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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Summary: 
The  programme had a slow start: by the end of 2009, only 6 of the 15 positions were filled. 
However the prospectives are good: by the summer of 2010 we expect most of the positions to 
be filled and the programme can really take off. This is more or less according to plan.  
 
After the kick-off meeting in Nijmegen, June 23, 2009, the employed oio's have mostly 
concentrated on in-house training as preparation on the joint research programme. This work 
ranged from training with static and time-resolved magneto optical experiments, sample 
preparation, computer codes, up and till the familiarizing with current literature.  
In 2010 we expect the joint projects to start, as the relevant positions have been filled then.  
 
Promising preliminary achievements in the last year:  
1. The fs laserpulse induced dynamics including demagnetization and switching in 

ferromagnetic metals does not follow simple Landau-Lifshitz dynamics but must be 
described differently, involving high non-equilibrium statistics.  

2. There has been made considerable progress in theoretical approaches.  
3. Graphene also appears to be a very interesting material for spintronics.  
 
In addition, there is a growing notion that spintronics may help to circumvent the 
thermodynamic bottleneck that is facing Moore's law. Our FOM consortium is therefore 
actively engaged with German colleagues in order to establish a joint programme on Spin 
Caloritronics. 
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 FOM - 08.1866/1 
 datum: 01-01-2010 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 109. 
  
Title (code) Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 

combining fast time and short length scales for tomorrow's 
technology (SPIN) 

  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
  
Duration 2009-2014 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
To create a generic understanding of ultrafast spin-transfer phenomena and processes, to explore 
the possibilities and fundamental limitations with regards to time scale, and develop new concepts 
for the controlled manipulation of magnetization and spin ensembles operating in the regimes of 
ultrafast and small simultaneously. In particular, the programme envisions bringing fast optical 
control to the nanoscale, and bringing electrical spin control to the picosecond time scale using 
concepts and knowledge from both approaches to create cross-fertilization. 
 
b. Background, relevance and implementation  
The demand for the ever-increasing speed and density of systems for information manipulation 
and storage has triggered an intense search for ways to control the magnetization of a medium. 
Following Moore's law, miniaturization of bits in magnetic recording and information processing 
technologies is already successfully entering the nano world, while concomitantly the rates of 
recording and retrieving magnetically stored information need to be increased as well. Finding 
new approaches to reverse magnetization by means other than magnetic fields is a fundamental 
challenge with important consequences for technology.  
 
Two very recent, revolutionary concepts will serve as cornerstones for our programme: 
1) The ultrafast manipulation of magnetic matter by femtosecond laser pulses; 
2) The use of a spin-polarized current to transfer angular momentum across boundaries in 

magnetic nanostructures and devices. 
 
The programme will focus on a)the fundamental aspects of angular momentum transfer at ultrafast 
timescales in magnetic nanostructures as well as b)the development of new concepts for ultrafast 
spin manipulation on the nanoscale. 
 
The consortium of partners has the necessary complementary expertise to address both themes. 
Each theme will bring together the expertise of the consortium members in a combined optical, 
electrical, experimental and theoretical approach, with specific (PhD/PD) projects always 
including two or more partners. 
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Funding 
salarispeil CAO per tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 380 857 768 613 382 71 - 3.071 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 380 857 768 613 382 71 - 3.071 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1415 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1551 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1865 
 
 
Remarks 
None. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: NANO 100% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast 
time and short length scales for tomorrow's technology' (nr. 109) 

 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2009 - 0,8 1,3 0,2 82 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - 11 - 

 
 
Promoties 

2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-D-09

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer
Theory spintronics 08SPIN02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

F Kako Joibari OIO 25 jun 2009 24 jun 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen

 
- 9 -



Werkgroep FOM-G-08

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. van Wees

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer
Spin transport metals 08SPIN07

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

JPDM Adam WP/T 15 apr 2009 14 apr 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

B.J. van Wees, Spintronics in Graphene, Workshop on "Spin-caloritronics" , 24 feb 2009, Leiden
Leiden, Nederland

1.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

J.P. Adam, Spin Pumping measurements in lateral structures, Joint NanoNed/FOM
Spintronics meeting, 22 jun 2009, Nijmegen, Nederland

1.

J.P. Adam, Spin Pumping measurements in lateral structures, Dynamax meeting, 29 sep
2009, Weurzberg, Germany

2.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
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samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-N-11

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
A. Kirilyuk

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer
Femtosecond opto magnetism 08SPIN01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

AR Khorsand OIO 01 mrt 2009 28 feb 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Theo Rasing, Afgelopen jaar meer dan 50 Belangrijkste zijn: , 00, 26 sep 2009, 00, 001.
Theo Rasing, “Controlling Magnetism with Light”, IEEE DL Lawrence Berkeley Laboratory,
28 mei 2009, Berkeley, USA

2.

Theo Rasing, “Controlling Magnetism with Light”, International Conference on Magnonics,
02 aug 2009, Dresden, Duitsland

3.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Theo Rasing: IEEE Distinguished Lecturer 20091.

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
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samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Theo Rasing 2000- Co-organizer bi-annual Erice school on "EPIOPTICS" 2009 - Member
Board Institute for Molecules and Materials (IMM) 

1.

Theo Rasing 2001- 2009 Member FVO Board (Flemish Science Foundation)2.
Theo Rasing 2004- Governing Board NanoNed (Representative Nijmegen)3.
Theo Rasing 2006- Director Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy.4.
Theo Rasing 2009 - FOM Executive Board of the Netherlands Foundation for Fundamental
Research (FOM)

5.

Theo Rasing: Coordinator EUR programma ULTRAMAGNETRON6.
Theo Rasing: Coordinator 08 SPIN:Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:
combining fast time and short length scales for tomorrow's technology

7.

Theo Rasing: 2009- Coordinator ITN Network FANTOMAS 8.
Theo Rasing: 2009- Executive Board IMM 9.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Theo Rasing: Paradisolezing 22 maart Amsterdam1.
Theo Rasing: Lezing Thijmgenootschap Eindhoven 24 oktober 2.
Theo Rasing: Lezing Soeterbeeck programma Nijmegen 12 november3.
Theo Rasing: Debat Alister McGrath Radboud Universiteit december 20094.

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen

 
- 13 -



Werkgroep FOM-N-11

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
A. Kirilyuk

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer

Nanoscale manipulation of magnetization by plasmonic

structures 08SPIN09

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A van Roy TP/T 01 jul 2009 30 jun 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Andrei Kirilyuk, Heat and opto-magnetism, International Spin Caloritronics Workshop, 12
feb 2009, Leiden, Nederland

1.

Andrei Kirilyuk, All-optical spin manipulation in magnetic oxides, Villa Conference on
Complex Oxide Heterostructures, 14 sep 2009, St. Thomas, VI, USA

2.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
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tijdschriften

Theo Rasing 2000- Co-organizer bi-annual Erice school on "EPIOPTICS"1.
Theo Rasing 2001- 2009 Member FVO Board (Flemish Science Foundation)2.
Theo Rasing 2004- Governing Board NanoNed (Representative Nijmegen)3.
Theo Rasing 2006- Director Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy.4.
Theo Rasing 2009 - FOM Executive Board of the Netherlands Foundation for Fundamental
Research (FOM)

5.

Theo Rasing: Coordinator EUR programma ULTRAMAGNETRON6.
Theo Rasing: Coordinator 08 SPIN:Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:
combining fast time and short length scales for tomorrow's technology

7.

Theo Rasing: 2009- Coordinator ITN Network FANTOMAS 8.
Theo Rasing: 2009- Executive Board IMM 9.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-09

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr. G.H.L.A. Brocks

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer
First principles theory 08SPIN05

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

Y Liu OIO 01 okt 2009 30 sep 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Y. Liu, Ab initio investigation of magnetic transport properties, Norwegian-Dutch Young
Spintronicists Meeting, 22 sep 2009, Norwegian Unversity of Science and Technology,
Trondheim, Norway

1.

Y. Liu, Ab initio investigation of magnetic transport properties of MgB2 by Wannier
interpolation, MONAMI workshop, 24 nov 2009, Max-Planck Institut für
Festkörperforschung Stuttgart, Germany

2.

c. Ontvangen prijzen

Geen
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-T-12

Werkgroepleider Dr. R Jansen

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's

FOM-programma

Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:

combining fast time and short length scales for

tomorrow's technology

Titel van het project +

nummer
Spin transport in semiconductors 08SPIN04

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

JCMH Le Breton WP/T 01 sep 2009 31 aug 2010

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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