
  
 
 

CONSIDERANS 
 

van de FOM Valorisatie Prijs 2009 
 
 
De FOM Valorisatie Prijs is ingesteld door de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie om kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een onderzoeker  werkzaam bij een van de Nederlandse universiteiten of FOM 
onderzoeksinstituten (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten 
uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken. De FOM 
Valorisatie Prijs is een eerbetoon. Deze prijs is tevens bedoeld als een inspirerend voorbeeld 
voor anderen. Voor de prijs werden dit jaar drie kandidaten voorgedragen. De jury was onder 
de indruk van de hoge kwaliteit van het werk van alle kandidaten.  
 
Het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft, na kennis genomen te hebben van het oordeel van de 
selectiecommissie en haar unanieme voordracht van de kandidaat voor de 
FOM Valorisatie Prijs, besloten om  
 

Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden  
Faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven 

 
de FOM Valorisatie Prijs 2009 toe te kennen op grond van  
 

zijn onderzoek op het gebied van plasma depositietechnologieën en zijn actieve rol  
bij het benutten van deze kennis door verschillende industriële partners. 

 
 

Graag wil het Uitvoerend Bestuur van FOM u deelgenoot maken van de tekst zoals opgesteld 
door de selectiecommissie ter onderbouwing van haar unanieme voordracht: 
 
Aan de wetenschappelijke basis van plasma depositie liggen verschillende fysisch chemische 
eigenschappen ten grondslag van zowel plasma als het met plasma te behandelen oppervlak. 
Voorbeelden van relevante onderzoeksvragen zijn: hoe wordt het plasma geproduceerd, wat is 
de invloed van stromingspatronen, welke radicalen worden gevormd, welk effect hebben 
geladen deeltjes en welke processen spelen zich af aan het gemodificeerde oppervlak. 
Nieuwsgierig naar de antwoorden op dit type vragen beoefenen professor Van de Sanden en 
zijn medewerkers hun onderzoek dat gefocusseerd is op de in situ analyse van plasma 
depositie processen. Zo heeft onderzoek met niet lineaire laser spectroscopie gedetailleerde 
kennis opgeleverd over depositie precursors en andere adsorbenten die het depositie proces 
beïnvloeden.  
 
Sinds Richard van de Sanden in 1990 leider werd van de groep Plasma Materials Processing 
(PMP) aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft bovengenoemd onderzoek 29 
proefschriften opgeleverd en een zeer grote hoeveelheid publicaties in vooraanstaande 
tijdschriften waaronder Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters en Physical 
Review B. Zijn prestaties hebben inmiddels internationaal de aandacht getrokken en erkenning 
gevonden in de recente uitreiking van de William Crookes Plasma Prize door de European 
Physical Society en Plasma Sources Science and Technology. 
 



 
   
 
 
 
 
 
Naast de zeer steile wetenschappelijke groeicurve die de 45-jarige Van de Sanden doormaakt, 
is hij een enthousiast initiator van vernieuwing van industriële processen. Van de Sanden weet  
namelijk de mogelijkheden voor benutting van zijn wetenschappelijke kennis goed in te 
schatten en uit te dragen. Met name de mate waarin de kandidaat zich voor valorisatie heeft 
ingespannen heeft geleid tot productieve samenwerkingsverbanden met een grote 
verscheidenheid van zeer verschillende bedrijven. Met de volgende partners leverde dit 19 
gezamenlijke octrooi-aanvragen op, gezamenlijke onderzoeksprojecten en inbedding van 
kennis in nieuwe processen en producten.  

• OTB-Solar, de toepassing van de Expanding Thermal Plasma methode in nieuwe OTB 
machines voor multikristallijn silicium zonnecellen (DEPx-2400 en Linex-2400) 
veroorzaakte een doorbraak in de verbetering van de efficiëntie van het 
productieproces. Dit heeft de PMP-groep inmiddels k€ 500 aan royalty's opgeleverd. 

• Nuon Helianthos, toepassing van depositie methode in roll-to-roll productie van 
flexibele zonnecellen. 

• General Electric, toepassing van hoge snelheid depositie op polymere substraten. 
• Dedicated Systems Europe, depositie op halfgeleideroppervlakken. 
• TNO, depositie van transparante geleidende lagen, bijvoorbeeld voor toepassing in 

zonnecellen. 
• Bekaert, amorfe koolstoflagen als slijtvaste coating. 
• Fuji, toepassing van atmosferische plasma's voor de productie van dunne lagen in een 

roll-on-roll-off proces. Speciaal onderzoek werd verricht naar het voorkomen van lokale 
ontladingen en verlies in uniformiteit van de lagen. 

• Oxford Instruments, inzetten van Plasma assisted atomic layer depositie voor homogene 
zeer dunne functionele films. Deze techniek is verder ingezet voor de productie van 
gestructureerde lagen zoals in condensators door NXP Semiconductors, en voor Li-ion 
microbatterijen door Philips. 

 
Van de Sanden is een meester in het schakelen tussen zijn fundementele fysische kennis en 
technologische uitdagingen waarmee hij vanuit de industrie geconfronteerd wordt. Deze 
proactieve instelling zorgt dat Van de Sanden niet alleen bedrijven van een antwoord op een 
enkele actueel probleem voorziet. Vanuit zijn wetenschappelijke gedrevenheid probeert hij een 
proces in zijn geheel te doorgronden en zijn expertise op de volle breedte daarvan los te laten. 
Deze eigenschap maakt hem dan ook bijzonder geschikt voor zijn rol van clusterleider 
'Processing of functional materials' binnen het Materials Innovation Institute (M2i), waarin hij 
richting geeft aan samenwerking van verschillende academische groepen en een cluster van 
(inter)nationale bedrijven. 
 
Enthousiasme in het vergaren en 'verkopen' van zijn kennis leverde Van de Sanden niet alleen 
goede samenwerking op met industriële partijen maar ook een grote onderzoeksgroep met een 
respectabele wetenschappelijke output en tot tweemaal toe de Best Teacher Award van de 
Technische Universiteit Eindhoven.  
 
Uit het bovenstaande mag naar mening van de selectiecommissie worden geconcludeerd dat 
professor Van de Sanden er in geslaagd is om gedurende een lange reeks van jaren de 
resultaten van zijn nieuwsgierigheidgedreven wetenschappelijk onderzoek om te zetten naar 
verschillende nuttige en tevens succesvolle toepassingen en draagt hem hierbij voor voor de 
FOM Valorisatie Prijs 2009. 
 


