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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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FOM Valorisatie Prijs 2010 voor Fred Bijkerk


