolgens zijn deze
normen verwerkt naar m2 FNO (Functioneel Nuttige oppervlak), conform NEN 2580.
In de bijlage zijn de verzamelstaten opgenomen van het PvW Zuidas en ASP.
In de ontwerpfase dienen deze m2 FNO te worden omgeslagen naar m2 BVO (Bruto
Vloeroppervlakten). Een binnen dit programma gehanteerde factor FNO/BVO is 71%. Deze factor is
geen wetmatigheid maar gebaseerd op ervaringscijfers. Door de gekozen aanpak en innovatieve
opzet van de TC’s zou de factor FNO/BVO gunstiger uit kunnen vallen.
De totale ruimtevraag t.b.v. werkplaatsen op Zuidas en ASP bedraagt in de nieuwe situatie
respectievelijk 776 m2 + 1.363 m2 =2.139 m2 (FNO). Daarbovenop dient er rekening gehouden te
worden met een functionele ruimtebehoefte aan kantoor en algemene gezamenlijke ruimten, zoals
overlegruimten, koffie/printer/plotter corners, naar schatting 210 m2 (FNO) verdeeld over beide
locaties. In de berekeningen zijn een aantal bestaande knelpunten opgelost en een aantal
moderniseringen doorgevoerd. Indien in samenwerking met derden, zoals SRON, op detailniveau
naar alle gemeenschappelijke ruimten op beide locaties wordt gekeken, kan naar verwachting het
totale ruimtebeslag verder worden gereduceerd.
Geconsolideerd

Huidig Nieuw

TOTAAL EXCL. ALG. RUIMTES 2638

2139

TOTAAL

2349

2915

Waar nog geen rekening mee is gehouden in het ruimtelijk PvW is het zgn. veldwerkmagazijn. Dit
wordt vooralsnog als een Aardwetenschappen ruimte beschouwd.
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RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN WENSEN ZUIDAS

Er is nog geen besluit genomen omtrent nieuwe huisvesting van het Technologie Centrum op de
Zuidas. Wel is er binnen het nieuwe O|2 gebouw een servicelocatie, samen met VUmc FMT (Fysica
en Medische Techniek) en Fysiologie. Deze servicelocatie heeft een beperkte omvang en faciliteiten,
Bèta ontwikkelwerk zal hier niet plaatsvinden. De geplande nieuwbouw van het “Schoolwerktuinen”
gebouw en de daarmee samenhangende verhuizing van de neurowetenschappers is een goede
aanleiding om samen met de Technologie Centra van VUmc/AMC, FPP en FBW de samenwerking en
huisvesting verder vorm te geven.
Gebaseerd op het eindplaatje van de formatieverschuiving, zoals die is weergegeven in Hoofdstuk 4,
wordt in de onderstaande tabellen een inschatting gegeven van de benodigde TC ruimte voor de
ondersteuning aan de VU-UvA onderzoeksgroepen aan de Zuidas. Een van de doelstellingen van de
samenwerking is een optimale benutting van beschikbare expertise, faciliteiten en mankracht. Dit
wordt gefaciliteerd door enkele flex-plekken te reserveren waar technici (afkomstig vanuit ASP)
tijdelijk werkzaamheden kunnen verrichten. Om de interactie tussen mechanica en elektronica te
bevorderen is de wens de ruimtes van de elektronica werkplekken en de mechanica mechanisch
ontwerp en Instrumentmakerij computerplekken dicht bij elkaar te plaatsen.
Er zijn ruimtes geschikt voor algemeen gebruik, zoals vergader en koffieruimte en ruimtes die per
discipline gedeeld zouden kunnen worden. Bij gedeelde ruimtes zullen goede afspraken gemaakt
moeten worden over inbreng en beheer. Voor de ruimtes, faciliteiten, apparatuur en machines wordt
bepaald of gezamenlijk gebruik mogelijk is en wat dit zou opleveren. De primaire ondersteuning aan
de Bèta wetenschappers van UvA en VU is en blijft echter leidend.
7.1.1. RUIMTES VOOR ALGEMEEN GEBRUIK
Het ligt in de lijn der verwachting, dat ruimtes voor algemeen gebruik goed te combineren zijn met
de overige partijen en dat het gezamenlijk gebruik de uitwisseling en benutting van expertise zal
bevorderen.
Algemene ruimtes
Kantoor
Vergaderruimte
Koffieruimte
Opslag/printer/kantoorartikel/plotter
totaal algemeen

m2
18
30
5
53

7.1.2. ELEKTRONICA SPECIFIEKE RUIMTES
De verschillende activiteiten bij elektronica en software engineering zijn bepalend voor de indeling
en faciliteiten van de ruimtes. In de hoofdruimte worden de werkplekken ondergebracht en er zijn
aparte ruimtes voorzien voor activiteiten die vuil, dampen, elektromagnetische straling of
geluidsoverlast kunnen veroorzaken. De elektronica ruimtes dienen aaneengesloten of op zeer korte
afstand gelokaliseerd te worden in verband met efficiency en veiligheid.
Elektronici voeren ook (beperkt) mechanische bewerkingen uit, bijvoorbeeld gaten ponsen voor
doorvoeren en connectoren en het knippen en zetten van plaatmateriaal voor de montage van
elektronica hardware. In de optimalisatieslag is besloten elektronici toegang te verlenen tot een
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aantal faciliteiten van de mechanici en is de assemblage ruimte van beide groepen nu gedeeld. Deze
gedeelde faciliteiten dienen voor beide groepen een centrale ligging te hebben.
De EMC meetruimte is op dit moment al een gezamenlijke faciliteit met de TC-FBW.
Elektronica specifiek
Werkplekken elektronica ontwikkeling
Assemblage ruimte
SMT ruimte
EMC meetruimte
Handvoorraad
Opslag apparatuur
totaal elektronica

m2
140
25
30
15
30
20
260

7.1.3. MECHANICA SPECIFIEKE RUIMTES
De mechanica computerwerkplekken zijn in verband met de aard van de werkzaamheden gescheiden
van de werkbanken. De werkplekken en werkbanken zijn afgestemd op de verwachte benodigde
capaciteit met enkele flex-plekken.
Mechanica specifiek
m2
Werkplekken mechanisch ontwerp
40
Instrumentmakerij werkbanken en
121
conventionele machines
CNC ruimte
88
Meetruimte
16
Assemblage ruimte mechanica
25
Las/soldeer ruimte
25
Plaatwerkerij
40
Zaagruimte
25
Straal/ nabewerking ruimte
20
Lijmruimte
16
Magazijn
100
totaal mechanisch
516
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RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN WENSEN ASP

De komst van SRON naar ASP is een belangrijk element in de samenwerking, en met name de
huisvesting van de TC’s VU-Beta en UvA-FNWI. Gepland is een gezamenlijk High Technology
Instrument Facility (HighTIF) gebouw waarin de bètafaculteiten van UvA en VU hun hoogwaardige
technische faciliteiten, high-tech cleanrooms en technische expertise bundelen.
Een bijzonder aspect in de plannen voor HighTIF is dat wordt voorzien om, op een niveau van 20%,
de specialistische faciliteiten en expertise in HighTIF toegankelijk zijn voor derden -ook commerciële partijen. Gedetailleerd overleg met SRON en de profielen van de mogelijke commerciële partijen van
het Hightif gebouw zal nog tot aanpassing kunnen leiden als blijkt dat meer gemeenschappelijke
faciliteiten gedeeld kunnen worden of er behoefte is aan specifieke ruimtes en/of faciliteiten.
Er zijn ruimtes geschikt voor algemeen gebruik zoals vergader en koffieruimte en ruimtes die per
discipline gedeeld zouden kunnen worden. Bij gedeelde ruimtes zullen goede afspraken gemaakt
moeten worden over inbreng en beheer. Voor de ruimtes, faciliteiten, apparatuur en machines wordt
bepaald of gezamenlijk gebruik mogelijk is en wat dit zou opleveren. De primaire ondersteuning aan
de Bèta wetenschappers van UvA en VU is en blijft echter leidend.
Gebaseerd op het eindplaatje van de formatie verschuiving zoals die is weergegeven in hoofdstuk 4
wordt in de onderstaande tabellen een inschatting gegeven van de benodigde TC ruimte voor de
ondersteuning aan de VU-UvA onderzoeksgroepen op het ASP. Een van de doelstellingen van de
samenwerking is een optimale benutting van beschikbare expertise, faciliteiten en mankracht. Dit
wordt gefaciliteerd door enkele flex-plekken te reserveren waar technici (afkomstig vanuit de Zuidas)
tijdelijk werkzaamheden kunnen verrichten. Om de interactie tussen mechanica en elektronica te
bevorderen is de wens de ruimtes van de elektronica werkplekken en de mechanica mechanisch
ontwerp en Instrumentmakerij computerplekken dicht bij elkaar te plaatsen.
7.2.1. RUIMTES VOOR ALGEMEEN GEBRUIK
Het is te verwachten dat de ruimtes voor algemeen gebruik goed te combineren zijn met de overige
partijen en dat het gezamenlijk gebruik de uitwisseling en benutting van expertise zal bevorderen.
Algemene ruimtes
Kantoor
Vergaderruimte
Koffieruimte
Opslag/printer/kantoorartikel/plotter
totaal algemeen

m2
27
60
60
10
157

7.2.2. ELEKTRONICA SPECIFIEKE RUIMTES
De verschillende activiteiten bij elektronica en software engineering zijn bepalend voor de indeling
en faciliteiten van de ruimtes. In de hoofdruimte worden de werkplekken ondergebracht en er zijn
aparte ruimtes voorzien voor de activiteiten die vuil, dampen, elektromagnetische straling of
geluidsoverlast kunnen veroorzaken. De elektronica ruimtes dienen aaneengesloten of op zeer korte
afstand gelokaliseerd te worden in verband met efficiency en veiligheid.
Elektronici voeren ook (beperkt) mechanische bewerkingen uit, bijvoorbeeld gaten ponsen voor
doorvoeren en connectoren en het knippen en zetten van plaatmateriaal voor de montage van
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elektronica hardware. In de optimalisatieslag is besloten is om elektronici toegang te verlenen tot
een aantal faciliteiten van de mechanici en is de assemblage ruimte van beide groepen nu gedeeld.
Deze gedeelde faciliteiten dienen voor beide groepen wel een centrale ligging te hebben.
Elektronica specifiek
Werkplekken elektronica ontwikkeling
Assemblage ruimte
SMT ruimte
EMC meetruimte
Handvoorraad
Opslag apparatuur
totaal elektronica

m2
333
25
35
30
30
25
478

7.2.3. MECHANICA SPECIFIEKE RUIMTES
De mechanica computerwerkplekken zijn in verband met de aard van de werkzaamheden gescheiden
van de werkbanken. De werkplekken en werkbanken zijn afgestemd op de verwachte benodigde
capaciteit met enkele flex-plekken.
Mechanica specifiek
m2
Werkplekken mechanisch ontwerp
83
Instrumentmakerij werkbanken en
209
conventionele machines
CNC ruimte
182
Glas instrumentmakerij
86
Meetruimte
25
Assemblage ruimte mechanica
25
Las/soldeer ruimte
25
Plaatwerkerij
60
Zaagruimte
25
Straal/ nabewerking ruimte
40
Lijmruimte
25
Magazijn
100
totaal mechanisch
885
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FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN WENSEN ZUIDAS EN ASP

Zowel op de Zuidas als op het ASP worden twee volwaardige Technologische Centra verwacht. Zo kan
worden voldaan aan de vraag met betrekking tot innovatieve opdrachten, maakopdrachten en
quickservice. In dit functioneel Programma van Wensen wordt per soort ruimte aangegeven welke
activiteiten er worden uitgevoerd en welke specifieke eisen er aan de ruimte worden gesteld.
7.3.1. BESCHRIJVING ALGEMENE RUIMTEN
Kantoor (1)
Activiteiten
Algemene kantoorruimten voor kantoorwerkzaamheden zonder specifieke eisen.
Eisen aan de ruimte
Voorzien van eenvoudig/flexibel instelbare bureaus en bureaustoelen, voldoende stroom en dataaansluitingen en afsluitbare archiefkasten. Ruimte moet direct nabij ontwerp en productieruimten
zijn gelegen.
Vergaderruimte (2)
Activiteiten
Vergaderruimten worden gebruikt voor vergaderingen en overige bijeenkomsten van de TC’s. Het
moet mogelijk zijn met behulp van audiovisuele hulpmiddelen een presentatie te geven alsmede
projectplannen te projecteren.
Eisen aan de ruimte
Voorzien van vergadertafels en stoelen, audiovisuele hulpmiddelen. Rekening houden met
geluidsoverdracht c.q. isolatie. Voldoende stroom en (draadloze) data capaciteit. Ruimte moet direct
nabij ontwerp en productieruimten zijn gelegen.
Koffieruimte (3)
Activiteiten
Koffieruimten zijn voor algemeen gebruik geschikt en zouden dusdanig gesitueerd moeten worden
dat zij meerdere gebruikersgroepen faciliteren. Ruimte zou gecombineerd kunnen worden met
ruimte 4 (opslag/printer/kantoorartikelen/plotter) tot een zgn. copy/coffee corner.
Eisen aan de ruimte
Voorzien van een pantry met warm en koudwater, inclusief aansluitingen t.b.v. vaatwasser, koelkast
en een koffiemachine al dan niet in combinatie met heet water.
Opslag/printer/kantoorartikelen/plotter (4)
Activiteiten
Deze ruimten zijn voor algemeen gebruik geschikt en zouden dusdanig gesitueerd moeten worden.
Ruimte zou gecombineerd kunnen worden met ruimte 3 (koffieruimte) tot een zgn. copy/coffee
corner.
Eisen aan de ruimte
Voorzien van voldoende stroom- en data aansluitingen, archiefkasten en bij voorkeur een aflegtafel
om grootformaat prints (plotter) te kunnen vouwen en afwerken.
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7.3.2. BESCHRIJVING RUIMTEN ELEKTRONICA
Om beschadiging van elektronica componenten en modules door elektrostatische ontlading (ESD) te
voorkomen dienen in vrijwel elke ruimte maatregelen te worden genomen, bijvoorbeeld ESD veilige
vloer, werkplekken en opslagkasten. Ook klimaatbeheersing is een van de maatregelen, de relatieve
luchtvochtigheid mag niet te laag worden maar ook niet te hoog worden i.v.m. met de shell-life van
componenten.
Werkplekken Elektronica ontwikkeling en service (5)
Activiteiten
Grofweg kunnen er twee soorten activiteiten worden onderscheiden, ontwerp en service.
Ontwerp(ontwikkel) werkzaamheden vereisen concentratie, hiervoor is een rustige werkomgeving
nodig. Servicewerkzaamheden gaan vaak gepaard met meer inloop en omgevingsgeluid. Een
mogelijke oplossing is de servicewerkplekken dichtbij, en de ontwikkelwerkplekken verder van de
toegangsdeur af te positioneren en/of enigszins af te schermen. Ook bespreekruimtes (zie algemene
ruimtes) op korte afstand helpen om geluidshinder bij de werkplekken te vermijden. Voor een
optimale interactie met de mechanica ontwerpers zou de ruimte aan de zijde van de
ontwikkelwerkplekken kunnen grenzen aan de mechanica ontwerp (CAD) werkplekken.
Voor elektronici en software ontwikkelaars zijn computers het gereedschap, er worden
insteekkaarten geplaatst en specifieke software geïnstalleerd en ontwikkeld. De activiteiten op de
computer zijn onlosmakelijk verbonden met de elektronica en software engineering activiteiten. De
uniforme elektronica werkplek bevat een computer met een of twee beeldschermen, standaard
meetapparatuur en handgereedschap. Geavanceerde meetapparatuur staat, compleet met
accessoires, op een kar waardoor deze gemakkelijk bij de werkplek te rijden is.
Eisen aan de ruimte
Deze ruimte dient ESD veilig te zijn, voorzien van goede verlichting, puntafzuiging, noodstoppen,
aardlek per werkplek en klimaatbeheersing (luchtvochtigheid).
Assemblage ruimte (6)
Activiteiten
In de assemblage ruimte kunnen elektronici, mechanici en wetenschappers samen bouwen en testen
aan hun opstelling. Te denken valt ook aan het in kleine series bouwen en testen van apparaten in
het kader van valorisatie. Dit is een gezamenlijke ruimte waarbij toegang en beheer goed geregeld
moeten worden.
Eisen aan de ruimte
Deze ruimte dient ESD veilig te zijn, dicht bij mechanica/elektronica werkplekken ruimte,
noodstoppen, aardlek per werkplek, goede luchtverversing, puntafzuiging en klimaatbeheersing.
SMT ruimte (7)
Activiteiten
In de SMT (Surface Mount Technology) ruimte worden printed circuit boards (pcb’s) voorzien van
soldeerpasta doormiddel van een dispenser of zeefdruk. Fine-pitch componenten worden met het
BGA re-workstation uitgelijnd en geplaatst, de overige worden met de hand op een plaatsingstafel
geplaatst. Complete pcb’s worden in de reflow-oven in een keer gesoldeerd, hierbij komen dampen
vrij die afgezogen moeten worden. Om de soldeerverbindingen te kunnen inspecteren is een
inspectiecamera en microscoop aanwezig. Een voorziening voor het snel maken van eenvoudige
pcb’s doormiddel van frezen of etsen is gewenst. Voor het etsen, coaten en kitten van elektronica is
een zuurkast nodig.
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Eisen aan de ruimte
Deze ruimte dient ESD veilig te zijn, aangrenzend aan elektronica werkplekken ruimte, voorzien van
zuurkast, opslag chemicaliën, goede verlichting, noodstoppen, aardlek per werkplek, goede
luchtverversing, puntafzuiging en klimaatbeheersing (luchtvochtigheid).
EMC meetruimte (8)
Activiteiten
Volgens de EMC richtlijn (onderdeel van de CE markering) mag elektrische en elektronische
apparatuur zowel geen storing veroorzaken aan andere producten als zelf geen storing ondervinden
van andere externe apparatuur.
Het is mogelijk het eindproduct te (laten) testen bij commerciële gecertificeerde testlabs maar het is
beter en uiteindelijk goedkoper om vroeg in het ontwikkelproces met de EMC problematiek rekening
te houden en zelf te testen. Door de terugkoppeling van ontwerp en test wordt waardevolle kennis
en kunde ontwikkeld die niet alleen gunstig is in het valorisatieproces maar ook de (meet)prestaties
van de ontwikkelde apparatuur verbetert.
In de EMC meetruimte worden een aantal pre-certificatie (pre-compliance) metingen uitgevoerd aan
(delen) van instrumenten. Hiervoor zijn meetinstrumenten, computer, ground en reference planes
en een meetcel nodig. Na afronding van de metingen heeft de ontwerper een goede indicatie of een
instrument aan de norm zal voldoen.
Eisen aan de ruimte
Deze ruimte dient ESD veilig te zijn, voorzien van goede verlichting, noodstop(pen) en
klimaatbeheersing.
Handvoorraad (9)
Activiteiten
In de handvoorraad ruimte liggen de componenten die snelle service aan de wetenschappers
mogelijk maakt. Onderdelen die nodig zijn binnen projecten en kleine series worden over het
algemeen apart besteld wanneer nodig. De handvoorraad kan deels in dezelfde ruimte worden
geplaatst als waar de werkplekken zich bevinden, in dit geval kan een dubbelfunctie van
werkplek/opslag service projecten op stahoogte worden gecreëerd, naar voorbeeld van de huidige
locatie ASP.
Eisen aan de ruimte
Deze ruimte dient ESD veilig te zijn, aangrenzend aan werkplekken ruimte, voorzien van goede
verlichting en klimaatbeheersing (luchtvochtigheid).
Opslag apparatuur (10)
Activiteiten
Hier worden tijdelijk niet gebruikte (delen) van apparatuur opgeslagen. Dit is een eenvoudige ruimte
die wat verder van de overige ruimtes gelegen mag zijn.
Eisen aan de ruimte
Geen speciale eisen.
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7.3.3. BESCHRIJVING RUIMTEN MECHANICA
Werkplekken mechanisch ontwerp en instrumentenmakerij computerplekken (11)
Activiteiten
Op deze plekken wordt geconcentreerd gewerkt aan o.a. ontwerpen, berekenen, ontwikkelen. Stilte
en rust is noodzakelijk, maar ook ruimte voor overleg met klanten is belangrijk. Vaak zal er achter het
CAD station worden overlegd met klanten waardoor de rust wordt verstoord. Naast een goed klimaat
en daglicht is een goede akoestiek hierbij belangrijk. Naast een aantal fulltime ontwerpers zijn er ook
in toenemende mate instrumentmakers die een deel van de tijd onderdelen of kleine
samenstellingen tekenen en gebruik maken van deze werkplekken.
Voor de CAM werkplekken geldt ook dat concentratie belangrijk is. De werkzaamheden van het
programmeren van machines worden afgewisseld met het voorbereiden van de CNC machines in de
CNC ruimte. Het controleren van het proces tijdens bewerken wordt afgewisseld met de
voorbereiding van een nieuw werkstuk op de computer. Dit betekent dat nabijheid van de CNC
ruimte belangrijk is, maar ook de nabijheid van een werkbank is belangrijk voor de nabewerking en
verdere bewerking van de onderdelen. Omdat er veel afwisseling is, is het compromis van een wat
minder rustige ruimte hier acceptabel. In deze ruimte verricht men de persoonsgerichte digitale
handelingen, zoals e-HRM, tijdschrijven, email, internet.
Eisen aan de ruimte
Rustige atmosfeer en klimaatbeheersing, omdat de nabijheid van de machines warmte en dampen
veroorzaken.
Instrumentenmakerij werkbanken en conventionele machines (12)
Activiteiten
Op de werkbanken van de instrumentmakers, vindt de productie plaats. In enkele gevallen voor
innovatieve opdrachten waar de maakbaarheid van een oplossing moet worden getest, maar in
meerdere mate voor maakopdrachten en service. Hierbij is er een onderscheid in werkzaamheden
van heel fijn tot wat grover. Voor heel fijn werk moet het mogelijk zijn dat er geconcentreerd en
schoon gewerkt kan worden. Voor de algemene werkzaamheden is een werkbank in de buurt van de
conventionele machines en de CNC ruimtes en de technische ruimtes gewenst. Hier geldt nog sterker
het belang van een goede klimaatbeheersing, goede afzuiging en goede akoestiek in verband met de
dampen en het lawaai van de bewerkingen. Goed licht is ook belangrijk om het hoog precisiewerk
goed te kunnen uitvoeren. Op of nabij de werkbank moet het netwerk toegankelijk zijn om onder
andere projectgegevens zoals digitale tekeningen te kunnen bekijken en daar kleine wijzigingen in te
maken. Verder is er aandacht nodig voor alle Arbo technische zaken.
Eisen aan de ruimte
Hoge vloerbelasting, afzuiging volgens Arbonorm (hoge verversingsgraad en punt afzuigingen) Goede
verlichting, vanwege de fijnmechanische onderdelen soms van zeer geringe afmeting, lucht/water/
elektra aansluitingen (krachtstroom), klimaat en temperatuur bewaking, ruimte noodstop,
opslagruimte voor (machine)gereedschappen.
CNC ruimte (13)
Activiteiten
Computergestuurd verspanen van onderdelen. Draaien en frezen met grote nauwkeurigheid
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Eisen aan de ruimte
Hoge vloerbelasting, afzuiging volgens Arbonorm (hoge verversingsgraad en punt afzuigingen),
lucht/water/elektra aansluitingen (krachtstroom), nauwkeurige (0,50C) klimaat- en temperatuur
regeling en bewaking bij deze machines van invloed op de nauwkeurigheid van het product, ruimte
noodstop, goede verlichting, vanwege de fijnmechanische onderdelen soms van zeer geringe
afmeting, afvoer van afvalwater, opslagruimte voor (machine)gereedschappen.
Glas instrumentenmakerij (14)
Activiteiten
De glas instrumentmakerij vervaardigt unieke (delen van) experimentele opstellingen van glas en
keramiek. Het vervaardigen van technische glasonderdelen die niet commercieel verkrijgbaar zijn is
vooral voor Scheikunde een belangrijke enabler voor het onderzoek. Voor de glas instrumentmakerij
is in de vorige verhuizing een gedetailleerd programma van wensen opgesteld. Belangrijke punten
hierbij zijn twee gescheiden ruimtes voor warmglas en koudglas bewerking.
Eisen aan de ruimte
Zeer hoge eisen aan luchtverversing, gebruik van gassen, vloerbelasting, lucht/water/ elektra
aansluitingen (krachtstroom).
Meetruimte (15)
Activiteiten
Om te voldoen aan de hoogste nauwkeurigheidseisen, om te kunnen controleren of het gemaakte
product ook het gewenste product is en om samenstellingen uit te lijnen en af te stellen is een goede
meetkamer essentieel. In de ruimte vindt ook de assemblage van miniatuur onderdelen plaats die
zeer gevoelig zijn voor stof.
Eisen aan de ruimte
In een meetkamer moet de temperatuur heel stabiel zijn (0.10C). Cleanroom ruimte/kast.

Assemblage ruimte mechanica (16)
Activiteiten
Om de samenwerking tussen elektronica en mechanica verder te versterken kiezen we ervoor om
een gezamenlijke assemblageruimte te maken. In de assemblage ruimte kunnen grotere opstellingen
worden gemonteerd en getest. Ook grotere opstellingen die gereviseerd of aangepast moeten
worden kunnen er tijdelijk worden geplaatst.
Eisen aan de ruimte
Goed daglicht en goede verlichting, lucht/water/ elektra aansluitingen (krachtstroom)
Las/soldeer ruimte (17)
Activiteiten
Een aparte ruimte voor lassen en solderen in verband met de veiligheid. Deze technieken zijn van
belang voor de opbouw van samenstellingen. Maken en repareren van onderdelen voor vacuüm of
hoge druk.
Eisen aan de ruimte
Afzuiging volgens de norm, hijsvoorziening, afscherming van de ramen tegen inkijk, lucht/water/
elektra aansluitingen (krachtstroom).
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Plaatwerkerij (18)
Activiteiten
De plaatwerkerij is essentieel voor de snelle service tijdens de opbouw en aanpassingen van
experimenten. De doorlooptijd van aanpassingen mag in deze fase van het experiment absoluut niet
te groot worden. Door de plaatwerkerij ook te gebruiken voor maakopdrachten wordt de
productiviteit hiervan verhoogt.
Eisen aan de ruimte
Lucht/water/ elektra aansluitingen (krachtstroom)
Zaagruimte (19)
Activiteiten
Net als de plaatwerkerij is de zaagruimte essentieel voor snelle reactie bij vragen tijdens de opbouw
en aanpassing van experimenten.
Eisen aan de ruimte
Afzuiging volgens de norm, aparte afzuiging voor zaagsel en metaalspaanders, lucht/water/ elektra
aansluitingen (krachtstroom).
Straal/nabewerkingsruimte (20)
Activiteiten
Essentieel voor de productkwaliteit is de nabewerking van een product. Het slijpen, stralen of
trommelen van het product lijdt tot de gewenste oppervlakte kwaliteit. Een aparte ruimte is nodig
omdat er stof en lawaai bij ontstaat.
Eisen aan de ruimte
Afzuiging volgens de norm, lucht/water/ elektra aansluitingen (krachtstroom).
Lijmruimte (21)
Activiteiten
De lijmruimte is bij voorkeur een aparte ruimte om medewerkers te beschermen tegen vluchtige
stoffen en om het lijmproces te beschermen tegen vervuiling door andere processen.
Eisen aan de ruimte
Afzuiging volgens de norm.
Magazijn (22)
Activiteiten
Het magazijn heeft als functie, enerzijds kortdurende opslag van materialen en onderdelen die
besteld zijn voor het gebruik in een project en anderzijds langdurige opslag van een beperkt aantal
veelgebruikte materialen en onderdelen, zoals bijvoorbeeld standaard bouten en moeren, om snel te
kunnen inspringen op quickservice vragen. Deze voorraad van veel gebruikte materialen kan worden
gebruikt om de doorlooptijd van maakopdrachten te verkorten en als inspiratie voor ontwerpers en
service engineers.
Eisen aan de ruimte
Elektra aansluitingen, laadplatform.
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FINANCIEN EN DOORBELASTING

De VU en UvA hanteren verschillende doorbelastingsmodellen voor de TO. Er wordt eerst gekeken
naar de verschillende aspecten die er zijn aan een model voor allocatie en financiering van de TC’s en
hoe die nu ingevuld worden. Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor een concreet model.
8.1.

ALLOCATIE EN DOORBELASTING VAN FORMATIE

Binnen de UvA-VU gemeenschap wordt de TO doorbelast volgens twee varianten van een
trekkingsrechtmodel (TRM). Iedere wetenschappelijke groep heeft recht op een aantal uren
technische ondersteuning per jaar. De betaling van de ondersteuning en de aanpassing van het
trekkingsrecht verschilt per faculteit.
Formatie
De formatie van de TC’s is nu optimaal, het totaal aan beschikbare directe uren wordt door de
wetenschappelijke groepen afgenomen, er is een permanente druk op de planning en de
‘orderportefeuille’ is gevuld. De TC’s zijn in het verleden zwaar gereorganiseerd waarbij de formatie
sterk is afgenomen en de organisatie is geoptimaliseerd. De organisatie en expertise zijn optimaal
afgestemd op de vraag uit de wetenschappelijke groepen. (Onderdelen van) apparaten die door
commerciële bedrijven in serie worden geproduceerd, worden ingekocht. Inkopen is altijd goedkoper
dan opnieuw ontwikkelen. Werk dat door externe partijen voordeliger kan worden gedaan, omdat de
goede machines of expertise niet voorhanden zijn, wordt uitbesteed. Kosten van uitbesteden worden
bij de afnemers in rekening gebracht.
De modellen die nu worden gehanteerd hebben gemeen dat de totale beschikbare formatie over een
langere periode gegarandeerd is. Dit is essentieel voor de continuïteit van de ondersteuning. De TC’s
ondersteunen meer dan 50 verschillende wetenschappelijke groepen met allen het eigen specifieke
ontwikkel en ondersteuningsvragen. De TC’s moeten met relatief weinig formatie een breed
spectrum aan expertise onderhouden om aan deze vragen invulling te kunnen geven. Kennis van het
maken van veeleisende wetenschappelijke systemen is niet in korte tijd op te bouwen. Continuïteit in
de formatie met een bepaald minimum om de benodigde spectrum aan expertise te kunnen
onderhouden is daarom erg belangrijk. Het is echter ook duidelijk als er structurele veranderingen
optreden in de wetenschappelijke vraag naar aard of hoeveelheid van bepaalde expertise de totale
formatie op aangepast zal moeten worden.
Uitgangspunten voor financiering van de TC’s
FEW hanteert een puur financieel model waarbinnen de ondersteuning voor 100% wordt betaald uit
het afdelingsbudget. Ervaring leert dat het bijna ondoenlijk is om tot op het bot uitgeklede vraag
binnen dit budget te faciliteren, zelf als delen in van de vraag in gesubsidieerde projecten wordt
ondergebracht. Bij FALW wordt er uit het facultaire budget een toewijzing gedaan aan afdelingen ter
grote van 85% van de hun tot beschikking staande ondersteuning. De overige 15% wordt betaald uit
het afdelingsbudget. Bij FNWI wordt in principe ongeveer 80% van de technische ondersteuning door
de wetenschappelijke groepen betaald, niet gedekte kosten worden bij de jaar afrekening daar de
faculteit aangevuld.
Door een gelabeld budget voor ondersteuning aan bepaalde afdelingen toe te wijzen geeft de
faculteit aan dat sommige onderzoeksgroepen zo belangrijk zijn voor de faculteit dat een toewijzing
voor ondersteuning gerechtvaardigd is en onderkent dat bepaald onderzoek meer faciliteiten nodig
heeft dan ander onderzoek. Op zich is het wel rechtvaardig dat een groep die binnen een faculteit de
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kosten voor ondersteuning moeten maken die bij bèta onderzoek horen daar een bijbehorende
toewijzing voor krijgen. Groepen die weinig ondersteuning nodig hebben profiteren wel van de
hogere bèta toewijzingen, maar maken de kosten niet.
Overweging bij de keuze van het model en de kwantitatieve invulling van het model kan zijn dat de
kosten voor onderwijs en onderzoek uit elkaar worden getrokken. Bij Natuurkunde bijvoorbeeld is
10% van de uren gealloceerd voor inzet in het practicum. Ook wordt (technische) valorisatie van
onderzoeksresultaten ontwikkelt zich steeds meer tot derde doelstelling van de universitaire
gemeenschap en biedt zeker mogelijkheden voor financiering van technische ondersteuning. Verder
raken de mogelijkheden voor de financiering van technische ondersteuning uit 2e en 3e geldstroom
subsidies steeds meer bekend en ingebed in de keten van het aanvragen van subsidies.
Allocatie van formatie
De rechten op het aantal uren ondersteuning per groep is meestal gebaseerd op de historische vraag.
Het ene jaar heeft de ene groep meer ondersteuning nodig bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van
een nieuw systeem of de inrichting van vele nieuwe opstellingen en het andere jaar weer een andere
groep. De vraag van specifieke groepen kan een heel grillig verloop vertonen terwijl het gebruik over
meerdere jaren een vrij stabiel verloop heeft. Een model dat over een langere periode bv. 3 jaar een
min of meer constante allocatie van formatie heeft aan de verschillende wetenschappelijke groepen
heeft de flexibiliteit om met pieken en dalen in de vraag om te gaan. Eens in de drie jaar zou dit
model herijkt kunnen worden en eventuele onder of overbestedingen kunnen dan worden
verrekend. Verdeelt men binnen de faculteit de formatie te fijnmazig dan wordt de formatie per
groep te klein om grotere ontwikkelingen te kunnen doen. De formatie moet minstens op
afdelingsniveau gealloceerd worden om substantiële ontwikkelingen mogelijk te maken.
Full costs en overhead.
De bekostigingsmodellen van VU en UvA verschillen. Bij de VU wordt in de betaling van de
ondersteuning gerekend met een direct tarief van ongeveer € 45,00 (salariskosten superbruto,
exploitatie en machinekosten). Bij de UvA wordt een integraal tarief gehanteerd.
Bij FNWI worden alle uren die toegeschreven kunnen worden aan projecten geregistreerd. Deze
worden daarna doorberekend voor een bijna dekkend tarief van € 61,50.
Op zich lijkt het juister om het directe tarief aan de wetenschappelijke groepen in rekening te
brengen, omdat het deel van het budget dat dient om het indirecte deel van de kosten te dekken op
facultair niveau binnenkomt en niet bij de wetenschappelijke groepen.
Bij FEW wordt in de facultaire overhead die op projecten wordt gerekend ook de technische
ondersteuning meegenomen. Het lijkt duidelijker om de TO uit de overhead te halen en zoveel
mogelijk in de aanvraag van het projectbudget op te voeren. Een overweging zou nog kunnen om de
technische ondersteuning gericht op service in de vorm van reparaties, aanpassingen aan
opstellingen zorgt voor een snelle doorgang van het onderzoek en het uitvoering van
veiligheidstesten wel mee te nemen in de overhead. Deze ondersteuning wordt breed door de
faculteit gebruikt en is niet in subsidieprogramma’s op te voeren. Ongeveer 25% van de
ondersteuning van de TC’s is service gericht.
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MODEL VOOR DOORBELASTING EN ALLOCATIE VAN FORMATIE TC’S UVA EN VU BÈTA

Opstellen van het model begint met de beleidsmatige keus van welk deel van de ondersteuning op
facultair niveau wordt bekostigd en welk deel op afdelingsniveau. Het spectrum loopt nu van 85%
facultaire bekostiging bij FALW tot 0% bij FEW. Het is duidelijk dat een rigoureus andere keuze voor
de afdelingen die binnen FALW veel ondersteuning gebruiken grote gevolgen zal hebben.
Een mogelijk model zou kunnen zijn, een model dat is opgebouwd uit een deel dat uit facultaire
middelen wordt gefinancierd en een deel dat uit de budgetten van de deelnemende afdelingen
wordt bekostigd. Als ondergrens voor het facultaire deel kan men denken aan 35% voor basis service
en onderwijsondersteuning. De bovengrens zou ergens tussen de 60 en 85% kunnen liggen, bepaald
door de financiën die men vrij kan maken voor ondersteuning uit de 1e geldstroom en de
mogelijkheden om uit 2e en 3e subsidies en valorisatie activiteiten gelden te genereren.
Gebaseerd op dit percentage zouden alleen de directe kosten (superbruto salaris, exploitatie en
investering) moeten worden doorberekend aan de afdelingen. In de toewijzing van de afdelingen zit
immers geen deel dat zou kunnen worden aangewend voor dekking van de indirecte kosten (m2 en
kosten centrale diensten) van de TC’s.
De capaciteit van de TC’s lijkt nu goed, om de vraag van de afdelingen te kunnen voldoen. Bij ELE-β
en FMI-β ligt er een permanente druk op de planning. De expertise van de centra is natuurlijk steeds
in ontwikkeling, maar voldoet nu goed om op de vraag uit de afdelingen te kunnen beantwoorden.
Een periode van drie jaar lijkt goed om de ontwikkelingen en mogelijke verschuivingen in de vraag te
bekijken en te analyseren. Binnen deze periode middelt de vraag van een afdeling meestal redelijk
uit, omdat het zowel de ontwikkeling als de toepassing van een opstelling kan omvatten.
Aan het einde van de periode zou ook weer bekeken kunnen worden of de formatie van de TC’s
voldoet aan de vraag, genoeg is om de benodigde expertise te onderhouden en voldoende ruimte
biedt om een rol te spelen in valorisatietrajecten en technologie vragen uit de Amsterdamse regio.
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AFDELINGSBUDGETTEN TC’S

In onderstaan de tabel zijn de begrotingen van de drie afdelingen voor 2014 weergegeven.

Begrotingen TC's 2014

TC Beta -VUELE-Beta-VU3) FMI-Beta-VU3) TC-UvA1)2)
(integraal tarief) UvA1)2)3)

Formatie in fte
Personele Lasten
Salarissen
Opleiding
Opslag ziekterisico
Opslag wachtgeld
Overige pers lasten budget
Totaal Personele lasten
Overige lasten
Exploitatie
(Klein)materiaal

12,4
€
€

16,6

19,5

€

785.065 €
15.701 €
€
€
€
800.766 €

€
€

37.992 €
27.205

80.494 €
€

30.000
60.000

Kapitaal/Investeringen

€

6.536 €

56.000 €

60.000

huisvesting/werkplekopslag
Totaal Overige lasten

€

71.733 €

€
136.494 €

126.000
276.000

Totaal 2014

€

872.499 €

1.126.566 €

1.636.076

1)

Opleidingbudget tijdelijk verhoogd

2)

Huisvesting werkelijk (nog niet in de begroting)

3)

Opleidingsbudget TC's VU is 2% van de personele lasten

916.899
18.173
17.954
21.050
15.996
990.072

€
€
€
€
€
€

1.256.076
40.000
32.000
18.000
14.000
1.360.076

48,5
€
€ 2.958.040
€
73.874
€
49.954
€
39.050
€
29.996
€ 3.150.914
€
€ 148.486
€
87.205
€
€ 122.536
€
€ 126.000
€ 484.227
€
€ 3.635.141
€

327.211

De verschillende budgetten zijn nog moeilijk te vergelijken, omdat nog niet duidelijk is hoeveel er
precies voor huisvesting gereserveerd is en hoe opslagen doorwerken. Dit wordt op korte termijn
uitgezocht.
Een conclusie is dat het investeringsbudget van TC-FNWI relatief hoger is. De noodzaak tot
vervanging en investering kan bij FNWI hoger liggen dan bij de VU groepen. Er zal een compleet
machine en investeringsplan worden opgesteld, hiervoor is echter nu nog informatie nodig over de
samenwerking met de overige TC’s op de VU-campus en met SRON in het HighTIF gebouw.

9.

ONDERWIJS EN OPLEIDEN

De Technologie Centra Elektronica-β-VU en FMI-β-VU zijn Kenteq erkende leerbedrijven met diverse
middenkader elektronica en mechanica kwalificaties en hebben 3-4 stagiaires/afstudeerders op MBO
en HBO niveau per jaar. Het Technologie Centrum UvA begeleidt over het algemeen één MBO
elektrotechnicus en één LIS instrumentmaker of ROC research instrumentmaker per jaar. Wanneer er
geschikte projecten zijn, worden met enige regelmaat ook HvA elektronici als stagiair begeleid. Er zijn
vanuit de TC’s goede contacten met de HvA en diverse RoC’s. Het tekort aan MBO en HBO
instrumentatie technici is een probleem waar ook de VU/UvA Technologie Centra tegenaan lopen.
Door de vergrijzing ontstaan er in de komende jaren rond de tien vacatures. Om het beleid vorm te
geven dat medewerkers zowel kunnen ontwerpen als maken wordt een deel van de vacatures eerst
als leerling plek ingericht worden om MBO-4 afgestudeerden de mogelijk te geven praktische
ervaring op te doen en te kijken of men past in een academische instrumentmaker omgeving. Het
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ontbreekt nu aan een mogelijkheid om deze leerlingen via een ROC een (praktijk) diploma te laten
halen, vroeger kon dat wel. Deze wens zou in samenwerking met het ROC en de LIS verder
uitgewerkt kunnen worden.
Het gebeurt met enige regelmaat dat er tussen de instituten binnen en buiten Amsterdam wordt
overlegd om stagiaires aan een plek te helpen of om vacatures vervult te krijgen. De intensieve
samenwerking tussen VU en UvA zal dit ook bevorderen.
Het opleiden van masterstudenten, promovendi en post-doc in vervaardigingstechniek is een wens
van het IoP. In de huidige organisatie is dat niet mogelijk. Aangezien de wens aanwezig is, maar de
kosten, voor zover uit het verleden bekent, zeer hoog zijn en de organisatie hiervan lastig is, is dit iets
dat nader onderzocht moet worden.

10. TECHNISCHE VALORISATIE EN FINANCIERING UIT SUBSIDIEPROGRAMMA’S
De TC’s werken samen in het project ‘Financiering en samenwerking TO (FINSAMTO)’. Het project
heeft tot doelstelling de externe financiering van technische ondersteuning te vergroten. Daarbij
worden twee belangrijke bronnen voor externe financiering verder uitgewerkt.
In de eerste plaats het meeschrijven van TO in (specifieke) 2e/3e geldstroom subsidieprogramma’s en
overig contractonderzoek. Analyse leert dat er in de meeste subsidieprogramma’s mogelijkheden zijn
om TO te financieren en dat er ook specifieke subsidieprogramma’s zijn voor het uitbreiden van de
onderzoek infrastructuur waaruit een deel van de TO goed gefinancierd kan worden. Vooral de
apparatuur die door de eigen technici wordt ontwikkeld kan in het voorstel worden opgevoerd, maar
vaak ook kan de technische formatie worden ingebracht. In samenspraak met de Subsidiedesk
VU/VUMC en het projectcontrollersoverleg zijn aanpassingen geformuleerd voor de werkwijze van
projectcontrollers waar het hun betrokkenheid in het subsidieverwervingstraject betreft. Dit heeft
onder andere geleid tot een update van het Handboek Projectadministratie van de VU. Bij de VU is
daarmee het meeschrijven van technici nu goed ingebed. Lopende activiteit is nu het organiseren van
informatiebijeenkomsten om de mogelijkheden van meeschrijven bij het WP onder de aandacht te
brengen en het onderwerp structureel op te nemen in de jaarlijkse gesprekken hoogleraren.
Een tweede belangrijke bron voor externe financiering wordt door de wetenschappelijke groepen
gezien in het valoriseren en vermarkten van technische oplossingen die voor en in samenwerking
met onderzoekers zijn ontwikkeld. In lijn met het toegenomen belang van valorisatie van
wetenschappelijke kennis is het de ambitie van de mechanische en elektronische ontwikkelgroepen
van de VU en UvA om de valorisatie van technische opstellingen te stimuleren. De groepen willen
wetenschappers een (commerciële) omgeving (gateway) bieden waarin producten, gebaseerd op
wetenschappelijke opstellingen naar de markt kunnen worden gebracht. Bij succes kan het product
de basis zijn voor het opzetten van een separate spinoff. Revenuen worden aangewend voor dekking
van de kosten van technische ondersteuning en voor continuering van het onderzoek.
In de bestaande praktijk wordt van deze optie slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt, de
benodigde kennis (juridisch, bedrijfseconomisch, commercieel) hiervoor is niet aanwezig of erg
verspreid in de organisatie. Belangrijke voorwaarde voor het goed benutten van deze bron is daarom
het professionaliseren van deze praktijk en het verankeren daarvan dicht bij de wetenschap door het
inrichten van een technische spin off. Een goede schaal voor deze activiteit lijkt op dit moment één
technisch spin off bedrijf voor alle technische ontwikkelgroepen van FBW, FPP, FALW, FEW en FNWI.
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Binnen het FINSAMTO project wordt een commerciële omgeving opgezet om technische
ontwikkelingen uit het onderzoek naar de markt te brengen. Binnen de VU wordt nu beleid
ontwikkeld over het oprichten van spin-offs onder de VU vlag. De eerste invulling van de
commerciële omgeving wordt het deponeren van het handelsmerk T4S, Technology for Science, met
de daarbij horende promotie. Tevens zal de hele keten van wetenschappelijke opstelling naar de
verkoop van producten onder CE markering worden gestroomlijnd.

T4S biedt de wetenschapper toegang (gateway) tot de markt en voorziet wetenschappers van de
tools die nodig zijn om de eerste producten direct of met tussenkomst van commerciële partijen aan
andere wetenschappers te kunnen leveren. T4S kan als opstap gebruikt worden door wetenschappers
voor het oprichten van een specifieke spinoff, als de markt het product heeft herkend en de omzet
voldoende groot is om de additionele kosten van een spinoff te kunnen dragen. T4S kan ook in
voorstellen voor valorisatie subsidies worden opgevoerd in de commercialisatie paragraaf als
professionele en operationele manier om producten te commercialiseren.
De volgende valorisatie scenario’s zullen gehanteerd worden onder T4S:
1. Patenten en licenties. T4S doet de productontwikkeling en producten worden onder licentie
door commerciële partijen verkocht.
2. S2S. T4S doet de productontwikkeling, productie en verkoop. Ontvangende partijen doen zelf
de service aangezien T4S geen wereldwijde service kan verlenen.
3. S2B. T4S doet de productontwikkeling, de commerciële partij de verkoop en service.
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4. Strategisch partnership. De ontwikkeling van de technische setup en het product gebeurt in
nauwe samenwerking met de producent.
Typische producten zijn instrumenten die ontwikkeld zijn voor onderscheidend onderzoek en
daarmee voor andere wetenschappers in het veld interessant kunnen zijn. Door aankoop van deze
instrumenten kunnen die hun onderzoek versnellen. Marketing is primair door contacten van
betrokken wetenschappers binnen hun netwerk en door (technische) publicaties.
T4S beschikt over alle benodigde ervaring met productontwikkeling en beschikt over goed
geoutilleerde faciliteiten om de eerste serie producten te kunnen produceren.

11. CONCLUSIES EN AANBEVELING
Op verzoek is dit meerjarig strategisch plan opgesteld, in lijn met de plannen van de
onderzoeksteams gericht op de bètasamenwerking en aansluitend op de koers huisvesting. De
ontwikkelingen van de bètasamenwerking in relatie tot expertises, technieken en infrastructuur voor
de werkplaatsen op de beide campussen hebben hierbij centraal gestaan.
In juli 2015 is een aanvullende opdracht geformuleerd waarin optimalisatie van m2 gebruik centraal
staat. Deze optimalisatie gaat om efficiency in gebruik van faciliteiten (ruimte en apparatuur) en
processen. Hierbij is voor de nieuwe situatie ASP de streefwaarde t.a.v. de ruimtevraag gehanteerd
van 1.139 m2 FNO (Functioneel Nuttige oppervlak).
Randvoorwaarden voor de optimalisatie is:
• investering in state of the art technieken, w.o. gecombineerde machines, uitbreiding CAD
stations en verbeterde digitale systemen
• inrichting van de TC’s gerelateerd aan functionaliteit, inclusief uitwisseling van expertise en
capaciteit over beide locaties
• volledige ontkoppeling huidige disciplinaire inrichting, waardoor elektronica en mechanica
nog meer samenwerken als 1 groot innovatief en multidisciplinair team
• investering in training en opleiding t.b.v. realisatie multidisciplinaire teams
• hoge mate van integratie tussen disciplines middels o.a. gecombineerde:
o assemblageruimten
o ontwerpruimten
o kantoren
o algemene ruimten (side effect: optimalisatie interactie met wetenschappers)
Na een intensief optimalisatieproces, binnen de gestelde randvoorwaarden, is de benodigde
ruimtebehoefte bepaald op 1.363 m2 FNO. Verdere reductie van m2’s is niet mogelijk binnen de
huidige opdracht van de TC’s. Indien in samenwerking met derden, zoals SRON, op detailniveau naar
alle gemeenschappelijke ruimten op beide locaties wordt gekeken, kan naar verwachting het totale
ruimtebeslag verder worden gereduceerd.

