Biofotonica & Standplaatswijziging Natuurkunde
De onderzoeksgroep Biofotonica van de afdeling Natuurkunde blijft gevestigd op het campusterrein van
de VU vanwege de nauwe onderzoeksrelatie met het VUmc. Voor het samenwerkingsinstituut IPA vormt
deze onderzoeksgroep ook de belangrijkste liaison met het VUmc voor de natuurwetenschappelijke
bacheloropleiding MNW en de master MNS.
Inhoudelijk en organisatorisch werken de onderzoekers van Biofotonica nauw samen met de collega’s in
de groep Fysica van de levende systemen en Biofysica. Deze groepen delen onderzoeksopstellingen die
afhankelijk van de primaire gebruiker ofwel op de VU-campus ofwel op het Science Park worden
geïnstalleerd.
In de nieuwe managementstructuur van het samenwerkingsinstituut wordt één van de MT-leden
expliciet belast met het onderhouden van de inhoudelijke en organisatorische samenwerking van
Biofotonica. Op het Science Park worden in de onmiddellijke nabijheid van het samenwerkingsinstituut
flexibel te gebruiken kantoorwerkplekken en overlegruimten gecreëerd, zodat medewerkers van
Biofotonica ook op het Science Park een werkplek hebben; vice versa zal er plek zijn voor de fysici van
SPA op de Zuid locatie.
Voor de ondersteuning van de sectie wordt ingezet op een aparte secretarieel-administratieve
medewerker die gehuisvest wordt bij de sectie Biofotonica. Als zou worden uitgegaan van het huidige
relatieve aandeel in de secretariële ondersteuning zou deze onderzoeksgroep maximaal 0,4 fte
ondersteuning verkrijgen. Aangezien een dergelijke omvang in de ondersteuning onpraktisch weinig is,
wordt overwogen om een ruimere formatieve inzet te verstrekken. Ook managementondersteuning
zoals thans verleend door de afdelingsmanager zal naar goed voorbeeld van de in O|2 gehuisveste
groepen van FNWI-instituut SILS voor één of twee dagdelen op de VU-campus beschikbaar zijn.
Voor de facultair-centraal ingebedde ondersteuning worden, voor alle onderdelen van IPA, bij de
daadwerkelijke vorming van het samenwerkingsinstituut de afspraken vastgelegd; daarin wordt
uiteraard de Biofotonica op gelijkwaardige voet meegenomen. Het lijkt voor de hand te liggen dat voor
de locatiegebonden ondersteuning (facilitair en ICT) andere afspraken worden gemaakt dan voor de
administratieve ondersteuning in de bedrijfsvoering (waaronder HR, financiën en project control). In de
uitwerking van de verhuisplannen van de Technologie Centra is reeds zorgvuldig gekeken naar de
inhoudelijke relatie van de werkplaatsen met de diverse onderzoeksgroepen; bij de gedetailleerde
uitwerking daarvan zal nader naar de behoeftes van alles secties, en daarbij nadrukkelijk ook de
Biofotonica-sectie, gekeken worden.

