
fom
 jaarboek

20
08

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

ST
IC

H
T

IN
G

 FO
M

 
JA

A
R

B
O

EK
 2008



FOM-onderzoekers dr. Bram van den Broek 
en drs. Svenja-Marei Kalisch in de groep van
dr.ir. Gijs Wuite hebben voor het eerst laten
zien hoe eiwitten van DNA- naar DNA-
molecuul kunnen ‘springen’, en hoe dat 
springen helpt bij het vinden van de juiste plek
op het DNA. De onderzoekers legden een
essentieel mechanisme bloot dat een rol speelt
bij alle eiwitten die op DNA inwerken, inclusief
processen die een rol spelen bij veel soorten
kanker. Op pagina 96 vindt u meer 
informatie over dit onderzoek. 

Het onderzoek naar springende eiwitten valt
onder de Projectruimte van FOM, een 
financieringsinstrument voor uitdagende,
innovatieve ideeën op elk gebied binnen de
natuurkunde.

De illustratie is een artistieke impressie van
springende eiwitten, door Luciano Pinna. 
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Kengetallen FOM in 2008
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Mensen in FOM
(in gerealiseerde fte)

82 vaste wetenschappelijke staf

119 postdocs

295 oio’s

313 ondersteunend personeel

809 FOM-totaal

Organisatie van het onderzoek

3 instituten

146 werkgroepen bij universiteiten

55 Vrije FOM-programma’s

14 Industrial Partnership Programmes

120 projecten in de FOM-projectruimte

Output FOM

83 proefschriften

1256 wetenschappelijke

publicaties

Geld in FOM

Totaal op activiteitenniveau

88,9 miljoen euro
e



Januari bracht het eerste hoogtepunt voor

FOM: het enthousiasmerende optreden

van Nobelprijswinnaar (1997) Steven Chu

over energieonderzoek op dé dinsdag-

avond van onze Physics@FOM Veldhoven-

conferentie. Hij begeesterde een zaal met

1200 fysici. In een ter plekke geïmprovi-

seerde nabespreking discussieerde hij tot

één uur ‘s nachts met vele geïnteresseerde

promovendi en postdocs. Het leek een

fysica-Woodstock en Veldhoven ademde

‘change’. 

Het jaar kende nog meer hoogtepunten,

soms door anderen op papier bevestigd:

het Observatoriumrapport 2008 over de

Nederlandse wetenschappelijke prestaties

schrijft dat ‘bij de NWO-instituten vooral

de publicatie-impact van Nikhef en

AMOLF zeer hoog te noemen is’. Hetzelfde

geldt voor de citatie-impact van de

genoemde instituten en daarbij ook

Rijnhuizen. In vergelijking met de vorige

meetperiode vertoont de impact een stij-

gende lijn, voor AMOLF zelfs tot boven de

100% boven het wereldgemiddelde niveau.

In algemene zin heeft de Nederlandse

‘fysica en materiaalkunde’ een zeer hoge

internationale citatie-impact, wat zoveel

betekent als dat het Nederlandse natuur-

kundeonderzoek top of the bill is. De wall of

fame in het FOM-bureau hangt vol met

kaften van gerenommeerde internationale

wetenschappelijke tijdschriften, waarop

een figuur uit een FOM-project staat afge-

beeld. We zien daarop nieuwe onder-

zoeksvelden. Steeds vaker is zo’n succes-

volle FOM-auteur afkomstig uit een land

buiten de Europese Unie. Als we het aan-

tal gastonderzoekers meetellen had de

organisatie in 2008 57 buitenlandse natio-

naliteiten over de vloer. Natuurlijk is exo-

tica geen doel op zich, maar FOM draagt

op haar manier wel bij aan global physics,

die - om met Chu te spreken -  moet lei-

den tot duurzame verbeteringen waarvan

de hele wereld profijt kan hebben. 

Bij het voorgaande over kennisverwerving

past de aandacht die FOM schenkt aan

kennisbenutting en ondernemerschap. In

mei 2008 publiceerden we de nota

‘Fundamenteel onderzoek voor de maat-

schappij’, over de aanpak van valorisatie.

In het voorwoord schreef ik dat extra

inspanningen van vele partijen nodig zijn

om te bewerkstelligen dat de Nederlandse

natuurkunde ook ondersteunend kan zijn

voor een verbetering van de Nederlandse

positie in internationale rankings over

‘competitiveness’ en ‘innovation’. Het is

van eminent belang dat onze koers wordt

gedeeld door captains of research van

belangrijke partners als Philips, Shell,

DSM, TNO, TI F&N, ECN en VNO/NCW. Zij

oordeelden dat FOM met realiteitszin acht

slaat op de positie van potentiële gebrui-

kers van FOM-kennis in het R&D-ecosys-

teem en dat de valorisatieaanpak onge-

twijfeld vruchten zal afwerpen. Zij ‘teken-

den’ daarvoor. 

Aan het begin van 2009 staat er een FOM-

organisatie waarvan de internationale

wetenschappelijke kwaliteit zeer hoog is,

waarvan de vers-gepromoveerden uitste-

kende startposities hebben op de arbeids-

markt en waarmee een groot aantal

bedrijven, waarvoor fundamenteel onder-

zoek van belang is, graag samenwerkt. Ik

dank alle collega’s voor hun inspanningen

en onze financiers - in het bijzonder NWO

- voor het vertrouwen en hun steun. 

Dr. Hans Chang

directeur FOM

maart 2009

Voorwoord
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Meer dan 24 jaar heb ik - met hart en ziel -
leiding gegeven aan deze organisatie.

F
O

T
O

 E
V

E
L

IN
E

 J
A

C
Q



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




