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Tabel 1. FOM-output 2004 2005 2006 2007 2008

Proefschriften 83 86 100 97 83

Wetenschappelijke publicaties 1230 1341 1158 1156 1256

Voordrachten op uitnodiging 889 1016 784 694 696

Conferentiebijdragen e.d. 1910 2031 1510 1507 1045

De missie van FOM is, zoals omschreven

in haar statuten, “de bevordering in

Nederland van het fundamenteel weten-

schappelijk onderzoek der materie, inclu-

sief het door mogelijke toepassingen

geïnspireerde, in het algemeen belang en

in dat van het Hoger Onderwijs”. 

Deze missie heeft FOM in haar vigerende

Strategisch Plan 2004 – 2010 vertaald in

twee hoofddoelen:

• handhaving en versterking van de

internationale topkwaliteit van het

natuurkundig onderzoek in Nederland

• meer fundamenteel onderzoek op die

gebieden waar de kans op innovaties

groot is.

Dat de kwaliteit van het natuurkundig

onderzoek in Nederland van topkwaliteit

is, bleek ook in 2008 weer op basis van

verschillende analyses (zie verderop in dit

hoofdstuk). FOM heeft het onderzoek in

Nederland in 2008 nieuwe impulsen gege-

ven door het honoreren van negen nieuwe

programma’s en 26 projecten. Tot de nieu-

we programma’s horen één programma op

het gebied van fysica en gezondheid en

twee nieuwe Industrial Partnership

Programmes. Verder kwamen er zes nieu-

we zogeheten Vrije FOM-programma’s. In

die programma’s bundelt een groot aantal

fysici in Nederland van een aantal ver-

schillende universiteiten en instituten

hun krachten. Zo bouwt FOM, naast de rol

die haar instituten en haar focusgroep

‘Solid state quantum information proces-

sing’ vervullen, verder aan focus en massa

in de Nederlandse natuurkunde. Het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en

deze focusgroep werden in 2008 door een

internationaal panel beoordeeld. Rijnhui -

zen kwam daar zeer goed uit en de focus-

groep zelfs uitmuntend.

Aan het realiseren van de tweede doel-

stelling werkt FOM onder andere via haar

instrument Industrial Partnership

Programmes. De Raad van Bestuur van

FOM voerde in 2008 een evaluatie van dit

instrument uit en constateerde dat het

een succes is, getuige het gestaag groeien-

de aantal van deze programma’s en het

brede scala aan bedrijven en technologi-

sche instellingen dat bereid is in deze pro-

gramma’s te participeren. Nieuwe samen-

werkingen kwamen in 2008 tot stand met

BASF, M2i, Nuon, Top Institute Food and

Nutrition en het Dutch Polymer Institute.

Voor een efficiënte en effectieve realisatie

van de beleidsdoelen is een geïntegreerde

aansturing van het fysisch onderzoek bij

het geheel van FOM-instituten én univer-

sitaire FOM-werkgroepen essentieel. Het is

dankzij deze organisatievorm dat FOM in

staat is – samen met het NWO-gebied

Natuurkunde – vanuit een nationale regie-

voering zowel focussering op een beperkt

aantal (thematische) programma’s tot

stand te brengen, als de benodigde kriti-

sche massa te creëren die noodzakelijk is

voor een internationaal succesvolle uit-

voering. 

In 2008 hebben de natuurkunde (inclusief

FOM) en de scheikunde (inclusief het

Gebied Chemische Wetenschappen van

NWO) samen met succes een stap gezet

naar een structurele financiële versterking

van onderwijs en onderzoek in beide dis-

ciplines. Het Sectorplan Natuur- en

Scheikunde dat de twee vakgebieden in

2007 bij de minister van OCW indienden,

heeft geleid tot een financiële injectie van

20 miljoen euro per jaar ingaande 2011. De

Stuurgroep Sectorplan werkt nu aan de

implementatie.

Een andere belangrijke ontwikkeling was

het tot stand komen van de Strategische

Research Agenda Nanotechnologie, op

verzoek van het kabinet opgesteld door

STW, FOM en NanoNed. In deze agenda

kiezen onderzoekers uit de academische

wereld, het bedrijfsleven en de overheid

de richting die Nederland in het nano-

onderzoek moet gaan om in 2020 een

belangrijke speler in de wereld te zijn. Aan

het eind van het jaar was FOM samen met

andere partijen zeer actief bij het opstel-

len van twee aanvragen voor de aardgas-

batenrente (FES) 2009. Het gaat om de

aanvraag ITER-NL en om de aanvraag High

Tech Systems and Materials. 

FOM-Jaarboek 2008
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I Beleidsdoelstelling 1:
Handhaven/versterken van
kwaliteit 

De primaire doelstelling van FOM is
onderzoek van internationale topkwaliteit
te entameren, te selecteren en uit te voe-
ren. Alleen topkwaliteit garandeert dat 
• Nederlandse deskundigen een relevan-

te bijdrage aan de internationale ken-
nisontwikkeling leveren, 

• ze kunnen profiteren van resultaten uit
het beste onderzoek in het buitenland, 

• ze interessante partners voor collega’s
elders zijn om mee samen te werken en 

• Nederland aantrekkelijk blijft voor
onderzoekers en bedrijven die zich in
een hoogwaardige kennisomgeving wil-
len vestigen. 

Ter verkrijging en handhaving van de
gewenste kwaliteit let FOM scherp op
externe kwaliteitsindicatoren en bedient zij
zich van interne en externe waarborgen. 

Externe indicatoren 

Publicaties
Wetenschappelijke publicaties in toon-

aangevende tijdschriften zijn bij uitstek

graadmeters voor de kwaliteit van weten-

schappelijk onderzoek. FOM-onderzoek

leverde in 2008 1256 publicaties op (tabel

1). FOM-onderzoeker Ronald Hanson haal-

de met Amerikaanse collega’s op 18 april

2008 de cover van Science, met een publi-

catie over het manipuleren van de spin

van elektronen. 

Citatiestudies
In maart verscheen het rapport

Wetenschaps- en Technologie-indicatoren

2008 van het Nederlands Observatorium

van Wetenschap en Technologie, opge-

steld in opdracht van het ministerie van

OCW. Uit dit rapport blijkt dat de kwaliteit

van de Nederlandse fysica, gebaseerd op

citatie-analyses, voortreffelijk is. Hoewel

uit het rapport blijkt dat de fysica wat de

inputzijde betreft in Nederland onderver-

tegenwoordigd is, hoort de fysica aan de

outputkant tot de vijf vakgebieden met de

hoogste impactscores. Vergeleken met de

onderzoeksinstituten in de publieke sec-

tor, de KNAW en NWO doen de FOM-insti-

tuten het uitstekend. In het NWO-cluster

staan SAF/NIKHEF en AMOLF bovenaan.

De kwaliteit van de Nederlandse fysica

wordt bevestigd door ScienceWatch, een

onderdeel van het Amerikaanse bedrijf

Thomson Reuters. Dit houdt niet alleen

aantallen publicaties bij, maar ook citaties

en daarmee impact. De meest recente

gegevens, gepubliceerd in september 2008,

staan in tabel 2.

Tabel 2. Wetenschap in Nederland, 2003-2007*

Gebied Relatieve invloed Percentage

t.o.v. het wereld- Nederlandse***

gemiddelde** publicaties

Fysica +66 1,77

Chemie +55 1,71

Landbouwwetenschappen +50 2,40

Onderwijskunde +49 2,93

Plant- en dierkunde +46 2,48

Materiaalwetenschappen +44 1,12

Klinische geneeskunde +43 3,72

Ecologie/milieuwetenschappen +39 3,03

Astrofysica en ruimteonderzoek +38 5,27

Werktuigbouwkunde +35 1,92

Wiskunde +30 1,52

Aardwetenschappen +30 2,64

Microbiologie +29 3,23

Farmacologie +19 2,56

Informatica +17 2,02

Moleculaire biologie +17 2,97

Sociale wetenschappen +16 2,92

Biologie en biochemie +14 2,53

Psychologie/psychiatrie +13 4,67

Economie en bedrijfskunde +7 4,22

Neurowetenschappen -1 3,67

Immunologie -1 3,95

bron: http://sciencewatch.com/dr/sci/08/sep21-08_1/

* gebaseerd op 111.458 artikelen gepubliceerd over de jaren 2003-2007 met ten minste

één auteur met een Nederlands werkadres

** uitgedrukt in procenten ten opzichte van het gemiddelde aantal citaties per artikel in de

wereld; +66 voor de fysica betekent dus dat Nederlands werk 66% beter wordt geciteerd

dan het wereldgemiddelde voor de fysica; het valt op dat slechts twee vakgebieden in

Nederland beneden het wereldgemiddelde scoren

*** als aandeel in het totaal aan publicaties wereldwijd; het Nederlandse gemiddelde

bedraagt 2,62%
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Vernieuwingsimpuls
Stimuleringssubsidies voor individuele

onderzoekers stralen ook af op de hele

organisatie. In 2008 waren er twee

Rubicon-rondes (voor pas gepromoveerde

Nederlandse onderzoekers om ervaring op

te doen in het buitenland), een Veni-ronde

(voor pas gepromoveerde veelbelovende

onderzoekers), één ronde voor Vidi-subsi-

dies (om een eigen onderzoeksgroep op te

bouwen) en voor Vici-subsidies (voor

excellente, zeer ervaren wetenschappers).

Daarin vielen heel wat fysici in de prijzen,

hoofdzakelijk via het Gebied Natuurkunde

maar ook via andere NWO-gebieden en in

het geval van de Rubicon-subsidies via het

Bètacluster.

In de natuurkunde ontvingen oud-FOM-

promovendus dr. Lineke van der Sneppen

(Vrije Universiteit/Oxford University), oud-

FOM-promovendus dr.ir. Ilja Voets (Wage-

ningen Universiteit/Université Fribourg),

dr.ir. Hylke Akkerman (Rijksuniversiteit

Groningen/Stanford University) en dr.ir.

Wolter Siemons (Universiteit Twente/Uni-

versity of California at Berkley) Rubicon-

subsidies.

In de Veni-ronde 2008 gingen in de

natuurkunde subsidies naar dr. Nika Ako-

pian (Kavli Institute of Nanoscience aan

de TU Delft), dr. Fabrizio Carbone (Rijks-

universiteit Groningen), dr. Paul McFadden

(Instituut voor Theoretische Fysica, UvA),

dr. Bijaya K. Sahoo (Kernfysisch Versneller

Instituut, Groningen) en dr. Michiel Snoek

(Instituut voor Theoretische Fysica, UvA).

Een Vidi-subsidie ontvingen in 2008 bin-

nen de natuurkunde dr. Ruth Britto

(Nikhef), dr. Gijsje Koenderink (FOM-

Instituut AMOLF), dr. André Mischke

(Universiteit Utrecht), dr. Aart Heijboer

(Nikhef) en dr. Diederik Roest

(Rijksuniversiteit Groningen).  

NWO kende in 2008 Vici-subsidies (voor

excellente, zeer ervaren wetenschappers)

in de natuurkunde toe aan: dr.ir. Paul de

Jong (SAF/NIKHEF), dr. Kostas Skenderis

(Universiteit van Amsterdam), dr.ir. Gijs

Wuite (Vrije Universiteit) en prof.dr.ir.

Hans Hilgenkamp (Universiteit Twente).

Spinoza
Tot de vier winnaars van de NWO

Spinozapremie 2008 behoorde prof.dr.

Theo Rasing (Radboud Universiteit

Nijmegen). Hij trad op 1 december 2008

toe tot het Uitvoerend Bestuur van FOM.

De Spinozapremie (1,5 miljoen euro) is de

grootste Nederlandse onderscheiding in

de wetenschap. 

ERC Grants
De nieuw opgerichte European Research

Council (ERC) heeft twee soorten grants

ingesteld, de Advanced Grant en de

Starting Investigating Grant. Binnen de

natuurkunde vielen in 2008 in de prijzen:

prof.dr. Daan Frenkel, University of

Cambridge en part-time FOM-Instituut

AMOLF in Amsterdam, prof.dr.ir. Leo

Kouwenhoven, leider van de FOM-focus-

groep ‘Solid state quantum information

processes’ in Delft, en prof.dr. Michel

Orrit, werkzaam aan de Universiteit

Leiden en werkgroepleider bij FOM.

Een Starting Investigating Grant ontvin-

gen binnen de natuurkunde dr. Rick

Bethlem (Vrije Universiteit), dr. Davide

Iannuzzi (Vrije Universiteit), dr. Andre

Mischke (Universiteit Utrecht), dr.ir. Tjerk

Oosterkamp (oud-FOM-promovendus,

Universiteit Leiden), prof.dr. Lieven

Vandersypen (FOM, TUDelft), dr. Sander

Woutersen (oud-FOM-promovendus,

Universiteit van Amsterdam) en dr.

Rembert Duine (Universiteit Utrecht).

Hoofdstuk 1
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Prijzen en 
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Kouwenhoven

Lieven

Vandersypen

Theo Rasing

Tjerk 

Oosterkamp

Prestigieuze benoemingen en
prijzen zijn erkende middelen
om waardering voor en erken-

ning van onderzoekers te
laten blijken. Regelmatig valt

FOM-onderzoekers een derge-
lijke eer te beurt. Hieronder

een selectie uit de meest
opvallende van 2008.



• Op 26 februari 2008 ontving oud-FOM-

promovenda en winnares van de Minerva

Prijs 2006 Sylvie Roke de Hertha-Sponer-

Preis 2008 van de Deutsche Physikalische

Gesellschaft (DPG) en de Deutsche

Vakuum-Gesellschaft. Deze prijs is

bedoeld voor jonge, talentvolle vrouwelij-

ke fysici.

• De European Mechanics Society Council

koos prof.dr.ir. GertJan van Heijst FOM-

programmaleider en werkgroepleider van

FOM bij de Technische Universiteit

Eindhoven tot EUROMECH Fellow.

• FOM-werkgroepleiders Petra Rudolf

(Rijksuniversiteit Groningen) en Wybren

Jan Buma (Universiteit van Amsterdam)

maken deel uit van het SynNanoMotor-

consortium team dat in 2008 een van de

Descartes-prijzen voor transnationaal

wetenschappelijk onderzoek won. Het

multidisciplinaire team van wetenschap-

pers van de Universiteit van Amsterdam,

de Rijksuniversiteit Groningen en institu-

ten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk

en Italië ontving de prijs voor baanbre-

kend werk op het gebied van synthetische

moleculaire motoren en kunstmatige

nanomachines.

• De TU Delft benoemde prof.dr.ir. Leo

Kouwenhoven, leider van de FOM-focus-

groep in Delft, tot universiteitshoogleraar.

Alleen hoogleraren met uitzonderlijke ver-

diensten die functioneren als boegbeeld

binnen de universiteit, als inspirerend lei-

der en als gezicht van de TU Delft in de

maatschappij komen voor deze functie in

aanmerking.

• Prof.dr. Lieven Vandersypen, als FOM-

onderzoeker werkzaam bij de FOM-focus-

groep ‘Solid state quantum information

processes’ in Delft, ontving in 2008 twee

internationale wetenschappelijke prijzen.

De Nicholas Kurti European Science Prize

werd hem uitgereikt voor zijn werk aan de

coherente controle van kernspins en elek-

tronspins, met mogelijke toepassing in

quantumrekenen. De experimenten met

kernspins verrichtte hij als promovendus

aan de Stanford Universiteit en bij het IBM

Almaden Research Center in Californië. In

Delft werkt Vandersypen met elektron-

spins in quantum dots. Voor zijn Delftse

bijdragen aan de uitlezing en controle van

elektronspins in quantum dots ontving hij

de IUPAP Young Scientist Prize for

Semiconductor Physics.

• De TU Delft benoemde prof.dr. Paul

Planken, oud-medewerker van het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, tot

Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar.

Deze leerstoel is bedoeld om excellente

wetenschappers vroegtijdig te bevorderen

tot hoogleraar zodat zij hun wetenschap-

pelijke carrière maximaal kunnen ontwik-

kelen.

• Prof.dr. Martien Cohen Stuart van Wage-

ningen Universiteit en Researchcentrum

en werkgroepleider bij FOM kreeg bij de

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der

Wetenschappen in Haarlem de AkzoNobel

Science Award 2008 uitgereikt. De prijs

wordt jaarlijks toegekend aan een persoon

of team als erkenning voor baanbrekend

interdisciplinair onderzoek, beurtelings in

Zweden en in Nederland. Cohen Stuart

krijgt de prijs voor zijn vermaarde onder-

zoek naar de fysische chemie van zachte

gecondenseerde materie. In het bijzonder

wordt hij in brede kring gewaardeerd om

zijn grote theoretische kennis en zijn

talent om ontdekkingen om te zetten in

innovaties.

• Op de Avond van de wetenschap en de

maatschappij, op 3 november 2008, werd

aan prof.dr. Theo Rasing een prijs van

25.000 euro overhandigd voor zijn ‘abso-

luut baanbrekend onderzoek met grote

technologische toepassingen’.

• Tot de nieuwe leden van De Jonge

Akademie die in 2008 werden benoemd

hoorden oud-FOM-promovendus dr.ir.

Tjerk Oosterkamp (Universiteit Leiden), dr.

Marika Taylor (Universiteit van

Amsterdam, in 2008 winnares van de

Minerva-Prijs van FOM) en dr.ir. Gijs Wuite

(Vrije Universiteit en leider van een FOM-

programma).

• Prof.dr.ir. Wim van Saarloos, Universiteit

Leiden, programmaleider en werkgroeplei-

der bij FOM, won de Physicaprijs 2008, een

oeuvreprijs ingesteld door de Stichting

Physica. 

• Koninklijke onderscheidingen tenslotte

waren er voor prof.dr. Muhsin Harakeh,

directeur van het Kernfysisch Versneller

Instituut, die benoemd werd tot Officier in

de Orde van Oranje Nassau, en prof.dr.ir.

Wim van Saarloos, die werd benoemd tot

Ridder in de Orde van de Nederlandse

Leeuw. Beiden werden onderscheiden

wegens hun verdiensten voor de weten-

schap in Nederland in het algemeen en de

natuurkunde in het bijzonder.
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Gijs WuiteMarika Taylor (rechts) neemt de Minervaprijs 

in ontvangst

Muhsin Harakeh
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Externe evaluatie

Instituten
De FOM-instituten worden regelmatig

beoordeeld door internationale visitatie-

commissies. 

De evaluatie van het FOM-Instituut voor

Subatomaire Fysica NIKHEF in 2007, met

als uitkomst excellent, werd bestuurlijk in

2008 afgerond met het structureel verho-

gen van het missiebudget met 450.000

euro, plus een toekenning van een tijdelijk

accres van het Algemeen Bestuur van

NWO, ter grootte van 450.000 euro per jaar

over de periode 2008-2010.

In 2008 bezocht een internationaal panel

het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijn -

huizen voor een tussentijdse evaluatie. Het

panel was zeer positief over het instituut,

al had het ook enkele kritische opmerkin-

gen. De bestuurlijke besluitvorming over

deze evaluatie wordt in 2009 afgerond.

FOM-focusgroep
De FOM-focusgroep ‘Solid state quantum

information processing’ en het gelijkna-

mige FOM-programma werden in 2008

geëvalueerd door een internationaal

panel. Het panel was zeer positief over

zowel de wetenschappelijke kwaliteit als

de organisatie van het programma, name-

lijk de FOM-focusgroep. 

Met een focusgroep beoogt FOM, op een

specifiek onderzoeksgebied waarin Neder -

land internationaal gezien uitblinkt, een

geconcentreerde inspanning te doen om

een vooraf duidelijk geformuleerd doel te

bereiken. Er is in Nederland belangrijke

experimentele expertise op het terrein

van het werken met quantuminformatie

in vaste-stofsystemen en er is een gerede

kans dat het onderzoek ooit tot werkende

‘hardware’ leidt. De stap naar industriële

laboratoria ligt echter nog ver weg. De

FOM-focusgroep richt zich op de funda-

mentele verschijnselen in het nieuwe

gebied van quantuminformatie. De groep

is gevestigd bij de Technische Universiteit

Tabel 3a. In 2008 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, 
met beoordeling vooraf

Programma
107 New physics instruments for health care

108 Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in complex

oxide heterostructures

109 Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures

110 Spatial design of biochemical regulation networks

111 Control over functional nanoparticle solids

112 Droplets in turbulent flow

113 Nano-photovoltaics

I09 Joint Solar Programme, fase II*

I15 Size dependent material properties

I18 Magnetocaloric materials not only for cooling applications

I19 Bio(-related) materials

* dit is een voortzetting van het programma, maar met Nuon als nieuwe financier voor de

tweede fase

Tabel 3b. Tussentijdse beoordelingen in 2008 
(binnen lopende (‘groene’) FOM-programma’s)

Programma resultaat
Missiebudget KVI, inclusief: nog niet afgerond

24 Operation, development and nog niet afgerond

improvement of the AGOR cyclotron

48 Trapped radioactive isotopes: micro- nog niet afgerond

laboratories for fundamental physics

73 Solid state quantum information voortgezet

processing

78 The user facility for high magnetic fields nog niet afgerond

Tabel 3c. Beoordelingen in aanvraagrondes 
binnen lopende FOM-programma’s in 2008

Programma gehonoreerde/
ingediende projecten

73 Solid state quantum information panel 12/16

processing

I15 Size dependent material properties panel 7/12/25*

I16 Innovative physics for oil and gas, internationaal panel 7/12/22*

phase I en Shell/FOM-stuurgroep

I19 Bio(-related) materials programmacommissie +

panel nog niet

afgerond

* laatste getal is het aantal ingediende preprosals

Tabel 3d. In 2008 afgesloten FOM-programma’s

29 Nanostructured opto-electronic materials

43 Molecular atmospheric processes

54 Statistical physics and micromechanics of deformation, damage and fracture

Hoofdstuk 1

12
R e a l i s a t i e  s t r a t e g i s c h  b e l e i d



Delft, met wetenschappelijke inbreng van

de Universiteit Leiden, en medefinancie-

ring door Delft. Prof.dr.ir. Leo

Kouwenhoven leidt de focusgroep en

daarmee ook het programma. Onderdeel

van de evaluatie was beoordeling van zes-

tien aanvragen die waren ingediend voor

de tweede tranche van het programma.

Omdat de aanvragen van buitengewoon

hoge kwaliteit waren, heeft FOM het

advies van het panel gevolgd en met

twaalf honoreringen het hele resterende

budget toegekend. Zes van die nieuwe

projecten zitten buiten de focusgroep. Dat

verbreedt het netwerk op het gebied van

quantuminformatie in Nederland en

bevordert het realiseren van de doelstel-

lingen van de focusgroep.  

Onderzoeksprogramma’s
De kwaliteit van de FOM-onderzoekspro-

gramma’s is gewaarborgd door de selectie

en beoordeling van de aanvragen, door

tussentijdse beoordelingen en door evalu-

aties bij afronding. De manier waarop

zulke beoordelingen plaatsvinden kan

verschillen. De ene keer schakelt FOM een

jury of een panel in, andere keren vraagt

FOM referenten een oordeel te geven of

neemt een Werkgemeenschapscommissie

of Programmacommissie de taak op zich. 

Financiële aansturing 
FOM besteedt ongeveer tweederde van

haar onderzoeksbudget aan de zogenoem-

de FOM-programma’s. Deze bestaan uit

enerzijds de Vrije FOM-programma’s

waarin de onderzoekers zelf met de

ideeën komen en FOM focus en massa in

het Nederlandse natuurkundig onderzoek

nastreeft en anderzijds de Industrial

Partnership Programmes. Deze IPP’s heb-

ben als doel fundamenteel onderzoek te

versterken op onderwerpen waar bedrij-

ven belang in stellen en daarbij ook de

kloof tussen academisch en industrieel

onderzoek te verkleinen. De industriële

partners financieren in deze programma’s

tenminste de helft van het onderzoek.

Verder vormen de missiebudgetten van de

instituten uiteraard onderdeel van het

totale budget van programma’s. Naast de

programmatische aansturing is er de

zogenoemde Projectruimte - bestemd voor

uitdagende, innovatieve ideeën op elk

gebied binnen de natuurkunde, op de

schaal van een project. Tenslotte is er

altijd een aantal onderzoeksactiviteiten

dat niet in een van de voorgaande catego-

rieën past, zoals contractonderzoek.

Vrije FOM-programma’s
In de ronde 2008 dienden onderzoekers 18

vooraanmeldingen voor nieuwe Vrije

FOM-programma’s in. Na de eerste ronde

bleven er acht over die door de betreffen-

de indieners in detail konden worden uit-

gewerkt. Daarvan zijn er uiteindelijk zes

gehonoreerd (108 tot en met 113 in tabel

3a), voor een totaalbedrag van 16,3 mil-

joen euro. Per programma bundelen dé

specialisten van de verschillende

Nederlandse kennisinstellingen op speci-

fieke terreinen hun krachten. De onder-

zoeksgroepen gaan werken aan gebieden

waarop de Nederlandse natuurkunde

internationaal uitblinkt en waarvan het

wetenschappelijk en maatschappelijk

belang duidelijk aanwezig is: nanofysica,

fysica van levensprocessen, fysica van tur-

bulentie, en nanotechnologie voor zonne-

cellen. De nieuwe onderzoeksprogram-

ma’s streven naar een wezenlijk begrip

van recent ontdekte verschijnselen en in

sommige gevallen ook naar zicht op nieu-

we technologie.

Projectruimte
In 2008 werden twee rondes Projectruimte

afgewikkeld, waarvoor de aanvragen nog

in 2007 waren ingediend en daarmee

onder het regiem waarbij het indienloket

permanent geopend was. In die twee 

rondes werden in totaal 44 aanvragen

beoordeeld en 13 gehonoreerd, tegen een

totaalbedrag van 4,248 miljoen euro. In

projecten gerekend bedroeg het hono -

rerings percentage 30%. Per 2008 hanteerde

FOM nieuwe spelregels voor de Project-

ruimte: twee vaste deadlines voor indie-

nen (1 mei en 1 november), waarbij onder-

zoekers aanvragen kunnen doen tot een

bedrag van maximaal 375.000 euro per

aanvraag, dan wel tot maximaal 500.000

euro wanneer ze een belangrijke investe-

ring in apparatuur willen doen. Dat leidde

in 2008 in totaal tot 98 aanvragen. De eer-

ste ronde nieuwe stijl leverde 53 aanvra-

gen op, waarvan er uiteindelijk 13 zijn

gehonoreerd, tegen een bedrag van 4,160

miljoen euro en een honoreringspercenta-

ge (in projecten) van 25%. In de tweede

ronde ging het om 45 aanvragen, waarvan

er 19 direct werden afgewezen en 26 door-

gingen voor beoordeling door referenten.

De besluitvorming hierover wordt afge-

rond in 2009.

Honoreringen uit bijzondere 
(overheids)budgetten

Naast de reguliere NWO-gelden voor FOM

zijn er soms andere bronnen om onder-

zoek of onderzoeksfaciliteiten te financie-

ren. 

NWO-groot
In de ronde 2008 vielen drie aanvragen uit

fysische kring in de prijzen: massaspec-

trometer voor het analyseren van eiwitin-

teracties (1,1 miljoen euro, prof.dr. Roland

Kanaar, Erasmus MC, werkgroep FOM-R-

03), vier lasermicroscopie-opstellingen (2,8

miljoen euro, dr.ir. Erwin Peterman, Vrije

Universiteit, werkgroep FOM-V-09) en een

realtime nano-imaging microscoop (2,3

miljoen euro, prof.dr. Jan van Ruitenbeek,

Universiteit Leiden, werkgroep FOM-L-22). 

13
R e a l i s a t i e  s t r a t e g i s c h  b e l e i d



Centre of Excellence
FOM-Instituut voor Plasmafysica

Rijnhuizen ontving van NWO een half mil-

joen euro voor de oprichting van een

Centre of Excellence voor samenwerking

van de onderzoeksgroep fusiefysica en

vier Russische instituten. Het Centre of

Excellence onderzoekt het fundamenteel

fysische gedrag van fusieplasma’s in de

context van de internationale onderzoeks-

reactor ITER, die in aanbouw is in het

Zuid-Franse Cadarache.

Grote faciliteiten
Als uitvloeisel van de Nederlandse natio-

nale Roadmap grote faciliteiten is in 2008

63 miljoen euro bij NWO en 78 miljoen

euro bij de FES-gelden 2008 beschikbaar

gekomen voor grote onderzoeksfacilitei-

ten. Uit de 63 miljoen euro van NWO komt

8,8 miljoen euro beschikbaar voor de vol-

gende Europese neutrinotelescoop

KM3NeT. Dit bedrag zal via Nikhef besteed

gaan worden.

NanoSci-ERA
Sinds 2005 participeert FOM met STW in

het ERA-NET NanoSci-ERA. In 2006 werd

dat gevolgd door NanoSci-E+. Hierin zet-

ten zeventien onderzoeksorganisaties uit

twaalf landen zich in om op Europese

schaal nano-onderzoek te bevorderen. Uit

de call die in 2008 door de partners werd

uitgeschreven zijn er 24 gekozen om

gehonoreerd te worden. Hiervan hebben

er tien een of twee Nederlandse mede-

indieners. De helft van deze tien projecten

heeft een Nederlandse eerste indiener.

Nederland heeft hiermee ruim 1 miljoen

euro meer terugverdiend dan de inleg van

1,2 miljoen euro. In dit opzicht bleek

Nederland een van de grote winnaars van

de call 2008.

Nieuwbouw AMOLF en Rijnhuizen
Hoewel gepaard gaande met allerlei

tegenslagen die in de bouwwereld kenne-

lijk gebruikelijk zijn, verliep de bouw van

het nieuwe laboratorium voor AMOLF

gestaag. Eind 2009 moet het instituut zijn

nieuwe onderkomen kunnen betrekken.

Technische besprekingen met NWO over

de financiering van een beoogde nieuw-

bouw voor het instituut Rijnhuizen boek-

ten in 2008 vorderingen. FOM hoopt dat

deze besprekingen in 2009 tot een goed

einde gebracht kunnen worden. 

Tabel 4. Industrial Partnership Programmes

FOM-programma partner(s)

I03 Evolution of the microstructure of NIMR

materials

I04 Dispersed multiphase flow EZ, AB-NWO, STW, industrie (o.a.Océ,

Unilever, Shell, Twister, AKZO Nobel)

I06 The physics of fluids and sound Shell

propagation

I07 Sustainable hydrogen ACTS, EZ, NWO, industrie (o.a. Shell,

Gasunie, NUON, BTG) en instellingen

(o.a. ECN, TNO)

I08 Microphotonic light sources Philips

I09 Joint Solar Programme Shell en CW/Nuon (voor de tweede fase)

I10 Extreme UV multilayer optics Carl Zeiss

I11 Metrology with frequency comb NMi, TNO, ASML

lasers

I13 Fundamentals of heterogeneous Corus, Shell, DSM, AKZO Nobel

bubbly flow

I14 Microscopy and modification of FEI

nano-structures with focused  

electron and ion beams

I15 Size dependent material properties M2i

I16 Innovative physics for oil and gas Shell

I18 Magnetocaloric materials not only BASF

for cooling applications 

I19 Bio(-related) materials TIF&N en DPI
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II Beleidsdoelstelling 2:
Wetenschap voor de
samenleving

In haar Strategisch Plan FOM/GN 2004-

2010 heeft FOM vastgelegd dat zij meer

fundamenteel onderzoek gaat doen op die

gebieden waar de kans op economische

innovaties groot is. Voorbeelden van veel-

belovende onderwerpen waar FOM extra

aandacht aan besteedt zijn nanoscience

en grid computing. FOM richt zich ook op

onderwerpen die bij kunnen dragen aan

het oplossen van grote maatschappelijke

vraagstukken. In het bijzonder gaat het

om energie en gezondheidszorg. Een

belangrijk aspect aan wetenschap voor de

samenleving is kennisbenutting. FOM

heeft haar beleid op dit punt in 2008 expli-

ciet beschreven in de nota “Fundamenteel

onderzoek voor de maatschappij -

Valorisatie bij FOM”. 

Valorisatie

In 2008 bracht FOM de nota “Fundamen-

teel onderzoek voor de maatschappij -

Valorisatie bij FOM” uit. Hierin beschrijft

FOM wat zij doet en gaat doen om de ken-

nisbenutting van haar wetenschappelijke

onderzoek te bevorderen. De nota telt vijf

actielijnen:

1. programmering van een maatschappe-

lijk relevante onderzoekagenda,

2. samenwerken met het bedrijfsleven,

3. ondernemerschap stimuleren,

4. bouwen aan een cultuuromslag,

5. kennis beschermen en verzilveren.

FOM heeft de nota voorgelegd aan een

aantal leden van haar Raad van Bestuur,

met vooraanstaande posities in het

bedrijfsleven. Deze leden hebben inge-

stemd met de inhoud van de nota, ook

met wat FOM heeft aangegeven niet te

zullen doen.

Elke actielijn heeft FOM uitgewerkt in een

aantal concrete doelen en activiteiten. Die

worden hieronder puntsgewijs aangestipt.

Programmering van een maatschappelijk
relevante onderzoekagenda
• verschuiven van de balans ‘Physics for

Physics/Physics for Society‘ naar 50/50

in 2010,

• actief verkennen hoe de fysica kan bij-

dragen aan het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken, zoals ener-

gie en gezondheid (hierover meer op

pagina 21 en 22),

• de missies van de FOM-instituten meer

richten op ‘Physics for Society’ ,

• actieve deelname in omvangrijke mul-

tidisciplinaire initiatieven (bijvoorbeeld

het Nationaal Nano Initiatief, zie pagi-

na 22).

Samenwerken met het bedrijfsleven
• invloed van bedrijven op sturing van

het FOM-onderzoek bevorderen,

• Industrial Partnership Programmes (zie

hierna),

• meer FOM-groepen in bedrijfslaborato-

ria,

• introductie ‘preferred partnership’ voor

kennisoverdracht uit FOM-instituten

aan bedrijven,

• contractresearch.

Ondernemerschap stimuleren
• valorisatielesdag voor FOM-promo -

vendi,

• stimuleren dat promovendi in hun

proefschrift een hoofdstuk aan valori-

satie van hun onderzoek wijden,

• ontwikkeling leergang ‘Ondernemer-

schap voor fysici’,

• FOM-werknemers faciliteren bij het

starten van een eigen bedrijf.

Bouwen aan een cultuuromslag
• instellen van de FOM Valorisatieprijs,

• instellen van de FOM Valorisatiehoofd-

stukprijs bij proefschriften,

• bij onderzoeksaanvragen paragraaf

‘application perspective’ verplicht stel-

len.

Kennis beschermen en verzilveren
• alertheid op octrooikansen van onder-

zoeksresultaten sterk vergroten,

• geen eigen octrooiportefeuille opbou-

wen,

• kennis snel overdragen aan potentiële

gebruikers,

• nettobaten uit kennishandel terug

laten vloeien naar de onderzoeksgroep

die de kennis genereerde.

Industrial Partnership Programmes

De hoofddoelstelling van de Industrial

Partnership Programmes (IPP’s) is funda-

menteel onderzoek te versterken op

onderwerpen waar bedrijven belang in

stellen en zo mede de kloof tussen acade-

misch en industrieel onderzoek te verklei-

nen. In deze meerjarige onderzoekspro-

gramma’s nemen de externe partners (uit

de industrie en/of organisaties buiten de

academische wereld) ten minste 50% van

de kosten van het onderzoek voor hun

rekening. In 2008 besteedde FOM 20 mil-

joen euro aan de IPP’s. De partners droe-

gen in 2008 allen samen 30 miljoen euro

bij aan de programma’s. 

Voor het instrument Industrial Partner-

ship Programmes stelt FOM jaarlijks een

budget van 3 miljoen euro beschikbaar. In

2008 ging één nieuw IPP (I18 -

Magnetocaloric materials not only for

cooling applications) van start dat in 2007

onder voorwaarden werd goedgekeurd en

één IPP (I15 - Size dependent material pro-

perties) dat in 2007 de status ‘programma

in ontwikkeling’ had gekregen. Aan het

budget voor I15 werd toegevoegd het FOM-

aandeel uit het restbudget van het vroege-

re NWO-Prioriteitsprogramma Materialen.

Verder kwam een nieuw IPP (I19 - Bio 

(-related) materials) tot stand en werd

voor IPP I09 (Joint Solar Programme) de

tweede fase goedgekeurd, met energiebe-

drijf Nuon als nieuwe externe financier.

Tenslotte kreeg IPP I20 (Contact line con-

trol during wetting and dewetting) de sta-

tus ‘programma in ontwikkeling’. 
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Tabel 5. Octrooien FOM 2008

Gebeurtenis : Indiening octrooiaanvrage
Datum : 22 februari 2008

Titel : Reflectie-inrichting, zonnecollector, en schuin

dak voorzien van een dergelijke zonnecollector

(Solar collector overheat protection) 

Nummer : P6017675NL OCN 2001271

Eigenaar : Vrije Universiteit Amsterdam

Uitvinders : R. Griessen, M. Slaman

Gebeurtenis : Indiening Europese octrooiaanvrage
Datum : 8 april 2008

Titel : Photovoltaic cell with surface plasmon reso-

nance generating nano-structures 

Nummer : 08103442.3

Eigenaar : FOM-Instituut AMOLF

Uitvinders : K.R. Catchpole, A. Polman

Gebeurtenis : Indiening octrooiaanvrage
Datum : 15 april 2008

Titel : Stralingsbron voor elektromagnetische straling

met een golflengte in het extreem  ultraviolet

golflengtegebied

Nummer : 1032674

Eigenaar : FOM-Instituut Rijnhuizen

Uitvinders : F. Bijkerk, A.E. Yakshin, M.R. Akdim, A.W. Kleyn

Gebeurtenis : Indiening octrooiaanvrage
Datum : 14 augustus  2008

Titel : Multilayer reflective optical element for EUV

lithography devices comprising first and

second additional intermediate layers 

Nummer : WO 2008/095663

Eigenaar : Carl Zeiss

Uitvinders : A. Yakshin, R.W.E. van de Kruijs, F. Bijkerk, E.

Louis en I. Nedelcu

Gebeurtenis : Herindiening octrooiaanvrage
Datum : 22 augustus 2008

Titel : Reflectie-inrichting, zonnecollector, schuin dak

voorzien van een dergelijke zonnecollector, als-

mede kas (optical switch for greenhouse appli-

cations)

Nummer : P6017675NL1 OCN 2001271 

Eigenaar : Vrije Universiteit Amsterdam

Uitvinders : R. Griessen, M. Slaman

Gebeurtenis : Indiening EU octrooiaanvrage
Datum : 5 november 2008

Titel : Efficient laser pumping of phosphors and (ligh-

ting) systems based thereupon

Nummer : Q2 2008 676042

Eigenaar : Philips

Uitvinders : R. Balkenende, V. Giannini, J. Gómez Rivas (FOM)

Gebeurtenis : Indiening EU octrooiaanvrage
Datum : 5 november 2008

Titel : Attenuated total reflection biosensor based on

thin layers of absorbing materials

Nummer : Q1 2008 676752

Eigenaar : Philips

Uitvinders : M. Forcales, V. Giannini, J. Gómez Rivas (FOM),

M.A. Verschuuren

Gebeurtenis : Indiening EU octrooiaanvrage
Datum : 5 november 2008

Titel : Substrates for background free, multi-analyte

and ultra-sensitive biosensing

Nummer : June 8, 2007 677889

Eigenaar : Philips

Uitvinders : J. Gómez Rivas (FOM), R.W.I. de Boer, A.

Narayanaswamy, E.M.H.P. van Dijk, M.A.

Verschuuren

Gebeurtenis : Indiening US octrooiaanvrage
Datum : 24 november 2008

Titel : Align-and-shine system and method for series

production of photolithography pattern on

optical fibers

Nummer : Provisional US patent n. 61/177,503

Eigenaar : Vrije Universiteit Amsterdam

Uitvinders : D. Iannuzzi,A. Petrusis, J.H. Rector

Gebeurtenis : Indiening octrooiaanvrage
Datum : 30 december 2008

Titel : Werkwijze voor het beschermen van een

optisch element in een stralingsbron voor elek-

tromagnetische straling met een golflengte in

het extreem ultraviolet (XUV) golflengtegebied

Nummer : NL1034039

Eigenaar : FOM-Instituut Rijnhuizen

Uitvinders : R.C. Wieggers, W.J. Goedheer, F. Bijkerk

Gebeurtenis : Indiening octrooiaanvrage
Datum : 30 december 2008

Titel : Reflectorinrichting voor XUV-straling met een

pulsduur in het attoseconde-tijdsdomein

Nummer : 2002287

Eigenaar : FOM-Instituut AMOLF

Uitvinders : J. Verhoeven, M.J.J. Vrakking, P.J. Johnsson

Hoofdstuk 1
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Tabel 6. Inkomsten uit contracten met

bedrijven en instellingen in 2008

inkomsten 

Bedrijf (in duizend euro)

Shell 977

M2i 510

Carl Zeiss 755

Telecity 456

Aquasense 173

AMS-IX 2.016

NMi 173

TNO 37

ASML 46

Overige 421

Totaal 5.564

Bron: Financieel Jaarverslag FOM 2008

Contracten met bedrijven 

FOM heeft ook contracten met bedrijven

buiten IPP’s om. Vaak gaat het om onder-

zoek, maar regelmatig ook om het gebruik

van (onderzoeks)faciliteiten of andere vor-

men van dienstverlening. Grote of geavan-

ceerde onderzoeksfaciliteiten vormen

steeds meer een onmisbare schakel in het

doen van onderzoek (zie tabel 6). 

Octrooien

Met enige regelmaat levert FOM-onder-

zoek een octrooi op (zie tabel 5). Het ken-

nishandelbeleid van FOM is er primair op

gericht resultaten uit FOM-onderzoek voor

derden toegankelijk te maken. Het zelf

realiseren van een octrooiportefeuille

hoort niet tot de doelstellingen van FOM.

Wanneer er sprake is van octrooien, zoekt

FOM zo snel mogelijk een gebruiker.

Doorgaans vraagt FOM een octrooi pas

aan, als er een geïnteresseerde partij is. 

Netwerken en workshops

FOM vindt de interactie tussen onderzoe-

kers uit het bedrijfsleven en kennisinstel-

lingen van groot belang. Daarom bevor-

dert FOM deelname van bedrijfsonderzoe-

kers aan adviesorganen, stuurgroepen en

programmacommissies. Op zo’n manier

hebben ook de natuurkundigen uit het

bedrijfsleven invloed op de ontwikkeling

van het onderzoek binnen FOM en kun-

nen FOM-onderzoekers op hun beurt pro-

fiteren van inzichten uit het bedrijfsleven.

Ook organiseert FOM bijeenkomsten met

en voor bedrijven en presenteert FOM zich

op evenementen die met innovatie van

doen hebben.

Physics@FOM-Veldhoven 2008
Tijdens Physics@Veldhoven 2008 in janu-

ari hield FOM een interactief event, waar

FOM-werkgroepleiders en mensen uit de

industrie elkaar op uitnodiging troffen. De

bedoeling was mensen in een wat onge-

bruikelijke setting met elkaar in contact te

brengen en elkaars interesses te ‘proeven’.

Het event heette dan ook het Proeflokaal.

De deelnemers vonden het een interes-

sant experiment en sommige deelnemers

deden er nieuwe contacten op. Tijdens de

eerste dag van de conferentie vergaderde

de Technologiecommissie VNO/NCW ter

plaatse. Een aantal leden bezocht ook het

avondprogramma, waar Nobelprijswin-

naar Steven Chu voor 1200 mensen een

inspirerend verhaal hield over toekomsti-

ge energiebronnen en wat de fysica daar-

bij kan betekenen.

Op 1 oktober hield FOM in het

Geldmuseum een workshop onder de titel

“Bèta’s en ondernemerschap”. Daar pre-

senteerde FOM in aanwezigheid van

minister Maria van der Hoeven van econo-

mische zaken de resultaten van een

onderzoek naar de vraag hoeveel oud-

FOM-werknemers een eigen bedrijf zijn

begonnen (weinig), hoe succesvol ze zijn

(zeer) en waarom er niet meer onderne-

mers uit de FOM-gelederen voortkomen

(voornamelijk onbekendheid met het idee

dat je een eigen bedrijf zou kunnen begin-

nen). Een belangrijke conclusie uit de

levendige workshop was dat FOM meer

aandacht kan besteden aan het opsporen

van latente belangstelling voor onderne-

merschap onder haar promovendi en

gebleken enthousiasme moet stimuleren.

Op 8 oktober presenteerde FOM zich met

een stand op de beurs Holland Innovation

2008 in de Jaarbeurs in Utrecht.
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Minister Maria van der Hoeven en FOM-

directeur Hans Chang bespreken de resul-

taten van valorisatie in het Geldmuseum.



Op 28 oktober had in het kantoor van de

Sociaal-Economische Raad in Den Haag de

tweede Industriedag ITER-NL plaats.

Tijdens de bijeenkomst werd de missie die

het ministerie van Economische Zaken op

18 en 19 februari 2008 onder leiding van

minister Van der Hoeven naar ITER

Cadarache ondernam, geëvalueerd. Die

succesvolle missie heeft kansen gescha-

pen voor industriële samenwerking met

Frankrijk rond ITER. Tijdens de bijeen-

komst is de grote lijn besproken van de

FES-aanvraag voor ITER die voor de ronde

2009 samen met TNO en NRG moet wor-

den opgesteld.

Op 7 november vond het event “ASML

meets science ‘08” plaats, dat ASML met

organisatorische inbreng van FOM voor de

tweede keer organiseerde. Het event had

als doel om het wetenschappelijk netwerk

van ASML te versterken. ASML zoekt meer

aansluiting met de wetenschap, om de

technische uitdagingen  van het bedrijf op

te kunnen lossen, nu en in de toekomst,

en om ASML te promoten als bijzonder

uitdagende werkomgeving voor afstudeer-

ders en promovendi. 

Op 3 december was FOM nadrukkelijk

aanwezig op een nieuw event van het

Innovatieplatform, de Innovatieproeftuin

2008. FOM had er een stand en verzorgde

met medewerking van prof.dr. Fred Bijkerk

(Rijnhuizen), prof.dr. Joost Frenken

(Leiden), prof.dr. Ron Heeren (AMOLF) en

dr. Ruud Balkenende (Philips) een levendi-

ge workshop over valoriseren vanuit een

organisatie voor fundamenteel onderzoek.

Opvallend was het grote aantal deelne-

mers van buiten de bekende circuits van

FOM. Eén idee kreeg tijdens de workshop

unaniem de instemming van de deelne-

mers: valorisatie kun je bevorderen door

een onderzoeker die een veelbelovend

idee heeft, op zijn lab te laten ondersteu-

nen door iemand met een business achter-

grond.

Uitstroom van promovendi 

Gepromoveerden vormen een belangrijke

(en ook internationaal erg gewilde) bijdra-

Tabel 7. Uitstroom van oio’s per jaar naar baan elders

Uitstroomjaar 2003 2004 2005 2006 2007

totaal 80 95 104 120 120

betaalde baan Nederland 36 43 50 66 63

daarvan bedrijfsleven 12 14 22 36 36

betaalde baan in EU 15 17 24 26 26

betaalde baan buiten EU 5 8 8 9 10

overige 24 27 22 19 21

noten: 

1. het kost enige tijd om de gegevens te verzamelen; daarom is aan het eind van het ver-

slagjaar de informatie over dat jaar nog niet compleet en 2007 het laatste jaar in deze tabel

2. van de personen in de categorie 'overige' zijn geen gegevens bekend (het overgrote deel)

of ze hadden op de peildatum (31-12-2008) geen baan; sinds 2000 is het aantal personen

over wie geen nadere informatie beschikbaar is, relatief groot

3. het verschil in uitstroomaantallen in deze tabel en het aantal proefschriften in tabel 1

weerspiegelt zaken als uitval, promotie na einde van de arbeidsovereenkomst, variaties in

de aantallen instromers vier jaar eerder, verlengingscontracten en zo meer.  

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2008
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ge aan kenniseconomie(ën). Zij vliegen uit

en nemen hun bij FOM opgedane kennis

en vaardigheden mee naar elders. Zo ver-

loopt de meest effectieve bijdrage van

onderzoek aan de samenleving (meer dan

alleen aan het bedrijfsleven!). In 2008 vol-

tooiden 83 onderzoekers in opleiding hun

onderzoek met een academische promo-

tie. 

Maatschappelijke onderwerpen

In de ronde 2008 voor nieuwe FOM-pro-

gramma’s is één programma op het gebied

van energieonderzoek gehonoreerd.

Verder kreeg het Joint Solar Programme in

2008 een vervolg, met Nuon als nieuwe

financiële partner. Behalve deze nieuwe

activiteiten is er uiteraard de omvangrijke

inspanning van FOM op fusiegebied

(inclusief ITER) en lopen er de energiege-

relateerde programma’s ‘Turbulence and

its role in energy conversion processes’ en

‘Sustainable hydrogen’. Op het gebied van

de gezondheidszorg heeft FOM het onder-

zoeksprogramma ‘New physics instru-

ments for health care’ ingesteld. Dit pro-

gramma wordt de inbreng van FOM in het

NWO-thema ‘Nieuwe instrumenten voor

de gezondheidszorg’ (zie ook pagina 22).

Op dit terrein liep al het FOM-programma

‘Physics for medical technology’. 
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Nobelprijswinnaar Steven Chu sprak over

energie en fysica op de conferentie

Physics@FOM Veldhoven 2008. In december

presenteerde Barack Obama hem als minister

voor energiezaken.

Meer dan zevenhonderd middelbare-

schoolleerlingen uit de hele wereld kwa-

men op 6 en 7 maart 2008 in New York bij

elkaar voor de jaarlijkse UNIS-UN leerlin-

genconferentie. De conferentie, die dit jaar

het thema ‘energie, een bron van conflict’

heeft, vond plaats in de General Assembly

zaal in het hoofdkwartier van de

Verenigde Naties. Prof. Niek Lopes

Cardozo, hoofd kernfusieonderzoek aan

het FOM-Instituut voor Plasmafysica

Rijnhuizen, was de openingsspreker van

de conferentie. Hij presenteerde een ver-

sie van de Fusion Road Show — een inter-

actieve voorstelling over energie en fusie

die jaarlijks zo’n 2000 Nederlandse scho-

lieren bereikt — en ging daarna in debat

met de scholieren.
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III Ontwikkelingen in
subgebieden van de
natuurkunde

FOM kan niet inspelen op alle ontwikke-
lingen in de verschillende deelgebieden
van de natuurkunde. Zij moet dus pro-
grammatische keuzes maken. Daarom
heeft zij in haar strategisch plan zes 
subgebieden van de natuurkunde ge -
definieerd waarop ze actief wil zijn. De
hoogste prioriteit ligt bij de subgebieden
nanofysica/-technologie, fysica van le -
vensprocessen en fusiefysica. De andere
subgebieden zijn gecondenseerde materie
en optische fysica, subatomaire fysica en

fenomenologische fysica. Verder heeft
FOM er, in aanvulling op en in lijn met
het strategisch plan, voor gekozen bijzon-
dere aandacht aan de onderwerpen ener-
gie en gezondheid te besteden. 

Subgebieden op het werkterrein van FOM

hebben een zogeheten werkgemeen-

schapscommissie die het Uitvoerend

Bestuur van FOM adviseert over inhoude-

lijke ontwikkelingen. Deze commissies

hebben een actieve rol gespeeld in het

selecteren van de vooraanmeldingen voor

de nieuwe Vrije FOM-programma’s. In de

subatomaire fysica en de fusiefysica zijn

de onderzoeksactiviteiten geconcentreerd

in de FOM-instituten op die terreinen.

Deze instituten hebben elk een scientific

advisory committee, dat voor het Uitvoerend

Bestuur een adviesrol vervult. Deze para-

graaf beschrijft enkele opmerkelijke

beleidsmatige/organisatorische activitei-

ten.

Nanofysica/-technologie (NANO)
Belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen

hebben zich in 2008 afgespeeld rond het

Nationaal Nano Initiatief en de Strate -

gische Research Agenda Nanotech nologie,

die onder leiding van STW, FOM en

NanoNed tot stand kwam. Meer hierover

op pagina 22.

20
R e a l i s a t i e  s t r a t e g i s c h  b e l e i d

Hoofdstuk 1

Start en opening van LHC op 10 september

resp. 21 oktober trokken veel media-aan-
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Fysica van levensprocessen (FL)
Op 25 november 2008 belegde de FOM-ver-

kenningscommissie Hersenen en cognitie

in Amersfoort een workshop over de

bevindingen van zijn verkenning die in

2008 verscheen onder de titel ‘Fysische

hersenspinsels‘. Op basis van haar ver-

kenning heeft de commissie vijf uitdagen-

de onderzoeksvragen geschetst, waar

belangrijke en fundamentele vragen lig-

gen die zich bij uitstek lenen voor een

fysische aanpak. Deze vragen zijn in de

workshop besproken en de commissie

gaat nu na hoe die uitkomsten te vertalen

zijn in een aansprekend, excellent onder-

zoeksprogramma.

Subatomaire fysica (SAF)
Het jaar 2008 stond voor een groot deel in

het teken van de start van de nieuwe

Large Hadron Collider (LHC) bij CERN.

Onder wereldwijd overweldigende media-

belangstelling doorliepen op 10 september

2008 voor het eerst protonen de hele LHC-

ring, in beide richtingen, maar nog niet

tegelijkertijd. Tijdens het verdere opstar-

ten van de LHC, op 19 september, veroor-

zaakte een technische storing ernstige

schade aan een klein deel van de versnel-

ler. Naar verwachting zal de LHC in sep-

tember 2009 weer in bedrijf genomen kun-

nen worden. 

De astrodeeltjesfysica, een nieuwe tak van

de subatomaire fysica, zag in 2008 de offi-

ciële opening van twee belangrijke facili-

teiten, ANTARES (in oktober) en Pierre

Auger Observatory (in november). In

november kwam er bovendien zekerheid

over 8,8 miljoen euro dat beschikbaar

komt voor de Nederlandse deelname in de

toekomstige neutrinotelescoop KM3NeT.

Dit is een grote stimulans voor het FOM-

Instituut SAF/NIKHEF.

Energie
Tijdens de jaarlijkse Physics@FOM in

Veldhoven sprak Nobelprijswinnaar

Steven Chu. Met zijn voordracht over

energie en wat de natuurkunde daarin

kan betekenen, beoogde FOM fysici te

inspireren tot het indienen van onder-

zoeksvoorstellen op het gebied van ener-

gie. Naast het lopende, door energie ge -

inspireerde onderzoek keurde FOM in

2008 een nieuw Vrij FOM-programma

goed: ‘Nano-photovoltaics’. Dit program-

ma richt zich op volledig nieuwe concep-

ten voor fotovoltaïsche zonnecellen die

worden vervaardigd met nanotechnologie.

Met de nieuwe structuren wordt het

mogelijk licht efficiënter in een zonnecel

in te vangen en het kleurenspectrum van

de zon efficiënter in elektrische stroom

om te zetten. 

In december 2008 is een oproep voor het

indienen van onderzoeksvoorstellen

gedaan binnen het FOM-Shell programma

Innovative Physics for Oil and Gas (iPOG).

Het algemene thema van dit IPP is het

promoten van innovatief fundamenteel

onderzoek met potentiële relevantie voor

de exploratie en productie van olie- en

gasreservoirs. Het doel van deze oproep is

gericht op nieuwe ideeën uit de nanotech-

nologie voor exploratie. Het thema is

Novel physics for sensing, modifying and

manipulating oil-gas reservoirs; a deep

dive into the nano domain.

Het Industrial Partnership Programma

‘Joint Solar Programme’ kreeg een vervolg

met Nuon als nieuwe externe partner. Het

programma moet resulteren in funda-

mentele en grensverkennende onderzoe-

ken die als doel hebben het rendement

van zonnecellen op de lange termijn te

verhogen en de kosten van zonnestroom

te verlagen. De activiteiten van FOM op

het gebied van energie zijn een vervolg op

het Energieverkenningrapport uit 2006. 

De genoemde activiteiten zijn  nadrukke-

lijk ingebed in het NWO-thema energie.

FOM is de trekker van de in 2008 ingestel-

de themavoorbereidingscommissie Fun-

derend Energieonderzoek. Deze commis-

sie stelt zich ten doel antwoord te geven

op de vraag op welke onderwerpen het

Nederlandse (para-)universitaire onder-

zoek internationaal gezien écht meer-

waarde kan opleveren. Tevens is contact

gezocht met andere nationale partijen,

zoals ECN, TNO, SenterNovem en het

Regieorgaan Energietransitie, om de

mogelijkheden voor samenwerking te ver-

kennen.  

Gezondheidszorg
Ook de activiteiten van FOM op het gebied

‘gezondheid‘ zijn ingebed in een NWO-

thema, het thema Nieuwe Instrumenten

voor de Gezondheidszorg. Meer daarover

op de volgende pagina.
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IV Samenwerken binnen en
buiten de natuurkunde

Samenwerking tussen wetenschappers
uit verschillende disciplines en tussen
kennisinstellingen en bedrijven staat
hoog op veel agenda’s, ook op die van
FOM.

Sectorplan natuur- en scheikunde

Natuurkunde en scheikunde vrezen voor

een teloorgang van hun universitaire

opleidingen en de faculteiten lijden aan

een gebrek aan financiële armslag om ver-

nieuwingen in het onderzoek door te kun-

nen voeren. Onder regie van een stuur-

groep ingesteld door de colleges van

bestuur van de universiteiten hebben ver-

tegenwoordigers van de twee vakgebieden

(inclusief vertegenwoordigers van FOM en

het Gebied Chemische Wetenschappen

van NWO) actieplannen van de afzonder-

lijke vakgebieden tot één gezamenlijk sec-

torplan gesmeed om effectief met de over-

heid over structurele financiële steun te

praten. In het najaar van 2008 liet de

minister van OCW weten dat er voor het

sectorplan vanaf 2011 per jaar 20 miljoen

euro beschikbaar komt. De stuurgroep

werkt nu aan de implementatie van het

plan.

FOM en NWO-thema’s

NWO voert strategisch beleid met behulp

van een aantal onderzoeksthema’s. Op

sommige van die thema’s is FOM actief.

Het Gebied Natuurkunde is trekker van

het NWO-thema energie. Het directeuren-

overleg energie (de directeuren van de

gebieden binnen NWO die bij het onder-

werp energie zijn betrokken) stelde de

themavoorbereidingscommissie

Funderend Energieonderzoek in. Uit het

rapport dat deze commissie zal opleveren

zullen de verschillende NWO-gebieden

inspiratie putten voor hun eigen onder-

zoeksprogrammering. Het Algemeen

Bestuur van NWO heeft de inspanningen

op dit gebied in 2008 beloond met een

bonus van 3,5 miljoen euro.

Op het terrein van nano hebben STW,

FOM en NanoNed (verenigd in het

Nederlands Nano Initiatief - NNI) in sep-

tember 2008 de Strategische Research

Agenda Nanotechnologie aangeboden aan

de minister van EZ. Het Kabinet acht

nanotechnologie kansrijk voor financie-

ring uit de gelden voor de FES-ronde 2009.

FES-voorstellen worden in procedure

gebracht door departementen; voor nano-

technologie is het Ministerie van

Economische Zaken (samen met OCW) de

trekker. Voor de inhoud van het FES zijn

de prestaties van het Bsik-programma

NanoNed en de plannen in de

Strategische Research Agenda (SRA)

Nanotechnologie leidend. 

Op het onderwerp gezondheid liet het

Uitvoerend Bestuur in 2006 een verken-

ning uitvoeren. De conclusie destijds was

dat de fysica hier geen voortrekkersrol

kan vervullen, maar wel actief kan zijn.

Op 16 september 2008 besloot het

Uitvoerend Bestuur van FOM een nieuw

FOM-programma in te stellen, “Nieuwe

fysische instrumenten voor de gezond-

heidszorg”. Het programma vormt de

inbreng van FOM in het startprogramma

van het NWO-thema “Nieuwe instrumen-

ten voor de gezondheidszorg”. Het thema

is louter gericht op onderzoek naar en/of

ontwikkeling (R&D) van nieuwe, dat wil

zeggen niet-geregistreerde, instrumenten,

die gekoppeld zijn aan gezondheid en/of

Tabel 8. Samenwerking in het kader van FOM-programma’s met partners binnen NWO

partner(s) FOM-programma

AB-NWO, STW I04 Dispersed multiphase flow

ACTS, AB-NWO I07 Sustainable hydrogen

(+ EZ, bedrijven en instellingen)

CW I09 Joint Solar Programme

(+ Shell en Nuon)

AB-NWO I10 Extreme UV mulilagen opties

(+ Carl Zeiss)

EW 11 Mathematical Physics

CW 69 Self-organised nanostructures

EW 79 Dynamics of patterns

STW 95 ERA-NET NanoScience

Zon MW, STW, ICT-regie 107 New physics intruments for health care

Hoofdstuk 1
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medische functionaliteit. In het startpro-

gramma werken ZonMW, Technolo -

giestichting STW, het ICT-regieorgaan en

FOM samen. ZonMW, de Nederlandse

organisatie voor gezondheidsonderzoek

en zorginnovatie, gaat het programma

trekken. Elk van de partners investeert

tenminste één miljoen euro in het start-

programma. Het ministerie van VWS heeft

twee miljoen euro toegezegd en het

Algemeen Bestuur van NWO heeft een

bonus toegekend van drie miljoen euro.

Het nieuwe FOM-programma beoogt

(technisch-)fysisch onderzoek van hoge

wetenschappelijke kwaliteit te stimuleren

dat aantoonbaar van belang is voor het

ontwikkelen van nieuwe instrumentatie

voor de diagnose en/of behandeling van

patiënten. Toekomstige aanvragen moeten

daarom een plan voor kennisbenutting

bevatten. Indieners maken een voorstel

sterker als ze laten zien dat ze samenwer-

ken met industriële partners of klinisch-

medici. De aanvragen voor het nieuwe

FOM-programma moeten inspelen op één

van de vijf clusters van onderwerpen die

in het NWO-thema zijn gedefinieerd.

Onder leiding van prof. dr. I.T. Young, de

voorzitter van de NIG-FOM programma-

commissie is de call for proposals per 19

december uitgezet. 

Op het onderwerp hersenen en cognitie
besloot het Uitvoerend Bestuur van FOM

in 2007 een verkenning te laten uitvoeren

naar mogelijke interessante fundamen-

teel-fysische vragen. Het resultaat van

deze verkenning werd besproken tijdens

de workshop ‘Fysische hersenspinsels’ op

25 november 2008 in Amersfoort. 

Tabel 10. Faciliteiten in FOM-verband en externe gebruikers daarvan in 2008

faciliteit externe gebruikers* buitenlands gebruik

(in % van totaal (in % van externe

gebruik gebruikers)

AGOR (KVI) 54 88

FELIX (Rijnhuizen) 76 83 

HFML (RU) 59 80

Massaspectrometers AMOLF 15 15

Amsterdam nanoCenter 16 -

*gebruikers van buiten vakgroep, laboratorium, instituut waar de faciliteit staat

algemene opmerking: het externe gebruik varieert aanzienlijk van jaar tot jaar
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Tabel 9. Samenwerkingsvormen met en bij universiteiten 

Betrokken instelling samenwerkingsvorm

FOM-Instituut voor +Nationaal Instituut voor Subatomaire fysica (Nikhef), 

Subatomaire Fysica waarin naast FOM participeren UvA, VU, UU en RU

NIKHEF +partner in onderzoekschool OSAF

FOM-Instituut voor +samenwerking met TU/e en UT in enkele projecten en 

Plasmafysica Rijnhuizen in Magnum PSI

+partner in onderzoekschool CPS

+paraplu voor fusiewerk bij KVI, TU/e, UT

+samenwerking met UU in astrofysica

FOM-Instituut voor +inbreng in het Samenwerkingsverband Nederlands 

Atoom- en Molecuulfysica Instituut voor Systeembiologie

+samenwerking met Leiden Institute of Advanced

Computer Science

+Amsterdam nanoCenter met als partners UvA en VU

+focusgroep TRIµP bij KVI/RuG

FOM-algemeen +focusgroep Solid state quantum information proces-

sing bij TUDelft, met inbreng van onderzoekers van de

Universiteit Leiden

+financiering samen met LEI en GBE van het Lorentz

Centre (nationaal en internationaal studie- en conferen-

tiecentrum voor fysici en andere bètawetenschappers)

FOM-algemeen en +stichting beheer internationale magneetfaciliteit 

Radboud Universiteit (SBIM)

Nijmegen



Tabel 11. FOM in de Europese Unie

Waar wat

KVI, HFML (RU) en financiering uit budget voor ‘Access to research 

FELIX (Rijnhuizen) infrastructures’ van het HMC-programma in KP6 van de 

Europese Unie

AMOCROSS gastheerschap AMOLF van dit Marie Curie Early Research 

Training programma

EU IP Nanomedicine AMOLF neemt deel in het EU Intensive Programme 

Nanomedicine

KM3NeT-PP Nikhef neemt deel aan de voorbereidende fase van de KM3

neutrinodetector uit het Zevende Kaderprogramma

EGEE-III Nikhef doet mee aan grid operations, ontwikkeling en 

interoperabiliteit van middleware uit het Zevende

Kaderprogramma

SLHC-PP voorbereidende fasestudie voor de super LHC; Nikhef 

coördineert de Atlas upgrade, uit het Zevende

Kaderprogramma

ASPERA Nikhef participeert in ERA-netwerk voor het opstellen van een

astrodeeltjesfysica-roadmap, uit het Zesde Kaderprogramma

EUDET Nikhef doet mee aan de detectorontwikkeling voor de linear

collider, uit het Zesde Kaderprogramma

MC-PAD Nikhef participeert in dit Marie Curie trainingnetwerk voor

detectorontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

EURONS/ENSAR KVI participeert in het Integrated Infrastructure Initiative

EURONS uit het Zesde Kaderprogramma

SPIRAL2PP KVI neemt deel in Integrated Activity SPIRAL2PP uit het 

Zevende Kaderprogramma

NuPNet KVI neemt deel in ERA-NET NuPNET uit het Zevende 

Kaderprogramma

XTRA AMOLF coördineert dit EU-netwerk (XTRA = Ultrashort 

XUV pulses for time-resolved and non-linear applications)

COMPUTIS EU-STREP-project met deelname van AMOLF

FLUX AMOLF coördineert dit EU-netwerk (FLUX = Femtoseconde

laser for the generation of Ultrafast XUV pulses)

ULTRA AMOLF neemt deel aan EU Collaborative Project met Philips

FOM-programma onderdeel van het gelijknamige ERA-NET 

‘ERA-NET

nanoscience’

Nationale samenwerking

FOM heeft samenwerkingsovereenkom-

sten binnen NWO, binnen de universitei-

ten en in het kader van onderzoeksfacili-

teiten. Voor het uitvoeren van grensverleg-

gend onderzoek zijn steeds vaker

grootschalige onderzoeksfaciliteiten es-

sentieel. 

Verder is het beleid van FOM om haar

eigen onderzoeksfaciliteiten toegankelijk

te laten zijn voor externe onderzoekers en

om soms samen met een universiteit faci-

liteiten van nationale betekenis op te rich-

ten dan wel te onderhouden. Tabel 10 laat

zien welke faciliteiten dat in het verslag-

jaar waren en hoe het externe gebruik

hiervan was.

FOM in Europa

Kijkend vanuit de Europese dimensie naar

de FOM-organisatie vallen in de eerste

plaats de gestructureerde samenwer-

kingsverbanden op. Het betreft dan de

Nederlandse inbreng in het onderzoek in

de hoge-energiefysica op CERN en in het

Europese fusieprogramma (nu op ITER

gericht). De FOM-instituten SAF/NIKHEF

en Rijnhuizen fungeren hier als thuisbasis

voor de Nederlandse inbreng. Daarnaast is

FOM betrokken bij overleg over

Nederlandse formele deelname in

Europese synchrotronfaciliteiten (ESRF -

Grenoble) en een nieuwe Europese laser

(XFEL - Hamburg). 

In het Europese onderzoekslandschap

spelen de grote en middelgrote onder-

zoeksfaciliteiten een steeds belangrijker

rol. Al deze faciliteiten kennen internatio-

nale gebruikers. FOM is bij enkele van de

in Nederland gevestigde faciliteiten nauw

betrokken (zie het overzicht in tabel 10). 

Hoofdstuk 1
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In november nam het ministerie van

OCW onverkort het advies van NWO en

SenterNovem inzake Grootschalige

Onderzoeksfaciliteiten over om

Nederlandse deelname in vijf grote

Europese onderzoeksfaciliteiten uit de

ESFRI Roadmap 2006 te financieren. Eén

van de faciliteiten is de toekomstige neu-

trinotelescoop KM3NeT, waarvoor het

FOM-Instituut SAF/NIKHEF de Neder -

landse thuisbasis wordt. Vanuit FOM was

er ook inbreng in de door OCW ingestelde

Commissie Van Velzen c.s. Deze commis-

sie bracht eind 2008 advies uit in de vorm

van een Nederlandse roadmap voor grote

faciliteiten in een groot spectrum van vak-

gebieden.  

FOM internationaal

Op internationaal niveau is FOM als orga-

nisatie partner in of deelnemer aan tal

van activiteiten. Belangrijk is natuurlijk

ook de internationale samenwerking op

individueel niveau. Circa vijftig procent

van de in 2008 gepubliceerde wetenschap-

pelijke artikelen van FOM-onderzoekers

telde een buitenlandse collega als mede-

auteur. Van alle medewerkers die FOM

eind 2008 in dienst had, bezat circa vijftig

procent een andere nationaliteit dan de

Nederlandse.

Tabel 12. Internationale samenwerkingsverbanden

Waar wat

CERN (Genève) vier FOM-programma’s in de subatomaire fysica maken deel

uit van het onderzoeksprogramma van CERN dat met de 

nieuwe deeltjesbotser LHC uitgevoerd gaat worden

Fermilab, Chicago (VS) experimenten in het kader FOM-programma ATLAS

RHIC, Brookhaven (VS) onderzoek ten behoeve van CERN-experiment ALICE

SLAC, Stanford (VS) onderzoek ten behoeve van CERN-experiment LHCb

Middellandse Zee in een consortium met universiteiten, laboratoria en 

onderzoeksinstellingen uit zeven Europese landen werkt

SAF/NIKHEF aan de onderzeese neutrinodetector ANTARES

Gridforum actieve rol van SAF/NIKHEF in nationale en internationale

inspanningen voor het ontwikkelen naar een wereldwijd GRID

KVI contract met GSI in Darmstadt, en hierdoor betrokken bij het

ontwerp en de bouw van de FAIR-faciliteit

KVI mede door AGOR is het KVI trekker van de Europese 

onderzoeksschool FANTOM 

Rijnhuizen de Britse EPSRC financiert mede de exploitatie van de vrije-

elektronenlaser FELIX

Rijnhuizen onderzoekers vanuit USA, Oostenrijk, Roemenië, Duitsland,

Estland en Finland participeren in experimenten op Pilot-PSI

Rijnhuizen Rijnhuizen werkt met Forschungszentrum Jülich en KMS

(Brussel) onder het ‘Trilaterale Euregio Cluster’-contract

samen aan de ontwikkeling van MAGNUM-PSI

FUSENET Rijnhuizen coördineert FUSENET, een FP-7 project met 36

partners met als doel het fusie-onderwijs in Europa te

versterken

ECHUL-CA Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de

ontwikkeling van de Upper Port Launcher voor Electron

Cyclotron Verhitting van ITER

CXRS Consortium Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de

ontwikkeling van een diagnostiek gebaseerd op ladingsruil-

recombinatiespectroscopie op ITER

(vervolg tabel 11)

Waar wat
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Rijnhuizen Rijnhuizen doet bij FLASH (Hamburg)

onderzoek naar multilaagoptiek voor

FLASH en XFEL

ESRF Rijnhuizen doet onderzoek aan aangroei

van dunne films op BM5 te ESRF

(Grenoble)

BESSYII Rijnhuizen voert XPS onderzoek uit aan

de HIKE opstelling te BESSY II (Berlijn)

Rijnhuizen en AMOLF uitwisselingsprogramma met de NSF

voor gebruik van FTICR bij FELIX en

plaatsopgeloste massaspectrometer op

AMOLF door jonge Amerikaanse onder-

zoekers

Rijnhuizen/ASIPP en uitwisseling van kennis en personen met 

Rijnhuizen/SWIP ASIPP (Institute of Plasma Physics of the

Academia Sinica) en met SWIP (South-

Western Institute of Plasma Physics) in

China

Rijnhuizen/IPR uitwisseling van kennis en personen met

IPR (Institute of Plasma Research) in

Ahmedabad, India

Rijnhuizen/Rusland bilaterale samenwerking van Rijnhuizen

met diverse Russische instituten

(Kurchatov, Ioffe en General Physics

Instituten)

EFDA/JET (Culham) FOM is partner in de European Fusion

Development Agency (EFDA) en

Rijnhuizen voert experimenten uit op JET

EFDA/ITER Rijnhuizen ontwikkelt ECRH- en 

(Cadarache) diagnostieksystemen voor ITER

TEXTOR (Jülich) Rijnhuizen werkt met Forschungs-

zentrum Jülich en KMS (Brussel) onder

‘Trilaterale Euregio Cluster’-contract

samen aan fusieonderzoek

ASDEX (Garching) Rijnhuizen ontwikkelt en exploiteert

samen met Univ. of en DIII-D (San Diego)

California at Davis en met Princeton

Univ. een geavanceerde microgolfcamera

voor de ASDEX en DIII-D tokamaks

MURI Multidisciplinary University Research

Initiative in de VS; op gebied van plas-

monoptica; deelnemers Caltech, Harvard,

UCLA, University of San Diego, Berkeley

University en AMOLF

Global Climate and AMOLF krijgt subsidie uit dit 

Energy Amerikaanse programma Program

(gefinancierd door vier grote bedrijven,

gecoördineerd door Stanford University)

voor onderzoek aan plasmon 

zonnecellen

DFG Transregio gelijknamig FOM-programma is onder-

Sonder- deel van dit initiatief

‘Physics of colloidal 

dispersions in external 

fields’

Eurocores gelijknamig FOM-programma is onder-

‘Self-organized deel van dit Eurocores van de ESF

nanostructures’

ESF-netwerk- GBN doet aan dit netwerk mee

programma
‘Super-intense 

laser-matter 

interactions’

ESF-netwerk GBN doet aan dit netwerk mee

‘Quantum spin 

coherence and

electronics’

ESRF/DUBBLE GBN betaalt mee aan deze Nederlands-

Belgische bundellijn

(vervolg tabel 12)

Waar wat Waar wat
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Hoofdlijnen van het 
personeelsbeleid

Met haar personeelsbeleid beoogt FOM

toptalent binnen te halen, waar nodig en

mogelijk te behouden of anders goed toe-

gerust de loopbaan elders te laten vervol-

gen.

Bijna de helft van de FOM-medewerkers,

met name oio’s en postdocs, is in tijdelijke

dienst en meer dan de helft van hen komt

uit het buitenland. 

Gepromoveerden afleveren die dankzij bij-

zondere kwaliteiten en vaardigheden zeer

aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt is

een ambitie van FOM. Daarom organiseert

FOM voor haar promovendi trainingen op

het gebied van efficiënt werken, sollicite-

ren, functioneren in de Nederlandse con-

text, presenteren en loopbaanplanning

(zie tabel 15). Ook geeft FOM onderzoekers

op verzoek persoonlijke coaching en bege-

leiding. 

Tabel 14. Gerealiseerde bezetting totaal FOM in meerjarig perspectief

2004 2005 2006 2007 2008

gerealiseerde bezetting 1073 1024 948 844 809

(getallen in fte)

Tabel 13. Personeelsbestand FOM in 2008

WP/V WP/T oio OP/V OP/T totaal

SAF/NIKHEF 35 28 40 92 14 120

KVI 3 1 7 8 3 22

Rijnhuizen 25 12 21 74 19 151

AMOLF 14 33 49 59 16 171

BUW 7 58 187 4 4 260

Bureau 0 0 0 53 2 55

totaal 84 132 304 290 58 868

peildatum 31 december 2008

Tabel 15. FOM-trainingen voor oio’s in 2008

Onderwerp van de training* aantal keer totaal aantal

gehouden deelnemers

Introduction to Dutch and the Dutch  4 41

Taking Charge of Your PhD Project 4 38

Promotie in eigen regie 4 44

The Art of Presenting Science 3 31

Write it Right 1 25

Loopbaanplanning 3 22

Business Orientation Programme (Nyenrode) 2 36

* trainingen zijn alleen efficiënt wanneer ze voor kleine groepen worden gegeven; 

het totaal aantal deelnemers is voor alle betreffende trainingen opgeteld

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2008
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FOm/v

Op 21 januari 2008 vond in Veldhoven het

derde FOm/v-symposium plaats. Dit is het

tweejaarlijkse symposium van het FOm/v-

stimuleringsprogramma dat erop gericht

is vrouwen in de fysica te houden en

vrouwelijke fysici te ondersteunen bij het

opbouwen van een wetenschappelijke

carrière. Aan het eind van het symposium

reikte dr. Tini Colijn, lid van de Raad van

Bestuur van TNO (en van FOM) de Minerva

Prijs 2008 uit aan dr. Marika Taylor van de

Universiteit van Amsterdam. De Minerva

Prijs is bedoeld voor de beste wetenschap-

pelijk publicatie van een vrouw over een

natuurkundig onderwerp in de afgelopen

twee jaar.

Hoofdlijnen van het financiële beleid

Het belangrijkste financiële sturingsins-

trument van FOM is de begroting, die in

meerjarig perspectief wordt vastgesteld.

Programma’s, projecten en andere activi-

teiten worden alleen toegekend als er vol-

doende financiële ruimte in de begroting

is. De verdeling van de FOM-middelen

over de onderzoeksactiviteiten wordt bij

elk Strategisch Plan opnieuw vastgesteld

door de Raad van Bestuur.

In 2008 werden zeven nieuwe Vrije

Programma’s gehonoreerd. Daarmee is in

meerjarig perspectief een bedrag gemoeid

van ruim 17 miljoen euro. Daarnaast wer-

den drie IPP’s gehonoreerd en één met een

nieuwe financier verlengd, tegen een

totaalbedrag van circa 8,4 miljoen euro. In

de Projectruimte werd voor een bedrag

van 8,4 miljoen euro aan nieuwe toeken-

ningen gedaan.

In het verslagjaar ontving FOM een bedrag

van 83,1 miljoen euro, waarvan 65,4 mil-

joen van onze hoofdfinancier NWO voor

de basissubsidie en de rest van het bedrag

op grond van samenwerking met derden.

Meer informatie over de FOM-financiën

vindt u in hoofdstuk 3.

Organisatorische zaken

NWO
In 2008 verscheen het rapport van de eva-

luatiecommissie NWO, die gekeken heeft

naar het functioneren van de organisatie

over de periode 1997-2007. De commissie

concludeerde dat NWO een effectieve en

efficiënte organisatie is met een onom -

streden positie als subsidieverlener in het

wetenschappelijk veld. NWO speelt vol-

gens de commissie een essentiële rol bij

de selectie op kwaliteit van wetenschap-

pelijk onderzoek. NWO werkt kwaliteits-

verhogend en het verkrijgen van een

NWO-subsidie wordt als prestigieus

gezien. Kritisch is de commissie over de

positie die NWO krijgt toebedeeld in het

nationale wetenschaps- en innovatiebe-

leid. Er zou meer geld voor de tweede

geldstroom moeten komen en NWO zou

door de overheid met echte verantwoorde-

lijkheden betrokken moeten worden bij de

inzet van middelen (zoals de FES-gelden)

die ertoe bijdragen dat Nederland op het

Hoofdstuk 1
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Alle deelnemers aan het FOm/v-symposium en van de uitreiking van de Minerva Prijs.



gebied van competitievermogen en inno-

vatiekracht van zijn huidige matige posi-

tie opklimt naar een plaats bij de eerste

vijf van de geïndustrialiseerde landen.

FOM is het met deze opvattingen eens.

Helaas heeft de minister van OCW deze

aanbeveling niet gevolgd. NWO wordt

hooguit een rol toebedeeld als adviseur

van de zogeheten Commissie van Wijzen,

die FES-aanvragen prioriteert. Een pleidooi

van de evaluatiecommissie voor herstruc-

turering van de NWO-organisatie werd

ook door de minister in zijn reactie op de

evaluatie niet gedeeld.

De wijze waarop het bestuursconvenant

tussen NWO en FOM in de praktijk func-

tioneert, is uitstekend. Dat geldt ook voor

de personele unie die het Uitvoerend

Bestuur van FOM vormt met het

Gebiedsbestuur Natuurkunde. Het zorgt

voor slagvaardigheid, efficiëntie en - zie

het Observatoriumrapport 2008 - ook voor

de uitzonderlijke kwaliteitspositie van de

Nederlandse natuurkunde en de drie

FOM-instituten. 

Communicatie
Als steeds richt het communicatiebeleid

van FOM zich op het profileren van FOM

als een nationaal en internationaal suc-

cesvolle onderzoeksorganisatie en waar

mogelijk op outreach-activiteiten om

natuurkunde te promoten bij toekomstige

onderzoekers en belangstellenden. De

externe communicatie van FOM bestaat

uit mediavoorlichting, publieksvoorlich-

ting, activiteiten voor en met scholen en

in toenemende mate marketingcommuni-

catie om FOM te profileren bij (potentiële)

partners in onderzoek. Daarnaast is de

interne communicatie met en tussen

FOM-medewerkers belangrijk. Juist omdat

de werkplekken van FOM-personeel ver-

spreid zijn over een groot aantal locaties

en omdat er binnen FOM sprake is van

veelzijdige onderzoeksrichtingen, is het

belangrijk dat men toch het gevoel heeft

onder één vlag te varen en dat men van

elkaar weet wat men doet. In de interne

communicatie speelt de jaarlijkse weten-

schappelijke conferentie Physics@FOM

Veldhoven een belangrijke rol, te meer nu

met ingang van 2009 ook de subatomaire

fysica daar aanwezig is. FOM presenteert

er zich nadrukkelijk en gebruikt de confe-

rentie voor allerlei netwerkactiviteiten. 

Mediavoorlichting
FOM onderhoudt – zowel centraal als van-

uit de instituten – contacten met de meest

uiteenlopende media en voedt die media

met berichten over lopend en afgesloten

onderzoek. 
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Jos Engelen in DWDD

Frank Linde in de Sp!ts

De media besteedden
veel aandacht aan de
start van de LHC op 
10 september 2008
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Publieksvoorlichting
Het brede publiek wordt bediend via bij-

voorbeeld de Open Dag tijdens de jaarlijk-

se nationale Wetenweek, door deelname

van FOM in Kennislink en via het onder-

zoeksnieuws op de FOM-website. 

Samenwerking met het vwo
De instituten hebben steeds meer recht -

streekse contacten met scholen en met

docenten. FOM heeft als experiment bud-

get vrijgemaakt om een aantal vwo-

docenten een parttime-onderzoekspositie

(met een jaarcontract) op de drie FOM-

instituten aan te bieden. Eind 2008 waren

acht ‘leraren-in-onderzoek’ aan FOM ver-

bonden. 

De Fusion Road Show van het FOM-

Instituut Rijnhuizen en de bijbehorende

website zijn onverminderd populair. Het

scholenproject HiSPARC van NIKHEF is

jaar in jaar uit een groot succes. Het net-

werk omvat inmiddels tegen de veertig

scholen.

Verder draagt FOM financieel bij aan bij-

voorbeeld scholierenreizen naar Europese

natuurkundelabs of aan andere onder-

wijsactiviteiten. Ook is FOM bijvoorbeeld

medesponsor van de Eureka Cup (een

jaarlijkse landelijke wedstrijd voor scho-

lieren in het voortgezet onderwijs), van

het Techniek Toernooi (voor basisscholen),

van de Nationale Natuurkunde Olympiade

en partner van de Stichting Natuur-

kunde.nl.

Marketing
De strategische doelstelling van FOM om

meer fundamenteel onderzoek te doen op

die gebieden waar de kans op economi-

sche innovaties het grootst is, leidt via het

instrument Industrial Partnership Pro-

grammes tot toenemende contacten met

het bedrijfsleven. FOM is zich daar dan

ook nadrukkelijker dan voorheen aan het

presenteren en profileren. Aanwezigheid

op beurzen is één activiteit die FOM opge-

pakt heeft. In 2008 presenteerde FOM zich
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In augustus gaf prof.dr.ing. Dave Blank

een openbaar college op het jaarlijkse

popfestival Lowlands, over de toekomst

van nanotechnologie. De zeshonderd

muisstille gelegenheidsstudenten ga-

ven hem na afloop een ovatie. Blank

volgde bekende namen als Ruud

Lubbers, mr. Pieter van Vollenhoven,

Ronald Plasterk en Gerard ‘t Hooft, die

in voorgaande jaren een college ver-

zorgden op Lowlands.
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bij diverse manifestaties over innovatie

(zie ook pagina 18).

Bestuur
Het Uitvoerend Bestuur bestond op 31

december 2008 uit:

prof.dr. Ronald Griessen (voorzitter),

prof.dr. Carlo Beenakker (vice-voorzitter),

prof.dr. Detlef Lohse, prof.dr. Theo Rasing

en dr. Dirk Smit (Shell). In het verslagjaar

verliet prof.dr. Robbert Dijkgraaf het

Uitvoerend Bestuur, om aan te treden als

president van de KNAW. Zijn opvolger is

prof.dr. Theo Rasing.
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Een jaar lang liepen vier vwo-leraren op AMOLF mee. Ze werkten er aan een eigen

onderzoek. Frans Eerkens, natuurkundeleraar op het Vossius Gymnasium in Amsterdam

was een van hen: “Ik beschouw het als een enorm voorrecht dat ik dicht bij de weten-

schap heb mogen verkeren. Natuurkundeonderzoek heeft iets magisch; je beseft dat je

in contact bent met de natuur. Ik heb diamantkristalletjes van nano-afmeting in Delft

laten bewerken met een elektronenbundel. Daarna heb ik ze verhit. Ik maakte de fout

dit niet in vacuüm te doen. Ze verbrandden. Juist dit ervaringsfeit geef ik ook door aan

mijn leerlingen: fouten maken mag, als er integere bedoelingen mee zijn gemoeid. Ik

hoop dat dit mooie project wordt voortgezet. Ook omdat wetenschappers iets zouden

kunnen hebben aan de specifieke skills van leraren, zoals hoe je op een aantrekkelijke

manier kennis overdraagt.”
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