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Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 
 
- Het programma 'Fellowships for Young Energy Scientists' (YES!) is ingesteld door de 

Stichting FOM en heeft als doel een kans te bieden aan zeer getalenteerde jonge onder-
zoekers om nieuwe, originele wegen te exploreren op het gebied van energie.  

- Met de YES!-fellowship wordt een belangrijk instrument in het leven geroepen om een 
nieuwe generatie creatieve onderzoekers te kweken op het gebied van energie. Dit zal de 
Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek verstevigen en voortdurend 
vernieuwen. 

- Recentelijk gepromoveerde onderzoekstalenten wordt via de YES!-fellowship de mogelijk-
heid geboden in een stimulerende omgeving kennis, vaardigheden en originaliteit op het 
gebied van funderend (natuurkundig) energieonderzoek te ontwikkelen gedurende een 
verblijf van maximaal drie jaar aan een buitenlands topinstituut, gevolgd door financiering 
van een vierde jaar in Nederland om een vaste wetenschappelijke positie te verwerven.  

- Jonge, gepromoveerde onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van energie-
besparing, -opwekking en –opslag worden opgeroepen een aanvraag in te dienen voor een 
YES!-fellowship. 

- Deze handwijzer bevat de instructie en toelichting voor onderzoekers die een aanvraag 
willen indienen voor een YES!-fellowship.  

 
 
Contactpersoon 
Voor inlichtingen over het YES!-fellowship programma kunt u zich wenden tot: 
Dr. J.W. (Jasper) Reijnders 
Stichting FOM 
Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht 
Telefoon: (030) 600 12 17 
E-mail: jasper.reijnders@fom.nl  
 
 
Utrecht, 4 juni 2012. 
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1. PROGRAMMA EN DOELSTELLING 
 
Energie behoort tot de grootste vraagstukken van de 21e eeuw. Hoewel veel kan worden 
bereikt door het verbeteren en verder ontwikkelen van huidige technologieën, is er dringend 
behoefte aan radicaal nieuwe ideeën op het gebied van energie. Daarom wil FOM met het pro-
gramma 'Fellowships for Young Energy Scientists' (YES!) gunstige voorwaarden creëren voor 
het genereren en implementeren van baanbrekende ideeën. Hiervoor zijn zowel creatieve en 
zeer getalenteerde jonge onderzoekers als een inspirerende omgeving nodig. 
 
YES! richt zich op jonge, veelbelovende, gepromoveerde onderzoekers met vernieuwende 
ideeën op het gebied van energiebesparing, -opwekking en –opslag, die een wetenschappelijke 
carrière in het fundamentele energieonderzoek nastreven. Doel van het YES!-fellowship pro-
gramma is om een bijdrage te leveren aan de versteviging en voortdurende vernieuwing van 
de Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek. 
 
YES! biedt recentelijk gepromoveerde onderzoekstalenten de mogelijkheid kennis, vaardig-
heden en inspiratie op te doen op het gebied van funderend (natuurkundig) energieonderzoek 
door een verblijf van maximaal drie jaar aan een buitenlands topinstituut. Dit is de manier om 
zich te kunnen kwalificeren voor een toekomstige wetenschappelijke carrière in het 
internationale energieonderzoek.  
 
Bij terugkomst in Nederland voorziet de YES!-fellowship in financiering van maximaal één 
jaar aan een Nederlands onderzoeksinstituut aansluitend aan het verblijf in het buitenland. 
Met de opgedane ervaringen en kennis kunnen YES!-fellows dan een nieuwe onderzoekslijn 
op energiegebied opzetten, door bijvoorbeeld verwerving van een vaste positie of een Vidi-
subsidie. Het gaat hierbij om – in elk geval voor Nederland - nieuwe onderzoeksrichtingen.  
 
Dit vierde jaar moet een aanzet geven voor de verankering van de opgedane kennis in het 
Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. Omdat het een voorwaarde is dat de gekozen 
onderzoeksrichting binnen het energieonderzoek nieuw is voor Nederland, zal het YES!-
fellowship programma het Nederlandse energieonderzoek structureel verrijken.  
 
Er is door FOM een budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld; daarmee kunnen circa 
5 YES!-fellowships worden gefinancierd. 
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2. RICHTLIJNEN VOOR UW AANVRAAG 
 
Om een YES!-fellowship te verwerven dient de kandidaat een aanvraag bij FOM in te dienen. 
Hieronder worden de richtlijnen en eisen ten aanzien van kandidaat en ingediende aanvraag 
voor de YES!-fellowship beschreven. Het betreft hier de initiële aanvraag die niet verward 
dient te worden met het onderzoeksplan dat tijdens het eerste jaar van de fellowship wordt 
geschreven. 
 
2.1 Wie kan aanvragen?  
Onderzoekers die in het laatste jaar van hun promotieonderzoek bezig zijn of die zijn 
gepromoveerd en minder dan 3 jaar postdoc-ervaring hebben, mogen een aanvraag indienen 
voor een YES!-fellowship. Kandidaten die in aanmerking komen voor een YES!-fellowship 
hebben de capaciteiten en ambitie om op termijn een onderzoeksfunctie in Nederland te 
vervullen op het gebied van energie. Zij worden geacht in staat te zijn zich binnen vier jaar te 
ontwikkelen tot tenminste UD-niveau. 
Kandidaten die nog bezig zijn met hun promotieonderzoek mogen alleen een aanvraag indie-
nen wanneer hun promotor goedkeuring verleend heeft aan het proefschrift.  
Het YES!-fellowship programma staat open voor onderzoekers uit wetenschappelijke disci-
plines die behoren tot de fysica. 
Om voor de beoordelingsprocedure in aanmerking te komen, moeten de kandidaten voldoen 
aan onderstaande formele voorwaarden: 
• aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers en niet door duo's of (onder-

zoeks)groepen; 
• de kandidaat is aan een Nederlandse kennisinstelling afgestudeerd en/of gepromoveerd; 
• de kandidatuur van de onderzoeker wordt begeleid door een hoogleraar aan een 

Nederlandse universiteit (die als formeel, dat wil zeggen niet inhoudelijk, leidinggevende 
wil optreden) en door een expert in het energieonderzoek (die als gastheer op wil treden 
en inhoudelijk begeleiding aan de onderzoeker wil geven); 

• van kandidaten van niet-Nederlandse komaf wordt een duidelijke intentie verwacht om op 
termijn werkzaam te blijven aan een Nederlandse onderzoeksinstelling; 

• een kandidaat mag slechts eenmaal een aanvraag indienen.  
 
2.2 Wat kan aangevraagd worden? 
Kandidaten kunnen een verblijf aanvragen van een jaar aan een buitenlandse instelling, met 
uitzicht op een verlenging van maximaal twee jaar en financiering van een laatste 'landings-
jaar' in Nederland. Tijdens de eerste drie jaar in het buitenland wordt verblijf bij maximaal 
2 instellingen gefinancierd. De buitenlandse gastinstituten moeten publiek gefinancierde 
erkende instellingen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.  
 
2.3 Wanneer kan aangevraagd worden?  
De deadline voor de laatste ronde YES! is vastgesteld op 30 oktober 2012; 12:00 uur. 
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2.4 Hoe kan aangevraagd worden?  
De aanvraag voor een YES!-fellowship bevat de volgende onderdelen: 
• een motivatiebrief van de kandidaat waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de 

kandidaat denkt in aanmerking te komen voor een YES!-fellowship. Hieruit moet een dui-
delijke binding met het onderwerp spreken alsook de intentie om op termijn op een positie 
in Nederland werkzaam te worden;  

• een voorstel in het Engels dat het nieuwe onderzoekidee beschrijft (maximaal 3 pagina's 
A4) rekeninghoudend met de voorwaarden uit paragraaf 2.5; 

• het CV van de kandidaat; 
• een lijst met publicaties van de kandidaat; 
• een brief waarin een expert binnen het beoogde onderzoeksgebied (vast wetenschappelijk 

staflid dat werkzaam is aan de buitenlandse gastinstelling) zich bereid verklaart om 
inhoudelijke begeleiding aan de YES!-fellow te geven; 

• een uitnodigingsbrief van het beoogde gastinstituut waar de YES!-fellow zal verblijven 
(mag gecombineerd worden met voorgaande) waarin verklaard wordt dat de onderzoeker 
toegang zal krijgen tot de wetenschappelijke infrastructuur en faciliteiten. Ook dient het 
gastinstituut (de gastinstituten) te verklaren dat het 50% van de kosten voor reizen, con-
gresbezoek, publicaties, detacheringsvergoeding en overige bijkomende kosten voor zijn 
rekening neemt; 

• een aanbevelingsbrief van een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die zich bereid 
verklaart als formeel leidinggevende van de YES!-fellow te fungeren (zie ook hoofdstuk 3). 

 
Nog niet gepromoveerde kandidaten dienen tevens een schriftelijke verklaring van de pro-
motor mee te sturen waarin het proefschrift wordt goedgekeurd.  
 
De aanvraag kan alleen worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Flamingo dat 
te bereiken is via de FOM-website: www.fom.nl/yes. 
 
[Let op: het veld 'budget in duizenden euro's' op de pagina 'aanvraaginformatie' in Flamingo is niet 
van toepassing bij de aanvraag voor een YES!-fellowship. Het is technisch niet mogelijk gebleken om dit 
veld op korte termijn te laten verwijderen. Echter, omdat dit een verplicht veld is dient dit door de aan-
vrager gevuld te worden met een willekeurig bedrag. Ook het veld 'geen medeaanvragers' is niet van 
toepassing voor uw aanvraag maar dient wel aangevinkt te worden.] 
 
2.5 Waaraan moet een aanvraag voldoen? 
• Het voorgestelde onderzoek past binnen een of meer van de fysische onderzoekslijnen uit 

het NWO-thema Funderend energieonderzoek. Meer informatie over dit NWO-thema is te 
vinden op www.nwo.nl. 

• Het onderzoeksonderwerp is fundamenteel van aard en valt binnen het gebied van de 
(technische) fysica. 

• Het beoogde onderzoeksonderwerp is nieuw binnen het Nederlandse energieonderzoek en 
zal hier naar verwachting voldoende waarde aan toevoegen. 
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3. VERLOOP VAN DE YES!-FELLOWSHIP 
 

3.1 Opbouw van een YES!-fellowship in de tijd 
Na honorering van de ingediende aanvraag bestaat de YES!-fellowship uit drie fasen: 
 
1. Jaar 1: het schrijven van een gedegen onderzoeksplan  

Tijdens het eerste jaar aan de gastinstelling in het buitenland wordt het onderzoeksplan 
voor de volgende twee fasen onder begeleiding van de gastinstelling uitgewerkt. In dit 
plan wordt het beoogde onderzoek nader omschreven alsmede de activiteiten om te 
komen tot realisatie van de gestelde doelen. Dit plan wordt binnen 5 maanden na aanvang 
van het fellowship traject bij de YES!-fellowship programmacommissie ingediend. Na 
goedkeuring (hetgeen ongeveer 2 maanden in beslag neemt) kunnen de onderzoekswerk-
zaamheden worden opgestart.  

2. Jaar 2 en 3: het uitvoeren van het onderzoek aan een buitenlandse instelling 
Op basis van het goedgekeurde onderzoeksplan wordt het verblijf aan de buitenlandse 
instelling verlengd met twee jaar. Deze tijd wordt besteed aan het uitvoeren van onder-
zoek, opdoen van kennis en vaardigheden zoals in het onderzoeksplan vastgelegd en 
publiceren van verkregen resultaten.  
In de loop van het derde jaar moet de YES!-fellow een concrete toezegging van een 
Nederlandse 'landingsplaats' aan de FOM kunnen overleggen. De 'landingsplaats' is niet 
noodzakelijk de instelling waar de toekomstige vaste positie wordt verkregen.  

3. Jaar 4: het verwerven van een positie in Nederland 
Na een succesvol verlopen 2e en 3e jaar wordt een laatste 'landingsjaar' gefinancierd. De 
YES!-fellow keert dan terug naar Nederland om een positie in het Nederlandse energie-
onderzoek te verwerven. Vanuit een Nederlandse gastinstelling wordt het onderzoek van 
de YES!-fellow voortgezet. Daarnaast wordt door de YES!-fellow gewerkt aan het verkrij-
gen van een vaste wetenschappelijke positie of een geschikte subsidie om het onderzoek in 
de toekomst in Nederland voort te kunnen zetten.  

 
Aan de YES!-fellowhips zal door FOM ruim aandacht geschonken worden om maximale 
uitstraling naar het Nederlandse onderzoekslandschap te bereiken. 
 
3.2 Professionele ontwikkeling van een YES!-fellow 
Dienstverband bij FOM 
De onderzoeker komt in dienst van FOM op basis van een arbeidsovereenkomst voor een 
(tijdelijke) postdoc-positie van in eerste instantie één jaar. Na succesvolle afronding van het 
eerste jaar (gedegen onderzoeksplan en opstartende onderzoeksactiviteiten) wordt deze posi-
tie verlengd met maximaal drie jaar. Gedurende het dienstverband wordt de YES!-fellow 
langdurig gedetacheerd bij de buitenlandse gastinstelling. Op de functie zijn de gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden van FOM-werknemers van toepassing. Naast het salaris wordt er mate-
rieel budget beschikbaar gesteld om kosten voor reizen, congresbezoek, publicaties en deta-
chering te dekken. De helft van deze kosten wordt door de gastinstelling (eerst in het buiten-
land, daarna in Nederland) gedragen. 
 
Voortgang van het onderzoek 
Een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit (dit mag de promotor van de kandidaat zijn) 
ondersteunt de kandidaat bij het aanvragen van een YES!-fellowship. Deze hoogleraar zal 
tijdens de duur van de fellowship ook optreden als formele leidinggevende in de communi-
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catie met FOM. Deze formele band laat onverlet dat de bovengenoemde hoogleraar alle vrij-
heid aan de YES!-fellow zal laten zijn/haar onderzoek naar eigen inzicht in te richten en uit te 
voeren. 
Gelet op het lange verblijf in het buitenland is het, om de slagingskans voor de YES!-fellow en 
het Nederlandse energieonderzoek te maximaliseren, van belang dat de ontwikkeling ten 
opzichte van het onderzoeksplan met regelmaat wordt geëvalueerd. Daarom wordt van een 
YES!-fellow verwacht dat hij/zij aan het eind van elke fase in Nederland de voortgang van het 
onderzoek presenteert aan (een delegatie van) de YES!-fellowship programmacommissie. Deze 
bijeenkomst heeft als doel de ontwikkeling van de YES!-fellow ten opzichte van het 
onderzoeksplan te evalueren en moet gezien worden als actieve begeleiding. Op basis van de 
uitkomsten van deze evaluatie kan het onderzoeksplan in overleg met de 
programmacommissie worden bijgesteld.  
 
In totaal zullen er per YES!-fellowship drie evaluatiebijeenkomsten worden gepland: 
1. Jaar 1: presentatie van het onderzoeksplan voor jaar 2, 3 en 4; 
2. Jaar 3: evaluatie van de ontwikkeling ten opzichte van het onderzoeksplan en vooruitblik 

op de geplande activiteiten tijdens het landingsjaar in Nederland; 
3. Jaar 4: eindevaluatie van de YES!-fellowship. 
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4. SELECTIE EN BEOORDELINGSCRITERIA 
 
Ingediende aanvragen voor een YES!-fellowship zullen worden beoordeeld door de YES!-
fellowship programmacommissie. 
 
4.1 De YES!-fellowship programmacommissie 
De YES!-fellowship programmacommissie bestaat uit vier leden die allen een vooraanstaande 
rol vervullen in het internationale energieonderzoek en tevens aan een Nederlandse onder-
zoeksinstelling verbonden zijn. De commissieleden zijn door het Uitvoerend Bestuur van de 
Stichting FOM voor de duur van het YES!-fellowship programma aangesteld en hebben geza-
menlijk de opdracht meegekregen om initiële aanvragen te beoordelen en het UB te adviseren 
over toekenningen van YES!-fellowships. Tevens beoordeelt de commissie de onderzoeksplan-
nen van YES!-fellows in het eerste jaar en beslist op basis hiervan over voortzetting van de 
individuele trajecten. 
 
4.2 De beoordelingsprocedure 
Een ingediende aanvraag zal allereerst worden getoetst aan de voorwaarden die in hoofdstuk 
2 zijn genoemd. Als een aanvraag niet aan deze voorwaarden voldoet zal deze niet in behan-
deling worden genomen. Daarna zal de YES!-fellowship programmacommissie de aanvraag 
inhoudelijk beoordelen. Daarbij wordt uitgegaan van de hieronder beschreven beoordelings-
criteria. Tevens maakt een interview door de YES!-fellowship programmacommissie met de 
aanvrager deel uit van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Er zullen geen referen-
tencommentaren worden ingewonnen. 
 
4.3 Beoordelingscriteria 
De aanvragen zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  
1. De kwaliteit van de onderzoeker - er zal worden nagegaan of de kandidaat behoort tot de bes-

ten van zijn/haar generatie. Belangrijke indicaties hierbij vormen het CV, publicatielijst 
(aantal en kwaliteit), aanbevelingsbrief en de uitnodiging van het gastinstituut. Het boven-
genoemd interview zal ook een belangrijk onderdeel zijn van de evaluatie van de onder-
zoeker. 

2. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel - belangrijke punten hierbij zijn het innoverend en 
grensverleggend karakter van het voorgestelde onderzoeksplan en de belang hiervan voor 
het (Nederlandse) energieonderzoek.  

3. De haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel - de uit te voeren activiteiten om de gestelde doe-
len te realiseren, alsmede het ambitieniveau van het beoogde energieonderzoek zullen 
worden afgewogen tegen de duur van de YES!-fellowship. 

4. Het landingsperspectief in Nederland - onderzocht zal worden of de onderzoeker na afron-
ding van zijn/haar voorgestelde onderzoek op basis van de relevantie op de lange(re) ter-
mijn voldoende kans heeft om een vaste positie te verwerven in het Nederlandse energie-
onderzoek.  

5. De kwaliteit van het buitenlandse gastinstituut - het gastinstituut dient een stimulerende 
onderzoeksomgeving te zijn voor de aanvrager en goede wetenschappelijke infrastructu-
rele voorzieningen te bezitten. De kwaliteit van het gastinstituut wordt gewogen in relatie 
tot het voorgestelde onderzoek. 

 
De commissie kan bij de beoordeling beleidsmatige aspecten een rol laten spelen, zoals de ver-
houding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke YES!-fellows en de spreiding over onder-
zoeksrichtingen. 


