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Women in Physics: 
Olga Igonkina 
over dataselectie 
bij Nikhef

VWO-docenten 
doen jaar lang onder-
zoek bij FOM
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Op dinsdag 5 oktober werd bekend dat 
prof.dr. Andre Geim en voormalig 
FOM-promovendus prof.dr. Konstantin 
Novoselov de Nobelprijs 2010 voor de 
natuurkunde ontvangen. Geim en zijn 
collega ontvangen de prijs voor hun 
baanbrekende experimenten op het 
gebied van het tweedimensionale 
materiaal grafeen. FOM is trots op het 
feit dat Geim keynote speaker is op 
Physics@FOM Veldhoven 2011, waar hij 
op dinsdag 18 januari een lezing zal 
houden over grafeen. De natuurkun-
dige is een van de beroemdste 

wetenschappers op het gebied van de 
nanotechnologie. Hij maakte plakband 
zonder lijm door de voeten van een 
gekko te imiteren en was de geestelijke 
vader van grafeen, als het eerste 
tweedimensionale materiaal. Ook was 
hij de man die de sterke Nijmeegse 
magneet beroemd maakte door een 
levende kikker te laten zweven. Sinds 
2010 is Geim (weer) verbonden aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, als 
bijzonder hoogleraar Innovative 
Materials and Nanoscience.  

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden is door 
de Stichting FOM benoemd tot directeur 
van het FOM-Instituut voor Plasmafy-
sica Rijnhuizen per 1 januari 2011. 
Richard van de Sanden (46) is FOM-
werkgroepleider en hoogleraar aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Hij 
heeft zijn sporen verdiend op het gebied 
van de plasmafysica en -chemie. De 
komende jaren wordt Rijnhuizen naar 
de campus van de Technische Universi-
teit Eindhoven verhuisd en omgevormd 
tot een nationaal FOM-instituut voor 
funderend energieonderzoek. Naast de 
vestiging van dit instituut op de campus 
in Eindhoven, zal FOM een aantal 
focusgroepen op het gebied van 

energieonderzoek oprichten. Deze worden bij andere universiteiten 
gehuisvest en zullen nauw bij het instituut betrokken worden. Van 
de Sanden zal leiding geven aan de ontwikkeling van de nieuwe 
onderzoeksagenda en invulling geven aan de nationale rol van het 
nieuwe instituut. Ook zal hij de verhuizing naar Eindhoven in goede 
banen leiden. Hij volgt bij Rijnhuizen prof.dr. Aart Kleyn op, die deze 
zomer een positie aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde. 

Richard van de Sanden past uitstekend in het profi el van de nieuwe 
directeur. Hij is een excellente wetenschapper en een gewaardeerd 
collega met oog voor ontwikkelingen binnen én buiten het veld. 
Zowel het onderzoeksveld als FOM en Rijnhuizen zullen profi teren 
van zijn bindend leiderschap.

Van de Sanden over zijn nieuwe opdracht: “Vooral het feit dat ik nu 
bijna vanaf het eerste moment betrokken kan zijn bij de plannen 
rond de relocatie en uitbouw van Rijnhuizen is heel erg motiverend. 
Ik vind het erg leuk en heb er ontzettend veel zin in om tot een 
samenhangende nationale onderzoeksagenda op het gebied van 
fundamenteel energieonderzoek te kunnen komen. Want dat is 
hard nodig!”  

De FOM Valorisatie Prijs 2010 is 
toegekend aan prof.dr. Fred Bijkerk van 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen en het MESA+ Instituut voor 
Nanotechnologie aan de Universiteit 
Twente. Hij ontvangt deze prijs ter 
waarde van 250.000 euro voor zijn werk 
op het gebied van multilaag optiek 

voor licht met korte golfl engte, zoals 
bijvoorbeeld Extreem Ultraviolet (EUV) 
licht. FOM reikt de prijs op 18 januari 
2011 op feestelijke wijze uit tijdens het 
jaarlijkse congres Physics@FOM 
Veldhoven. 

Vervolg artikel op pagina 2  

Richard van de Sanden 
nieuwe directeur 
FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen

FOM Valorisatie Prijs 2010 
voor Fred Bijkerk

Op dinsdag 5 oktober werd bekend dat wetenschappers op het gebied van de
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Nobelprijs voor de 
natuurkunde 2010 
voor Geim en Novoselov
Geim keynote speaker 
op Physics@FOM Veldhoven

Prof.dr. 
Andre 
Geim 
(links) en 
prof.dr. 
Konstantin 
Novoselov 
(rechts), 
winnaars 
van de 
Nobelprijs 
voor de 
natuur-
kunde 
2010. 

Prof.dr.ir. Richard van 
de Sanden, directeur 
FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen, 
per 1 januari 2011.

Prof.dr. Fred Bijkerk, winnaar van de FOM Valorisatie Prijs 2010, 
op zijn werkplek op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen: 
“FOM-spiegels als ‘enabling technology’ van de ASML Extreem Ultraviolet 
scanners, dat is toch echt fantastisch?”
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Fusion Road Show 
op Lowlands 2010
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De Stichting FOM heeft in september de eerste twee 
YES!-fellowships toegekend aan de onderzoekers 
dr. Joep Pijpers (AMOLF) en dr. Andrea Baldi 
(TU Delft). Deze beurzen zijn toegekend binnen 
het door FOM geïnitieerde programma ‘Fellowships 
for Young Energy Scientists (YES!). YES! richt zich 
op jonge, veelbelovende, recent gepromoveerde 
onderzoekers met vernieuwende ideeën op het 
gebied van energiebesparing, -opwekking en 
-opslag, die een wetenschappelijke carrière in het 
fundamentele energieonderzoek nastreven. 

Andrea Baldi: “YES! is a state of mind!”

Andrea Baldi is zeer verheugd om de YES!-beurs te 
ontvangen. Volgens hem is het meer dan een beurs 
en maakt het een wereld van verschil. “Het is het 
antwoord op vele vragen waar ik het afgelopen jaar 
over heb getobd: Zal het me lukken om een onafhan-
kelijke onderzoeker te worden? Kan ik mijn profes-
sionele ambities met mijn sociale verplichtingen 
combineren? Zal ik een verschil kunnen maken? 

Nu heb ik het gevoel dat 
het antwoord hierop YES! 
is.”  
Andrea houdt zich nu 
nog aan de TU Delft bezig 
met onderzoek naar de 
thermodynamische 
eigenschappen van 
waterstofabsorptie in 
dunne fi lms op basis van 
magnesium. Dit is 
belangrijk voor de 
zoektocht naar een energie-effi ciënte methode voor 
de opslag van waterstof. Binnen enkele maanden zal 
hij in het kader van zijn YES!-fellowship naar de 
Verenigde Staten vertrekken om onderzoek te doen 
aan de Universiteit van Stanford in Californië in de 
groep van prof. Jen Dionne. Daar zal hij de katalyti-
sche eigenschappen bestuderen van afzonderlijke 
metaaldeeltjes met een diameter van minder dan vijf 
nanometer. Deze katalytische eigenschappen worden 
onderzocht door te kijken naar de verstrooiingsspec-
tra. Samen met kleine halfgeleidende structuren 
(quantum dots) worden deze deeltjes gebruikt als 
fotokatalysatoren, voor de directe omzetting van 
zonlicht in waterstof. De uitdaging is zowel technolo-
gisch, de verstrooiingsspectra van zulke kleine 
afzonderlijke nanodeeltjes zijn nog niet eerder 
gemeten, als fundamenteel, omdat het moeilijk is om 
de zogenaamde fi nite-size effecten op de katalytische 
eigenschappen van deze nanodeeltjes te voorspellen. 

Joep Pijpers over YES!

Ook Joep Pijpers is erg blij dat hij de YES!-beurs 
ontvangt: “De YES!-fellowship is voor mij een 
perfecte kans om ervaring op te doen in cutting-edge 
energie-onderzoek.” Pijpers, die voorheen als 
promovendus werkzaam was bij FOM-instituut 
AMOLF, ontving eerder al een Rubicon-subsidie 

van NWO. Met deze 
beurs kunnen jonge, 
veelbelovende, net 
gepromoveerde weten-
schappers onderzoeks-
ervaring opdoen in het 
buitenland. Joep is in 
augustus van dit jaar 
al naar de Verenigde 
Staten vertrokken, om 
aan de Massachusetts 
Institute of Technology 

(MIT) in Boston onderzoek te doen naar de opslag 
van zonlicht in waterstof. Joep zal met zijn YES!-
fellowship het onderzoek aan het MIT voortzetten 
door deel te nemen een drie jaar durend onderzoeks-
project in de groep van prof. Daniel Nocera. Het doel 
is om zonne-energie direct om te zetten in chemische 
energie, en op deze manier ‘solar fuels’ te produceren. 
Dit in tegenstelling tot een zonnecel, waar elektrische 
energie wordt geproduceerd. Het voordeel van solar 
fuels is dat ze veel makkelijker zijn op te slaan als 
elektriciteit, waardoor energie ook beschikbaar is als 
de zon niet schijnt (zoals ’s nachts). In de groep waar 
Joep werkt, is een katalysator ontwikkeld die bij een 
lage activeringsenergie water kan splitsen in 
waterstof (de brandstof) en zuurstof. Deze katalysator 
is gebaseerd op goedkoop kobaltfosfaat waardoor 
toepassing op grote schaal commercieel haalbaar is. 
Tot nu toe is de katalysator gesynthetiseerd op 
elektrodes en werd de chemische reactie geïnitieerd 
door een potentiaal aan te brengen op de katalysator. 
Het doel van het onderzoek is om de katalysator te 
deponeren op een silicium zonnecel waardoor de 
watersplitsing kan verlopen door middel van een 
foto-potentiaal. Daarnaast zal hij met behulp van 
een aantal spectroscopische technieken de dynamica 
van ladingsoverdracht tussen het silicium en de 
katalysator in kaart brengen.  

De selectiecommissie waardeert de aandacht voor de 
directe toepassing van zijn onderzoeksresultaten 
voor de ontwikkeling en productie van multilaag-
spiegels voor enkele industriële toepassingen. 
“Bijkerk heeft daarbij al zijn capaciteiten ingezet. 
Gedreven door zijn inspanning om fundamentele 
kennis te vergroten is valorisatie ontstaan: zowel 
fysisch-chemische als technologische kennis werd 

tegelijkertijd toegepast en ontwikkeld. Daarnaast 
staat Bijkerk bekend om de ondernemende wijze 
waarop hij zich inspant om relevante kennis te 
ontwikkelen voor industriële partners. Hierbij verliest 
hij de fundamentele aspecten van het onderzoek niet 
uit het oog. Bijkerk heeft alle stappen gezet vanaf het 
fundamentele fysische onderzoek, via het experimen-
tele bewijs van de fysische mogelijkheden tot en met 
de toepassing in diverse industriële prototypen”, zo 
concludeerde de selectiecommissie onder leiding van 
Joop Sistermans (voorzitter van de Adviesraad voor 
het Wetenschaps- en Technologiebeleid), die FOM 
daarom adviseerde Bijkerk deze tweede editie van de 
FOM Valorisatie Prijs toe te kennen. In het kader 
hiernaast vindt u meer informatie over Fred Bijkerk. 
Fred Bijkerk: “Je moet bereid zijn het traditionele cultuur-
verschil tussen onderzoek en bedrijf te 
willen overbruggen.”

De FOM Valorisatie Prijs 

De FOM Valorisatie Prijs is ingesteld 
door de Stichting FOM om kennisbe-
nutting van fysisch onderzoek te 
stimuleren. FOM reikt de prijs jaarlijks 
uit aan een onderzoeker (of groep van 
onderzoekers) werkzaam in de fysica 
aan een Nederlandse onderzoeksin-
stelling, die erin geslaagd is resultaten 
uit het eigen onderzoek tot nut voor 
de maatschappij te maken. 

FOM-prijzen op een rij

De FOM Valorisatie Prijs is één van vier wetenschap-
pelijke prijzen die de Stichting FOM voor verschil-
lende onderzoekers in de fysica beschikbaar stelt. Met 
deze prijzen wil FOM fysisch onderzoek en kennisbe-
nutting stimuleren op verschillende wetenschappe-
lijke niveaus. FOM reikt de prijzen altijd op een 
bijzondere manier op Physics@FOM Veldhoven aan de 
winnaars uit. In het kader hieronder vindt u een 
overzicht van alle wetenschappelijke FOM-prijzen. De 
deadline voor de prijzen van komend jaar is op 1 april 
2011. Tot die tijd kunt u nog voordrachten indienen. 
Voor meer informatie over het indienen van voor-
drachten en welke eisen daaraan worden gesteld, 
kunt u kijken op www.fom.nl/prijzen.  

Joep Pijpers en Andrea Baldi ontvangen 
eerste Fellowship for Young Energy Scientists (YES!)

Prof.dr. Fred Bijkerk

Fred Bijkerk (56) is hoofd van de afdeling nanolayer 
Surface and Interface Physics van Rijnhuizen en 
tevens hoogleraar aan de Universiteit Twente. 
Naast vele wetenschappelijke en technische 
publicaties hebben Bijkerk en zijn afdeling zo’n 
dertig octrooien ontwikkeld op het gebied van 
multilaag-spiegels, EUV plasma’s en oppervlakte-
analyse, met inbegrip van gebruikstoepassingen in 
de fotolithografi e en fl uorescentieanalyse. Daar-
naast heeft het werk geresulteerd in twaalf 
academische promoties. In het artikel ‘Nieuwe 
FOM-groep bij ASML van start gegaan’ op pagina 5 
vindt u meer informatie over het onderzoek van 
Fred Bijkerk. U kunt ook kijken op de nieuwspagina 
op www.fom.nl, in een nieuwsbericht uit de maand 
juli 2010.
“Alle onderzoekers en technici binnen ons werk krijgen 
een enorme kick van de toepassing van hun kennis. Dat 
komt de wetenschap zelf direct weer ten goede.”  

PRIJS DOELGROEP UITREIKING BEDRAG

FOM 
Valorisatie 
Prijs

Een Nederlandse onder-
zoeker/een groep van 
Nederlandse onderzoekers 
in de fysica in vaste 
dienst bij een Nederlandse 
publieke onderzoeks-
instelling

Jaarlijks f 250.000. Hiervan is 
f 235.000 bedoeld als 
subsidie voor een nieuw 
onderzoek/valorisatie-
project. De overige 
f 15.000 is vrij te 
besteden.

FOM Natuur-
kunde Proef-
schrift Prijs

Promovendi in de fysica 
aan een Nederlandse 
universiteit

Jaarlijks f 10.000 
vrij te besteden

Minerva-
Prijs

Vrouwelijke onderzoekers 
in de fysica

Tweejaarlijks 
(eerstvolgende 
in 2012)

f 5.000 
vrij te besteden 

FOM Valorisatie-
hoofstuk Prijs

FOM-promovendi Jaarlijks f 5.000 
vrij te besteden

YES!-fellowship in het kort

Onderzoekers krijgen met een YES!-fellowship de 
kans om kennis, vaardigheden, inspiratie en 
ervaring op te doen op het gebied van funderend 
(natuurkundig) energieonderzoek. Dit doen zij aan 
één of twee buitenlandse topinstituten voor een 
periode van maximaal drie jaar. Aansluitend op het 
verblijf in het buitenland kunnen ze maximaal een 
jaar onderzoek doen bij een Nederlands onder-
zoeksinstituut. FOM wil hiermee toptalent laten 
doorgroeien én hen behouden voor de Nederlandse 
wetenschap. Geïnteresseerde promovendi worden 
van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor 
een YES!-fellowship. Kijk op www.fom.nl/yes voor 
de richtlijnen voor het indienen van een aanvraag 
en over de selectieprocedure.
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Dr. Joep PijpersDr. Andrea Baldi

Vervolg van pagina 1: 

FOM Valorisatie Prijs 2010 voor Fred Bijkerk



Een wetenschappelijk verhaal houden op een 
muziekfestival? Het lijkt op het eerste gezicht zoiets 
als een slager die aanwezig is op een beurs over 
vegetarische maaltijden. Lowlands, het grootste 
festival van Nederland, biedt zijn ruim 55.000 
bezoekers echter niet alleen muziek, maar ook fi lm, 
theater, comedy en… wetenschap. Dit jaar kwamen 
festivalgangers ook het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica Rijnhuizen tegen. Met de interactieve 
experimenten van de Fusion Road Show riepen 
Rijnhuizen-voorlichters Gieljan de Vries en Arian 
Visser nieuwsgierigheid op en lokten ze de 
bezoekers vanzelf naar de vraag wat kernfusie de 
komende eeuw brengt op het podium van de 
duurzaamheid.
 
De Fusion Road Show van Rijnhuizen is al meer dan 
tien jaar een succesnummer op middelbare scholen, 
duurzaamheidsdagen en science fairs en zal op 
Physics@FOM Veldhoven 2011 te zien zijn. De Road 
Show is het geesteskind van FOM-voorzitter Niek 
Lopes Cardozo, voormalig hoofd Fusiefysica Rijnhui-
zen en huidig hoogleraar Science Technology of 
Nuclear Fusion aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Voor groepen vanaf honderd man vertelt 
de show tegen de achtergrond van de oprakende 
fossiele brandstoffen over de noodzaak van overscha-
kelen op alternatieve duurzame energiebronnen. 
Vervolgens zoomt de show in op het onderzoek aan 
kernfusie: de zon nabouwen op aarde met brandstof 
uit zeewater. Het verhaal wordt ondersteund met 
beeld, geluid en live-experimenten die zowel 
illustratief als verrassend zijn. 

Interactief

De show is minder bekend als interactieve stand 
op een beurs of evenement. In deze variant 
vertelt de showmaster het verhaal over kernfusie 
niet volgens een keurig script van A tot Z, maar 
draait alles om de nieuwsgierigheid van de 
bezoeker. De experimenten van de show worden 
aan de lopende band opgevoerd voor langsko-
mend publiek. Aan de hand van de vragen die dat 
vanzelf oproept bij de standbezoekers wordt het 
verhaal over het kernfusieonderzoek verteld. Omdat 
bezoekers worden uitgedaagd zélf met vragen te 
komen, haakt het verhaal bijna automatisch in op 
hun interesses. De verrassende experimenten zorgen 
voor het ‘duwtje’ dat mensen naar de stand brengt.

Huub Eggen, voormalig Hoofd Communicatie van 
FOM en tegenwoordig werkzaam als Hoofd Commu-
nicatie bij de Technologiestichting STW, kent de 
Fusion Road Show goed. Toen hij brainstormde 
over een duurzaamheidspodium op Lowlands, 
hoefde hij daarom niet lang te denken: de 
Fusion Road Show zou daar uitstekend tussen 
passen. Het pakkende fusieverhaal en de 
experimenten moesten het grote publiek 
kunnen verrassen en interesseren. Eggen prees 
de show dan ook ruim een jaar geleden aan bij 
Double2, een van de productiebureaus die 
Lowlands tot een succes maken. Double2 
bekeek de Fusion Road Show tijdens de 
EurekaCup-techniekwedstrijd en maakte snel 
standruimte vrij tijdens Lowlands 2010. 
De Fusion Road Show kreeg een plek op het 
podium Llowlab op Lowlands. Dit is het 
fonkelnieuwe drijvende duurzaamheidspodium 
tegenover het hoofdpodium van Lowlands, 
waar voorlichters Visser en De Vries de Fusion 
Road Show drie dagen lang non-stop toonden. 

Zij lieten experimenten zien en 
praatten met duizenden bezoekers 
tot ze geen stem meer over hadden. 
“Natuurlijk namen we weleens 
pauze, een uurtje per dag, niet meer”, 
zegt De Vries. Zijn collega Arian: 
“Eigenlijk wilde je na tien minuten 
rust alweer terug. Het publiek was zó 
enthousiast, ze bleven maar vragen! 
Dat gaf een ontzettende kick.”

(Rechtsboven) Voorlichter Gieljan de Vries legt aan 
de omstanders uit hoe het magnetisch zwevende tolletje 

werkt: “Sommige mensen bleven wel een half uur 
proberen het tolletje zelf te laten zweven.”

Magie

Het over het algemeen jonge Lowlandspubliek kon 
tijdens het festival dagelijks terecht op Llowlab. Dat 
bestond uit drie pontons in ‘Lake Lowlands’. De 
bezoekers werden er uitgenodigd te ‘spelen met hun 
toekomst’. Zodra ze de koepeltent van het grootste 
eiland binnen gingen (de Sustainable Playground), 
viel hun blik meteen op de natuurkundeshow van 
Rijnhuizen: vrij in de lucht zwevende tolletjes, ronde 
rookringen uit een vierkant gat in een vierkante doos, 
spaarlampen die branden op microgolven, plasma-
ballen in een magnetron en kleurige plasma-ringen 
in een perspex buisje dankzij een sterke magneet. Dat 
leverde op de stand een constante mensenmassa van 
festivalgangers die gegrepen werden door alle 
spectaculaire demonstraties.

Voorlichter Arian Visser laat 
kleurige plasma-ringen zien 
in een buisje, dankzij een sterke 
magneet.

“Sommige mensen bleven 
wel een half uur proberen 
het magnetische tolletje zelf 
te laten zweven”, vertelt 

Arian Visser. “Die mensen kregen we bij wijze van 
spreken pas weg als we de URL gaven van de 
fabrikant die het tolletje verkoopt.” Tegelijk lokten die 
mensen alleen maar extra bezoekers. Wat is daar aan 
de hand, leken ze zich zonder uitzondering af te 
vragen. 
De één op afstand, de ander wat dichterbij, allemaal 
keken ze gebiologeerd naar de experimenten. Tot wel 
drie rijen dik werden vonkende plasma-experimen-

ten in een huis-tuin-en-keukenmagne-
tron bekeken. “Altijd was er wel iemand 
die vroeg waarom we al die trucjes nou 
lieten zien”, vertelt Gieljan de Vries. “Die 
interesse was voor ons de ideale aanlei-
ding om wat over kernfusie te vertellen. 
En die mensen bleven vervolgens door-
vragen: wat is de verwachting, is het 

moeilijk, wat is er nodig om fusie een succes te 
maken?” Arian Visser valt bij: “Hoe ver die interesse 
ging heeft ons eigenlijk verbaasd. Jonge mensen zijn 
echt geïnteresseerd in hun toekomst!”

“De interesse in de trucjes die we lieten zien, was voor ons 
de ideale aanleiding om wat over kernfusie te vertellen.”

De beide publieksvoorlichters van Rijnhuizen vonden 
het optreden op Lowlands uniek. “Het publiek komt 
hier natuurlijk vooral voor de muziek”, zegt het 
tweetal. “Toch nemen ze daarnaast graag de tijd om 
meer te weten te komen over de onderwerpen van een 
initiatief als Llowlab. Ze blijken veel meer te willen dan 
leuke proefjes kijken en weer doorlopen. Ze willen het 
naadje van de kous weten. Wetenschap leeft!” 

Llowlab wilde een koppeling zijn tussen wetenschap, 
techniek en duurzaamheid en de bezoekers van 
Lowlands informeren en stimuleren na te denken 
over hun toekomst. Volgens de Rijnhuizense voor-
lichters is die doelstelling zonder meer gehaald. Dat 
nodigt uit de Fusion Road Show breder in te zetten 
voor algemeen publiek en bijvoorbeeld aansluiting te 
zoeken bij duurzaamheidsinitiatieven. (GdV en AV)  

Fusie leeft op Lowlands 2010!
Topdrukte bij interactieve 
Fusion Road Show van Rijnhuizen
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Boek de Fusion Road Show 

De Fusion Road Show is primair gericht op bovenbouw 
HAVO en VWO, maar is geschikt voor allerlei publiek, 
van basisschool tot universiteit en van algemeen 
geïnteresseerde tot energiespecialist. De show is dus aan 
elke doelgroep aan te passen en kan op verzoek ook 
gegeven worden aan bedrijven, politici en uitgevoerd 
worden tijdens evenementen. Tegen het licht van de 
oprakende fossiele brandstoffen en de noodzaak van het 
aanboren van duurzame alternatieven gaat de show aan 
de hand van live-experimenten in op het potentieel van 
kernfusie: plasma’s, isotopen, magnetisme en fusiereac-
ties.

Wilt u de Fusion Road Show boeken? Neem dan 
telefonisch of per e-mail contact op met de organisatoren 
via info@fusie-energie.nl of (030) 6096 836. U kunt ook 
kijken op www.fusie-energie.nl.   

Update Fusion Road Show

Dit najaar wordt de Fusion Road Show met hulp van een 
regisseur tegen het licht gehouden. In de loop der tijd is 
de aard van de show veranderd: meer inhoud, minder 
theater. Dat past goed in een gastles, maar minder op 
een groot podium voor een breed geïnteresseerd publiek. 
Met de regisseur wordt daarom een showvariant opgezet 
met meer drama en theatereffecten. Daardoor wordt het 
verhaal nog levendiger en tegelijk toegankelijker. 

“Straks kunnen we op maat leveren”, legt Arian Visser 
uit. “Een gastlesvariant met de nadruk op kennisover-
dracht voor scholen en inhoudelijk geïnteresseerden. 
Daarnaast een showvariant waarmee we bij het brede 
publiek nieuwsgierigheid en verrassing wekken. Ten 
slotte zetten we de interactieve show in tijdens beurzen, 
congressen en evenementen.” Die laatste variant blijkt 
een krachtig middel te zijn om het onderzoek naar en de 
mogelijkheden van fusie-energie als toekomstige 
duurzame energiebron aan het grote publiek te vertellen. 
Hoe goed dat lukt blijkt wel uit de ervaringen tijdens 
Lowlands 2010.   
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De Russische Igonkina werkt sinds 
januari 2008 voor FOM-Nikhef. Haar 
carrière in de hoge-energie natuur-
kunde startte in Moskou, waar ze 
promoveerde op een Hera-B-experi-
ment. Via een postdoc van drie jaar in 
de USA belandde ze op CERN, bij het 
ATLAS-experiment. “Ongeveer de helft 
van de 20.000 hoge-energiefysici werkt 
in Genève. FOM-Nikhef bood me een 
vaste aanstelling aan, die in eerste 
instantie met het FOM/v-subsidie-
programma tot stand kwam. Dat was 
mooi, want in deze nieuwe job kreeg ik 
de gelegenheid me verder te ontwikke-
len, met een grotere groep en meer 
verantwoordelijkheden. Nederland was 
voor mij en onze kinderen niet 
onbekend, omdat mijn man Nederlan-
der is. Ik ervaar Nikhef als een 
gezellige, en mede daardoor, produc-
tieve werkomgeving.” 

Records

Regelmatig moet Igonkina op stel en 
sprong naar CERN in Genève. De 
records van de LHC volgen elkaar in 

rap tempo op en hebben gevolgen voor 
het verzamelen van data. Ze werkt als 
Trigger Menu Coördinator van het 
ATLAS-experiment, waarbinnen 
tweeduizend mensen uit achtendertig 
landen werken. In haar functie is 
Igonkina eindverantwoordelijk voor de 
selectie van data. Slechts tweehonderd 
van de inmiddels 40 miljoen botsingen 
per seconde die de LHC oplevert, 
kunnen worden opgenomen. Ze legt 
uit: “ATLAS is een groot experiment, 
dat vele natuurkundeonderwerpen 
beslaat. Tijdens de proefperiode zijn we 
gestart met het verzamelen van data 
en dat zal de komende tien jaar nog 
doorgaan. In deze fase ligt de focus op 
het naar behoren draaien van de 
detector en het op een foutloze manier 
verzamelen van gegevens. De LHC 
genereert nu 1 miljoen botsingen per 
seconde en dat zal toenemen tot 800 
miljoen. Je moet dus heel kritisch zijn 
op welk event je selecteert, wat je 
weggooit en welke gegevens je wilt 
opnemen. Dat heet trigger. Er is een 
afspraak tussen alle partijen die aan 

ATLAS werken over prioriteiten in 
triggers. We discussiëren er met 
twintig mensen over, maar ik ben 
degene die beslist. Het is uitdagend, 
want naast de inhoud van de op te 
nemen data moeten we eveneens het 
brede fysische spectrum in de gaten 
houden voor de langere termijn. Denk 
aan Higgs, supersymmetrie, of 
exotische modellen. ‘Standaard’ 
natuurkunde hoort daar ook bij, want 
we moeten er ons immers van verzeke-
ren dat onze data overeenkomen met 
die al bekend zijn uit andere experi-
menten. Daarnaast verzamelen we 
gegevens voor het monitoren van de 
detectoren, om te checken of een effect 
niet toevallig een afwijking is.”
 
Belangrijke data

De LHC levert meer en meer data op, 
terwijl het maximum gelijk blijft, 
omdat opslag een dure kwestie is. Eén 
ATLAS-event beslaat 1.6Mb, en per uur 
wordt dus 1Tb weggeschreven. 
Igonkina: “Het impliceert dat de keuze 
van die tweehonderd events per 
seconde, de ‘200’-cap, steeds ingewik-
kelder wordt en je je besluiten continu 
moet aanpassen. Inderdaad kun je 
door dergelijke selecties andere enorm 
belangrijke data missen. Dat is mijn 
nachtmerrie. Gelukkig is er een grote 
groep mensen die dit probeert te 
voorkomen en fouten kunnen in de tijd 
nog gerepareerd worden. Geloof me, als 
het Higgsdeeltje bestaat, zullen we het 
op CERN vinden. Het verschil in werk 
met pakweg een half jaar geleden is 
echter groot: afgelopen mei konden we 
eenvoudig nog alle events opnemen. 
Met die zogenaamde ‘niet-gebiaste’ 
data bereiden we publicaties voor over 
bekende processen zoals W- en 
Z-boson productie. Het is belangrijk om 
zulke processen goed te begrijpen 
omdat zij een achtergrond vormen 
voor nieuwe ontdekkingen. Onze 
kracht is dat we veel resultaten 

kunnen produceren. 
Vervolgens komt het er 
natuurlijk op aan om die 
resultaten van studies 
om te zetten in aanspre-
kende publicaties.” 

Prioriteiten en 
wensen 

De trigger-groep 
probeert de prioriteiten 
van ATLAS en de wensen 
van de onderzoeksgroe-
pen op elkaar af te 
stemmen. Krijgen de 
brutaalste deelnemers 
daarin eerder hun zin? 
Igonkina (lacht): “Tot 
dusver was de discussie 
niet moeilijk, ondanks 
de ingewikkelde 
besluiten. De twintig 
collega’s vertegenwoor-
digen allen een 
onderzoeksgroep. Als 
wensen moeilijk te 
vervullen zijn, proberen 
we alternatieve 
oplossingen te vinden. 
Er is nog een lange weg 
te gaan voor we 800 

miljoen botsingen per seconde kunnen 
verwerken, maar we maken stappen in 
de goede richting. Wij staan in de 
startblokken.”

Impulsief of conservatief? 

Igonkina kijkt uit naar de vijfdaagse 
workshop die ze vanuit FOM-Nikhef 
voor haar ‘110 ATLAS trigger-collega’s’ 
van CERN organiseert. Van 18 tot en 
met 22 oktober komen ze naar 
Purmerend: “Eens in de twee jaar vindt 
een dergelijke workshop plaats. In alle 
rust evalueren we grote beslissingen. 
Zijn we te impulsief of juist te 
conservatief? Ook bedenken we voor 
welke soorten fysica we aan de slag 
gaan. Zijn aanpassingen nodig in 
relatie tot nieuwe aanvragen? Daar-
naast laten we zien wat wij op Nikhef 
doen en promoten trots de Nederland-
se bijdrage aan ATLAS. Tijdens de 
workshop worden vele ideeën geboren, 
ook aan de bar en in de lunchpauzes. 
Daarom doen we het in Purmerend, dat 
net ver genoeg van Amsterdam 
vandaan is.” 

Elke dag iets nieuws

Hoe ziet Igonkina’s nabije toekomst er 
uit? Haar antwoord is even enthousiast 
als haar voorgaande relaas: “LHC en 
ATLAS vertegenwoordigen allebei een 
doorbraak in de wereldtechnologie. Het 
is geweldig om daar deel van uit te 
maken. Elke dag gebeurt er iets nieuws. 
Zoals nu recent een belangrijke stap 
dat protonen in treintjes van tien door 
de versneller gaan. Dat levert nieuwe 
inzichten op. Er is nog zoveel te 
begrijpen. Voor de ontdekking van 
supersymmetrie moet enorm veel 
gemeten en geanalyseerd worden. 
Misschien is het wel te veel werk voor 
de tweeduizend mensen van ATLAS, 
want observatie is slechts het begin.” 
(AvS)  

Stel je voor dat je aan de knoppen zit op CERN in Genève en dat de ontdekking 
van het Higgsdeeltje door een keuze van jou nog geruime tijd op zich laat 
wachten? “Het is een nachtmerrie”, lacht Olga Igonkina. “Ja, ik heb veel 
verantwoordelijkheid, ook in het vooruithelpen van mijn onderzoek en dat van 
de collega’s.”
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Dagelijks besluiten over 200 events 
Olga Igonkina selecteert bij Nikhef data 
uit het ATLAS-experiment 
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Onlangs is een nieuwe FOM-onderzoeksgroep van 
start gegaan bij de fi rma ASML, producent van 
lithografi e-apparatuur. De groep maakt onderdeel uit 
van het nieuwe Industrial Partnerhip Programme (IPP) 
van FOM: Controlling Photon and Plasma induced 
Processes at EUV optical surfaces (CP3E). ASML heeft een 
groot deel van de CP3E-onderzoekers in haar 
laboratoria in Veldhoven gehuisvest. Hiermee hebben 
deze onderzoekers toegang tot alle state of the art 
lithografi e-apparatuur van ASML. Binnen het IPP CP3E 
werkt ASML samen met optiekspecialist Carl Zeiss en 
wetenschappers van het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica Rijnhuizen. Dit samenwerkingsverband van 
wetenschap en industrie is uniek, omdat het de hele 
kennisketen bestrijkt: van fundamenteel onderzoek 
tot de daadwerkelijke toepassing. 

Het Industrial Partnership Programme CP3E bouwt 
voort op eerdere samenwerking tussen Carl Zeiss en 
Rijnhuizen en zal vijf jaar duren. De drie partners 
zullen onder leiding van prof.dr. Fred Bijkerk (op 
pagina 1 kunt u meer lezen over Fred Bijkerk), 
samenwerken aan de ontwikkeling van multilaag-
spiegels voor Extreem Ultraviolet licht (EUV) ten 
behoeve van grootschalige chipproductie. Deze 
spiegels zijn essentiële onderdelen van de nieuwe 

generatie apparatuur voor de fabricage van halfgelei-
ders. Doel van het onderzoek is het karakteriseren en 
controleren van de stabiliteit van speciale multilaag-
spiegels voor Extreem Ultraviolette-straling. Die 
spiegels vormen het hart van de nieuwe lithografi e-
machines die ASML produceert. Deze machines 
maken nog compactere en snellere computerchips 
door gebruik te maken van licht met een golfl engte 
van 13,5 nanometer. Daarmee zijn kleinere structuren 
op de chips af te beelden dan met grotere golfl engte, 
zodat er meer chiponderdelen op de chip passen. 

Opleidingsplaatsen voor jonge onderzoekers

Het CP3E-programma geeft acht promovendi de 
mogelijkheid om te werken aan fundamentele 
processen en praktische toepassing van EUV-optieken 
van wereldklasse. Deze jonge wetenschappers krijgen 
toegang tot zowel de researchfaciliteiten van ASML 
als de laboratoria van Rijnhuizen, die samen met de 
faciliteiten van Carl Zeiss een unieke onderzoeksom-
geving vormen.  

Vele aanmeldingen kwamen binnen op de door 
FOM uitgebrachte vacature ‘10 enthousiaste 
VWO-docenten natuurkunde’. De vacature bood 
VWO-docenten de kans om naast hun baan in het 
onderwijs een jaar lang ook wetenschappelijk 
onderzoek te doen. FOM organiseert dit project 
‘Leraren In Onderzoek’ (LIO) nu voor het derde jaar 
en het is een groot succes.

Begin september is de nieuwe LIO-ronde gestart, 
waarbij een groep van tien docenten als onderzoeker 
één dag in de week bij één van de FOM-instituten een 
jaar lang aan de slag gaat. De docenten zien het echt 
als een uitdaging om tijdelijk een uitstap te maken 
naar het onderzoek. Zo ook Daniël Wilke de Souza, al 
22 jaar docent natuurkunde aan een middelbare 
school in Heerhugowaard. “Als docent natuurkunde 
weet ik bij elk onderwerp wel een mooi verhaal te 
vertellen. Maar als het gaat om elementaire deeltjes, 
wordt het toch lastig. Door deel te nemen aan het 
LIO-project kan ik me de materie nu echt eigen 
maken en het goed overbrengen aan mijn leerlingen”, 
aldus Daniël. Sinds september is hij een jaar lang één 
dag in de week op het Nikhef werkzaam, waar hij 
onderzoek zal uitvoeren binnen het High School 
Project on Astrophysics Research with Cosmics 
(HiSPARC). “Ik hoop dat ik in dit jaar veel kan leren, 
zodat ik mijn leerlingen nog enthousiaster kan 
maken voor het vak. Of ze nou doorgaan in de 

natuurkunde of niet. 
Maar ik vind het ook 
interessant om tijdens 
mijn onderzoeksperiode 
specialisten om me heen te hebben.” 
Niels Bosboom, docent natuurkunde aan het 
Minkema College in Woerden, is sinds kort ook als 
LIO op het Nikhef te vinden. Hij hoopt tijdens dit jaar 
de nodige ervaring op te doen in het onderzoek en er 
ook zijn eigen bijdrage aan te kunnen leveren, bij 
voorkeur binnen de data-analyse. Niels bevindt zich 
momenteel nog in de oriëntatiefase van het project 
en vergaart kennis door zich in te lezen in de materie, 
mee te kijken met de onderzoekers en het voeren van 
discussies met collega’s. Maar daarna gaat hij zelf aan 
de slag. “Door deel te nemen aan dit project, kan ik 
straks goed aan mijn leerlingen uitleggen wat het 
betekent om wetenschappelijk onderzoek te doen. En 
ik hoop begrippen als ‘straling’ en ‘kosmische 
deeltjes’ echt tastbaar en begrijpelijk te maken door 
mijn nieuw opgedane kennis en praktijkervaring te 
koppelen aan de theorie. Dan kan ik echt uit mijn 
eigen ervaring spreken”, aldus Niels die sterk 
benadrukt dat zijn leerlingen hun eigen studiekeuze 
moeten maken en vooral moeten doen wat ze leuk 
vinden. “Maar tegelijkertijd probeer ik wel mijn 
enthousiasme voor het natuurkundig onderzoek in 
de loop van het jaar op hen over te kunnen brengen.” 
(MV)  

Het project LIO nader toegelicht

Het project Leraren In Onderzoek (LIO) loopt al sinds 
2008. Het stelt docenten uit het voortgezet middelbaar 
onderwijs in de gelegenheid om gedurende een jaar één 
dag in de week, naast hun baan als docent, wetenschap-
pelijk onderzoek te doen bij de FOM-onderzoeksinstitu-
ten Nikhef, AMOLF of Rijnhuizen. Zo komen ze in nauw 
contact met de academia, ze actualiseren hun vakkennis, 
nemen kennis van de huidige wetenschappelijke wijze 
van werken en ontwikkelen hun eigen onderzoeksvaar-
digheden. Het doel van hun tijdelijke aanstelling is ook 
om het enthousiasme voor een universitaire studie 
natuurkunde over te brengen op hun eigen leerlingen. 
Hiermee hoopt FOM uiteindelijk om de instroom van 
studenten natuurkunde te bevorderen. Het LIO-project is 
een groot succes, dankzij de grote hoeveelheid reacties op 
de jaarlijkse vacature en de positieve feedback van de 
docenten die het onderzoeksjaar al hebben afgerond. 
FOM stelt tot en met 2013 jaarlijks tien LIO-posities 
beschikbaar. 
Voor meer informatie over het LIO-project op FOM-Nik-
hef kunt u kijken op www.hisparc.nl. Kijk dan onder 
‘docent en student/leraar in onderzoek’.   

IPP-onderzoeksgroepen 
van FOM in het bedrijfslab

Industrial Partnership Programmes (IPP’s) zijn 
onderzoeksprogramma’s van de Stichting FOM bedoeld 
voor meerjarig fundamenteel onderzoek. De IPP’s 
brengen FOM-medewerkers in nauw contact met 
bedrijfsonderzoekers (industriële partners) op gebieden 
met goede innovatiepotentie en uitdagende wetenschap-
pelijke vragen. Hiermee slaan de onderzoeksgroepen een 
brug tussen het fundamentele onderzoek en de 
industriële research. De bedrijven fi nancieren minimaal 
50% van het onderzoek. 
Een FOM-onderzoeksgroep bij een bedrijf is een 
specifi eke vorm van een IPP. Binnen deze IPP-variant 
wordt het onderzoek grotendeels uitgevoerd in de 
laboratoria van het betreffende bedrijf. De FOM-onder-
zoekers werken nauw samen met de onderzoekers van 
het bedrijf en kunnen ook gebruik maken van de daar 
aanwezige apparatuur. Het bedrijf haalt zo een fl ink 
stuk fundamentele kennis én enthousiaste jonge 
onderzoekers binnen. Voor de FOM-onderzoekers geeft de 
directe industriële relevantie een extra dimensie aan het 
fundamentele onderzoek. Het is voor de FOM-groepen bij 
bedrijven belangrijk dat ze over een sterke wetenschap-
pelijke thuisbasis beschikken, ze blijven dan ook 
verbonden aan hun FOM-instituut of universitaire 
werkgroep van waaruit de samenwerking is opgezet. 
FOM-instituut AMOLF heeft sinds 2005 een succesvolle 
onderzoeksgroep, op het gebied van Nanofotonica, bij 
Philips Research in Eindhoven.

Voor meer informatie over de IPP’s van FOM kunt u 
kijken op www.fom.nl/ipp.  
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Nieuwe FOM-groep bij ASML 
van start gegaan 
Carl Zeiss, ASML en FOM-Rijnhuizen ondertekenen 
contract voor Industrial Partnership Programme CP3E

Op maandag 6 september 
kwam een delegatie van 

‘Leraren In Onderzoek’ op 
het FOM-bureau bijeen 
voor een aftrapbijeen-

komst. Zij zullen een jaar 
lang één dag per week op 

FOM-Nikhef onderzoek 
uitvoeren.
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VWO-docenten doen jaar 
lang onderzoek bij FOM
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Promoties
  Machiel Flokstra, Proximity effects 

in superconducting spin-valve 
structures, 17 februari 2010, Universi-
teit Leiden, promotor prof.dr. J. Aarts, 
werkgroep FOM-L-16.
“The almost standard usage of green functions 
to describe the behavior of electrons in 
superconducting systems has created a 
large gap between experimentally and 
theoretically oriented researchers. A status 
quo is conveniently kept up by both sides.”

  Tristan van Leeuwen, Correlation-
based seismic velocity inversion, 
23 augustus 2010, Technische Universiteit 
Delft, promotor prof.dr. W.A. Mulder.
“Voor een eerlijk ‘peer-review’ systeem 
zouden de reviewers de naam van de 
auteurs en hun affi liatie niet moeten kennen 
en vice versa. Dit voorkomt dat wetenschap 
wordt beoordeeld aan de hand van de 
reputatie van de wetenschapper in kwestie.”
“Een alternatieve energiebron is pas werke-
lijk een alternatief als deze genoeg energie 
kan produceren om zichzelf in stand te 
houden.”
“Producten en diensten die minder 
schadelijk zijn voor het milieu en de 
gezondheid worden pas goedkoper als de 
consument ze de voorkeur geeft boven 
schadelijker alternatieven. De consument 
zal ze echter pas de voorkeur geven 
wanneer ze goedkoper zijn.”

  Walter van Dijk, Simulations and 
experiments on external injection 
for laser wakefi eld acceleration, 
24 augustus 2010, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr. M.J. van der Wiel en 
prof.dr. J.J.A.M. van der Mullen, 
co-promotor dr.ir. G.J.H. Brussaard.

  Teake Nutma, Kac-Moody 
symmetries and gauged supergravity, 
13 september 2010, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotor prof.dr. E.A. 
Bergshoeff, werkgroep FOM-G-01.
“For any thesis or presentation the amount 
of reader attention to content is roughly 
inversely proportional to the number of 
nice pictures.”

  Alessia Gasparini, Quantum 
criticality in correlated metals, 
a Grüneisen parameter study, 
30 september 2010, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. M.S. 
Golden, co-promotor dr. A. de Visser, 
werkgroep FOM-A-11.

  Martijn Gosselink, Radiating top 
quarks, 14 oktober 2010, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr.ir. 
E.N. Koffeman, co-promotor dr. A.P. 
Colijn, FOM-instituut voor subatomaire 
fysica Nikhef.

  Tristan du Pree, Search for a strange 
phase in beautiful oscillations, 
22 oktober 2010, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. M.H.M. 
Merk, co-promotor dr. H.G. Raven, 
FOM-instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef.  

  De 
Stichting 
FOM heeft 
in juli 
afscheid 
genomen van prof.dr. Aart Kleyn als 
directeur van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen. Kleyn blijft in 
deeltijd actief als adviseur van de 
directie en op het wetenschapsgebied 
van plasma-wand wisselwerking (PSI, 
Plasma Surface Interactions). Sinds dit 
najaar is hij directeur van het van 
‘t Hoff Institute for Molecular Sciences 
van de Universiteit van Amsterdam. 
Aart Kleyn was sinds mei 2003 
directeur van Rijnhuizen. Kleyn 
promoveerde in 1980 aan de Universi-
teit van Amsterdam, waar hij van 
september 1988 tot mei 1999 bijzonder 
hoogleraar natuurkunde was. Sinds 
1999 is Kleyn hoogleraar scheikunde 
aan de Universiteit Leiden. Voordat hij 
zijn directeursfunctie op Rijnhuizen 
aanvaardde, werkte hij al 25 jaar bij 
FOM. Hij was onder andere afdelings-
hoofd op het FOM-instituut AMOLF in 
Amsterdam en was FOM-werkgroeplei-
der. Op 29 oktober wordt ter ere van 
Aart Kleyn een afscheidssymposium 
gehouden, maar Kleyn blijft dus nog 
gedeeltelijk verbonden aan Rijnhuizen. 

  Op vrijdag 2 juli nam prof.dr. Ronald 
Griessen wegens emeritaat als 
hoogleraar experimentele vaste 
stoffysica aan de faculteit Exacte 
Wetenschappen afscheid van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. En ter 
gelegenheid van zijn afscheid vond in 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
in Amsterdam, onder aanwezigheid 
van meerdere FOM-collega’s, het 
symposium ‘Energy 2010: back to the 
future’ plaats. De sprekers waren dr. 
Dirk Smit (Shell), prof.dr. Andreas 
Züttel (EMPA, Zürich), dr. Ton Hoff 
(ECN), prof.dr. Albert Polman (AMOLF) 
en ing. Martin Slaman (VU & TUD). Na 
zijn voordracht werd Ronald Griessen 
onderscheiden als Offi cier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Dit wegens zijn 
bijzondere verdiensten op wetenschap-
pelijk en bestuurlijk terrein en zijn 
grote inzet op het gebied van onderwijs 
aan de VU. Hij kreeg de onderscheiding 
uit handen van burgemeester Martijn 
Smit van de gemeente Wijdemeren.
Op 1 februari van dit jaar had de 
Stichting FOM al afscheid genomen 
van Ronald Griessen als voorzitter van 
de Raad van Bestuur en het Uitvoerend 
Bestuur. Hij is opgevolgd door prof.dr. 
Niek Lopes Cardozo. In de FOM expres 
van april 2010 kunt u het afscheidsin-
terview met Ronald Griessen nalezen. 

  FOM-werkgroep- en programmalei-
der prof.dr.ir. Gijs Wuite heeft een ERC 
Starting Grant gekregen voor zijn 
onderzoek naar het functioneren van 
moleculaire mechanismen van 
eiwitten die DNA bewerken. Met deze 
prestigieuze subsidie kan Wuite, 
hoogleraar fysica van levensprocessen 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 
gedurende vijf jaar onderzoek doen. 
Wuite ontving in 2008 ook een 
Vici-subsidie van NWO voor zijn 
onderzoek en is lid van de Jonge 
Akademie van de KNAW. Het subsidie-
programma, ERC Ideas, is opgezet door 
de European Research Council (ERC) 
van de EU. Het programma kent twee 
subsidievormen: de Starting Grant en 
de Advanced Grant. Het ERC Ideas 
Programma is een bijzonder prestigi-
eus programma, omdat de beste 
Europese wetenschappers met elkaar 
concurreren. 

  Dr.ir. Niels Deen van de Technische 
Universiteit Eindhoven ontvangt een 
ERC Starting Grant voor zijn werk op 
het gebied van ‘Bubbles on the Cutting 
Edge’. Dit onderzoek richt zich op de 
ontwikkeling van een nieuwe klasse 
van gas-vloeistof contactoren op basis 
van fundamentele modellen en 
experimentele technieken. De subsidie 
geeft een geweldige stimulans aan de 
lopende ontwikkelingen binnen de 
onderzoeksgroep op het gebied van de 
chemische technologie. Diverse 
projecten worden fi nancieel onder-
steund door de Stichting FOM, 
bijvoorbeeld het Industrial Partnership 
Programme ‘Fundamentals of Hetero-
geneous Bubbly Flow’, onder leiding 
van prof.dr.ir. Hans Kuipers. Binnen dit 
programma wordt ook samengewerkt 
met de onderzoeksgroep van prof.dr. 
Detlef Lohse van de TU Twente.

  Op 6 september is drs. Isabel Poyck 
bij het FOM-bureau in dienst getreden 
als Communicatieadviseur. Ze 
versterkt de afdeling Communicatie, 
die verder bestaat uit drs. Gabby Zegers 
(Hoofd Communicatie) en drs. Melissa 

Vianen (Stafmedewerker 
Communicatie). Isabel 
heeft afgelopen zomer 
de studie Natuurweten-
schappen aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen 
afgerond met de Master Wetenschaps-
communicatie. Haar afstudeerstage 
vond plaats bij de redactie van ‘De 
Nationale Wetenschapsquiz’ van de 
VPRO.

  FOM-promovenda drs. José 
Coppens heeft op donderdag 16 
september de award voor de ‘beste 
nieuwkomer van 2010’ gewonnen voor 
haar inzet om meer meisjes enthousi-
ast te maken voor bèta/techniek. 
Coppens promoveert op het gebied van 
de subatomaire fysica bij Nikhef/
Radboud Universiteit Nijmegen. Bij de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) in 
Utrecht werden tijdens de bijeenkomst 
‘Rolmodel, dank je wel’ meerdere 
awards uitgereikt door ir. Merel van 
Vroonhoven, directeur NS. Het 
landelijk expertisebureau meisjes/
vrouwen en bèta/techniek (VHTO), 
organiseerde deze bijeenkomst. 

  Per 1 oktober is voormalig FOM-
promovenda dr. Freya Blekman 
benoemd tot hoogleraar elementaire 
deeltjesfysica aan de Vrije Universiteit 
Brussel te België, werkend binnen het 
Interuniversity Institute for High 
Energies (IIHE) in Brussel. Blekman 
promoveerde in 2005 bij Nikhef/UvA 
en werkte sindsdien bij Imperial 
College London (Groot-Brittannië) en 
Cornell University (Verenigde Staten) 
waar zij onder andere onderzoek deed 
naar de productie en identifi catie van 
top quarks bij de Tevatron versneller 
op Fermilab en de Compact Muon 
Solenoid (CMS), een van de experimen-
ten bij de Large Hadron Collider op 
CERN. Met de benoeming zal Blekman 
de speurtocht naar nieuwe deeltjes 
vervallend naar top quarks bij de 
CMS verder inhoud geven en daar-
naast werken binnen het Belgische 
Interuniversity Attraction Poles 
onderzoeksprogramma ‘Fundamental 
Interactions’, waar ook FOM-Nikhef 
aan meewerkt.    Meer weten? 

Zie www.fom.nl onder 
de knop Nieuws.  

P
E

R
S

O
N

A
L

IA

Drs. Isabel Poyck Drs. Isabel Poyck

Drs. José Coppens Drs. José Coppens

Dr. Freya Blekman Dr. Freya Blekman

Prof.dr. Ronald GriessenProf.dr. Ronald Griessen

Prof.dr.ir. Gijs Wuite Prof.dr.ir. Gijs Wuite 

Dr.ir. Niels Deen Dr.ir. Niels Deen

Prof.dr. Aart Kleyn Prof.dr. Aart Kleyn



D
E

 C
O

R
 O

V
E

R
..

.

Op 7 en 10 december zijn er verkiezingen! Op 
7 december voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) 
en voor de ondernemingsraden (OR) van FOM-Nikhef, 
Rijnhuizen en het FOM-bureau. En op 10 december 
volgt de verkiezing voor de ondernemingsraad van 
AMOLF. Voor zowel de COR- als de OR-verkiezingen 
geldt dat je mag stemmen als je op of voor 
29 augustus 2010 bij FOM in dienst bent. En je mag niet 
alleen stemmen … je mag je ook verkiesbaar stellen! 

Maar…waarom zou je lid willen worden van 
een OR ?

Waarom zou je twee jaar lang willen meepraten en 
meedenken over personeels- en organisatiebeleid? 
Er zijn natuurlijk een heleboel redenen te verzinnen. 
Hieronder geven enkele huidige COR-leden aan 
waarom zij in de COR zitten:
Dick Hogeweij (Rijnhuizen): “Naar mijn mening is 
een sterke ondernemingsraad nodig om de belangen 
van de werknemers te vertegenwoordigen. Een goede 
OR zoekt daarbij een balans tussen de belangen van 
de werknemers en die van het bedrijf. Ik wil proberen 
eraan bij te dragen dat problemen zo opgelost worden 
dat beide belangen gediend worden.” 
Egge van der Poel (FOM-Nikhef): “Voor mij is de COR 
een manier om het reilen en zeilen binnen een grote 
organisatie te ervaren.” 
Harm Post (Groningen/ Focusgroep KVI): “Vertegen-
woordiging vanuit het hoge noorden vind ik belang-
rijk. Hoewel het natuurlijk bovenal nuttig en nodig is 
om te doen, vind ik het ook gewoon leuk. Want 
plezier in je werk vind ik een voorname, zo niet de 
voornaamste, drijfveer.”
Mark Boneschanscher (Utrecht / Wageningen:) “Ik 
wil graag zorgen voor korte lijnen van het FOM-perso-
neel binnen de Universiteit Utrecht en Wageningen 
University & Research centre naar de COR. Op die 
manier hoop ik bij te dragen aan de FOM-identiteit 
van de FOM-medewerkers die werkzaam zijn in ‘de 
buitengebieden’ aan de universiteiten.”

Kortom: door lid te worden van een OR of 
de COR leer je hoe organisaties werken, je 
behartigt de belangen van de FOM-mede-
werkers terwijl je ook de belangen van 
FOM als organisatie in het oog houdt.  
Je denkt op een kritische en constructieve 
wijze mee met de FOM-bestuurder en 
– laten we eerlijk zijn – het is ook een leuke manier 
om eens wat verder te kijken dan je neus lang is en je 
persoonlijk te ontwikkelen!

Wat doet de COR?

De COR behartigt de belangen van FOM en haar 
medewerkers. In de COR zijn zowel de instituten 
(AMOLF, FOM-Nikhef en Rijnhuizen), het FOM-bureau 
als de universitaire werkgroepen (inclusief de 
focusgroep KVI) vertegenwoordigd. De COR komt elke 
maand bij elkaar. De ene maand is er een COR-verga-
dering en een overlegvergadering met de directeur 
van FOM, de andere maand is er een COR-vergadering 
en komen de COR-commissies bij elkaar. De voertaal 
binnen de COR is Nederlands. Er zijn verschillende 
commissies, die zich onder andere bezig houden met 
personeelszaken, wetenschapsbeleid, communicatie 
en met arbozaken. Enkele voorbeelden van onder-
werpen waar de huidige COR zich mee bezig houdt en 
heeft gehouden zijn het uitbrengen van advies over 
de nieuwe directeur van FOM, advies over de relocatie 

van Rijnhuizen, het Arbojaar-
plan, de uitvoeringsregelingen 
(UVR – onderdeel van de 
arbeidsvoorwaardenregeling 
voor FOM-personeel) en de 
procedure veiligheid en milieu 
bij nieuwe wetenschappelijke 
projecten. Verder krijgt de 
COR één of twee keer per jaar 
scholing en vinden alle 
COR-werkzaamheden plaats onder 
werktijd. Oio’s en postdocs die zitting 
nemen in de COR kunnen daarvoor een 
verlenging van hun contract krijgen.

Iets voor jou … 
(of voor je collega)?

Lijkt het je leuk om jezelf verkiesbaar te 
stellen voor de COR of ken je een collega waarvan 
je denkt: die zou er geknipt voor zijn? Kom dan 
een keer geheel vrijblijvend kijken bij een COR-verga-
dering, spreek een van de COR-leden aan of geef de 
naam van die collega aan ons door. Je kunt ook via 
cor@fom.nl contact met ons opnemen. Op de website 
van FOM staat meer over de Centrale Ondernemings-
raad (www.fom.nl/cor). Tot ziens!  

COR
English

This article is also available in English 
on the FOM-website: 
www.fom.nl/centralworkscouncil.  

Noteer de verkiezingsdata 
alvast in je agenda!

Dinsdag 7 december 2010: 

Centrale Ondernemingsraad (COR) en 
de ondernemingsraden van FOM-Nikhef, 
Rijnhuizen en het FOM-bureau. 

Vrijdag 10 december 2010: 

Ondernemingsraad AMOLF.   

Herken je een van 
deze COR-leden 

2009/2010? Aarzel niet om ze aan 
te spreken tijdens de lunch, op de 

gang of in het fi etsenhok: ze zitten 
in de COR namens jou! En zij 
kunnen je precies vertellen waarom jij je 
verkiesbaar moet stellen voor de (C)OR.
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All beams should be horizontal 
and below eye level

Laser 
safety
Personal safety at work is always 
important, but for work with lasers 
that is even more the case. When 
working with lasers it is diffi cult to 
fully protect yourself. Therefore a 
compromise must be sought between 
realising optimal research set-ups and 
creating a safe environment for the 
staff. Many FOM staff work with lasers 
and that is why we are paying 
particular attention to laser safety 
here. 

The dangers of working with 
lasers

Laser beams are dangerous for both 
the eyes and skin. The eyes can be 
permanently damaged and lasers can 
also cause partial or complete 
blindness. Additionally burnt spots can 

develop on the skin and in the longer 
term there is a real risk of developing 
skin cancer. 

When are you most prone to 
risks?

We all know that laser goggles are not 
a superfl uous luxury and that a beam 
must never touch your skin. Yet 
accidents still regularly occur during 
work with lasers. Staff who do not 
work with lasers, but are present in the 
laser room, are particularly prone to 
risks because they are not familiar 
enough with the safety rules. They are 
therefore less aware of the dangers. 
Working with laser dyes is another 
risk. They are mostly (extremely) 
poisonous and in the longer term they 
can cause cancer. This chemical danger 
is frequently underestimated.

Which measures can you take 
to reduce the risk?

• Ensure that the basic rules for safe 
working with lasers are known to 
each member of staff. This also 
applies to staff who do not work 
with lasers (this is a task of the 
group leader). 

• Make foreign staff and guests aware 
of the safety culture that applies to 
the laser room concerned. 

• In the laser room, only work related 
to lasers is permitted. All other 
activities should take place outside 
of the laser room. 

• Inform your colleagues if you move a 
laser beam. Then they are aware of 
the risks. 

• Make sure that laser goggles are 
readily available.

• Keep the laser room out of bounds to 
unauthorised personnel. The sign 
‘Laser on’ should always be respec-
ted. 

• Make sure that the room is kept neat 
and tidy and do not allow food and 
drink to be taken into it.

• Educate staff about the dangers of 
the chemicals to be used.

• Ergonomics is also important when 
working with lasers. Place the set-up 
within hand’s reach, and not at the 
back of the table (so that you do not 
have to lean over in order to operate 
the set-up). The height of the chair 
must be adjusted to the height of the 
table.  
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Verder kijken dan je neus lang is 
De ondernemingsraad… iets voor jou (of voor je collega)?

Always wear your 
goggles!



De Stichting FOM heeft onlangs haar 
1000ste medewerker verwelkomd. 
Op 1 september van dit jaar is 
Petra Erne uit Duitsland als FOM-oio 
in dienst getreden bij de werkgroep 
van prof.dr. Ben Feringa aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

FOM is blij met de toenemende 
personeelsbezetting in de organisatie. 
In de afgelopen jaren (2004-2008) is er 
namelijk sprake geweest van een 
daling in de bezetting. Dit was het 
gevolg van een noodzakelijke sluiting 
van het FOM-programmaloket, omdat 

FOM niet 
beschikte 
over de 
fi nanciële 
middelen om het 
toenmalige hoge 
honoreringspercentage 
te handhaven. Dit 
kwam onder andere 
door teruglopende inkomsten en een 
stijging van de oio-salarissen, waar-
door FOM voor hetzelfde geld minder 
oio’s in dienst kon nemen. Vanaf 2007 
heeft FOM het programmaloket voor de 
Vrije FOM-programma’s gelukkig weer 

opengesteld en kwam de 
personeelsbezetting van 
FOM in deze stijgende 
lijn. FOM hoopt dat deze 
trend zich de komende 
jaren doorzet.   

Op dinsdag 18 en woensdag 
19 januari 2011 organiseert 
FOM het jaarlijkse congres 
Physics@FOM Veldhoven in de 
NH Koningshof te Veldhoven. 
Het congres biedt een zeer aanspre-
kend en gevarieerd programma dat 
een mooi overzicht geeft van de 
actuele Nederlandse fysica. De bij-
eenkomst blijft groeien, ieder jaar zijn 
er weer meer deelnemers en altijd 
nieuwe topsprekers. Deze editie zal 
de kersverse Nobelprijswinnaar prof.dr. 
Andre Geim de dinsdagavond vullen.

Voor FOM-werkgroepleiders start 
het congres met de traditionele 
FOM-maandagavondbijeenkomst. 
Op dezelfde avond krijgen honderd 
promovendi de kans om op een 
interactieve manier te leren van 
vooraanstaande internationale fysici in 
een viertal masterclasses. Op dinsdag 
18 en woensdag 19 januari presenteren 
buitenlandse topsprekers en jonge 
onderzoekers via focussessies, 
parallelsessies en posterpresentaties 
hun onderzoeksresultaten, afgewisseld 
door interessante lezingen door de 
keynote speakers prof. John Pendry 
(Imperial College, Londen) en prof. David 
Quéré (ESPCI Paris Tech). FOM reikt na 

het conferen-
tiediner op 
dinsdagavond 
een drietal 
wetenschap-

pelijke prijzen uit: de FOM Valorisatie 
Prijs, de FOM Natuurkunde Proefschrift 
Prijs en de FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs. Nobelprijswinnaar Andre Geim 
(University of Manchester) sluit de 
dinsdag af met een plenaire lezing.  

Met 18 parallelsessies, 12 focussessies, 
400 wetenschappelijke posters en 
3 plenaire sessies op uiteenlopende 
fysische thema’s is Physics@FOM 
Veldhoven 2011 bij uitstek de gelegen-
heid om u op de hoogte te stellen 
van wat er op dit moment speelt in 
de Nederlandse natuurkunde. 
Bovendien biedt het congres met meer 
dan 1500 deelnemers een mooie kans 
om nieuwe contacten te leggen. 

Programma, registratie en 
overige informatie

Het volledige programma van 
Physics@FOM Veldhoven 2011 en alle 
overige informatie over het congres 
vindt u op www.fom.nl/veldhoven. 
Hier kunt u zich tot vrijdag 19 novem-
ber 2010 registreren voor deelname.  

 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

expres

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.

Physics@FOM Veldhoven: 
18 & 19 januari 2011
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Petra Erne, 
1000ste 
FOM-mede-
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Register now! Register now!

Registration deadline: 19 November 2010
 Date: 18 & 19 January 2011
 Meeting venue: NH Koningshof, Veldhoven
 Information: www.fom.nl/veldhoven

FOM verwelkomt 
1000ste medewerker!

1000ste FOM-medewerker

Petra Erne (24) doet haar promotieonderzoek in de 
groep van prof.dr. Ben Feringa aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. Ze werkt aan het voortstuwen van 
deeltjes op nano-niveau met nieuwe technieken 
waaronder alternatieve energiebronnen 
zoals licht, gemodifi ceerde oppervlakken 
of zogenaamde catalytically induced 
gradients. FOM wilde de indiensttreding 
van de 1000ste FOM-collega graag een 
feestelijk tintje geven. Daarom werden 
Petra en haar collega-onderzoekers op 
het laboratorium verrast met een 
heerlijke slagroomtaart.  

n 


