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Bela Mulder blikt 
terug op start 
biofysica bij FOM

5
Vier FOM-oio’s 
over hun Industrial 
Partnership 
Programme

Het programma bestond uit acht 
lezingen en veertien posterpresenta-
ties. Prof. Steven Eppel van de Case 
Western Reserve University (VS) beet 
het spits af. In zijn presentatie zoomde 

hij in op de wand van een bloedvat, 
waarin uiteindelijk de losse vezels 
zichtbaar zijn. “Als we deze op een heel 
kleine chip uitrekken, dan kunnen ze 
beschadigen. In dit onderzoek kijken 

we hoe we het herstel na zo’n 
beschadiging kunnen bevorderen.” 
Dat bloedvaten op dit niveau kunnen 
beschadigen was nog niet eerder 
bekend, het kan dus grote voordelen 
hebben om onderzoek op verschillende 
schalen te doen. Met het thema 
‘Multi-scale physics of complex 
biopolymeric systems’ ligt daar dit jaar 
de nadruk op.  

Vervolg artikel op pagina 5.

De Stichting FOM heeft in mei 
een Young Energy Scientist (YES!)-
fellowship toegekend aan dr. Süleyman 
Er. De oud FOM-oio gaat de komende 
vier jaar op zoek naar nieuwe materia-
len voor zonnecellen, die effi ciënt en 
goedkoop zonlicht in elektriciteit 
omzetten. Met een YES!-fellowship 
geeft FOM jonge onderzoekers de kans 
om zich aan een buitenlands topinsti-
tuut te ontwikkelen op het gebied van 
funderend energieonderzoek. “Samen 
met een team van wetenschappers 

van Harvard ga ik moleculaire 
bibliotheken screenen en selecteer ik 
de meest veelbelovende moleculen. 
Gebruikmakend van deze kandidaat-
moleculen kunnen we innovatieve 
ontwerpen maken voor een nieuwe 
generatie zonnecellen,” licht Süleyman 
Er enthousiast toe. 

Er is de derde YES!-fellow bij FOM. 
Vorig jaar werden dr. Andrea Baldi 
en dr. Joep Pijpers de eerste twee 
YES!-fellows van FOM. Om het 

energieonderzoek in Nederland te 
stimuleren is de opzet van de YES!-
fellowships als volgt. De onderzoekers 
keren na een verblijf van maximaal 
drie jaar in het buitenland met de 
opgedane kennis terug naar Nederland. 
Ze krijgen dan nog een jaar de tijd om 
hun nieuwe kennis hier te verankeren 
en een basis te leggen voor nieuwe 
onderzoeksrichtingen en een weten-
schappelijke loopbaan in Nederland. 
Kijk voor meer informatie op 
www.fom.nl/yes.  

De Stichting FOM bestond op vrijdag 15 april 65 jaar! Dit liet FOM 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Alle medewerkers konden 
die week genieten van een heerlijke traktatie in de vorm van taart 
of bonbons. Directeur dr.ir. Wim van Saarloos gaf aan trots te 
kunnen zijn op de kwaliteit en de diversiteit van het onderzoek bij 
FOM: “Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun geweldige inzet. 
Op naar nog meer mooie resultaten!” In het kader van het 65-jarige 
bestaan organiseerde FOM op zaterdag 16 april een ‘FOM 65 Party!’ 
op het Westergasterrein in Amsterdam voor alle FOM-medewerkers 
met hun partners, de FOM-werkgroepleiders met partners en de 
leden van de Raad van Bestuur van FOM met partners. 
Op pagina 9 vindt u een sfeerverslag en een uitgebreide foto-
reportage van het feest.  

FOM 65 jaar! 

Op 10 mei kwamen materiaalexperts uit allerlei verschillende 
richtingen naar de jaarlijkse Bio(-related) Materials (BRM) meeting, 
georganiseerd door de Stichting FOM, het Dutch Polymer Institute 
en het Top Institute Food and Nutrition. Van hoogleraar tot 
onderzoeker bij Unilever, van bioloog tot fysicus. Allemaal met 
dezelfde inspiratiebron: de natuur. 

OOO

Deze taart werd op 
FOM-instituut AMOLF ter 
ere van 65 jaar FOM 
aangesneden. V.l.n.r.: 
drs. Hendrik van Vuren 
(hoofd Onderzoekbeleid), 
dr. Mark Brocken (hoofd 
Financiële Zaken en ICT), 
mr. Renée-Andrée Koornstra 
(hoofd Centrale Personeels-
dienst), dr.ir. Wim van 
Saarloos (directeur FOM) 
en prof.dr. Albert Polman 
(directeur FOM-instituut 
AMOLF).

Bio(-related) Materials meeting 2011: 
hoe doet de natuur dat toch?

Süleyman Er derde YES!-fellow bij FOM

YES!-fellow dr. Süleyman Er.
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Het Sectorplan is een unieke gezamenlijke inspan-
ning van de eerste en tweede geldstroom, geïnitieerd 
door de Colleges van Bestuur van de universiteiten en 
krachtig ondersteund door de Stichting FOM en het 
gebied Chemische Wetenschappen van NWO. De 
Commissie Breimer werd in 2009 offi cieel door de 
minister van OCW geïnstalleerd om een advies te 
geven over de uitvoering van het plan, dat een lijn 
uitzet voor de toekomstige ontwikkeling en profi le-
ring van de natuur- en scheikunde. Dit advies heeft 
de staatssecretaris in 2010 ongewijzigd overgenomen. 
In 2009 werd al bekend dat het ministerie van OCW 
met ingang van 2011 jaarlijks twintig miljoen euro 
extra voor de natuur- en scheikunde beschikbaar stelt 

gedurende de komende zes jaar. Bij succes zal deze 
bijdrage worden gecontinueerd.

Inmiddels hebben de decanen van de bètafaculteiten 
recent in een overleg met de Commissie Breimer 
gerapporteerd over de voortgang van het Sectorplan 
natuur- en scheikunde. De faculteiten zijn hard bezig 
met de invulling van circa 90 nieuwe plaatsen voor 
vast personeel. De decanen rapporteerden dat er in 
april jl. al circa 19 aanstellingen gedaan waren. Bij de 
meeste universiteiten is de werving voor de overige 
posities in volle gang. De Commissie Breimer heeft in 
overleg met de bètadecanen en het Platform Bèta 
Techniek een plan opgesteld voor de monitoring en 

auditing van de implementatie en de behaalde 
resultaten op het gebied van onderwijs en onderzoek. 
Deze monitoring gaat vanaf komend najaar van start. 
De Commissie zal dan tevens FOM vragen te 
rapporteren over het geld uit het Sectorplan natuur- 
en scheikunde voor FOM (3 miljoen euro per jaar) dat 
via de FOM-Projectruimte besteed wordt. De eerste 
tussenrapportage van de Commissie zal in juni 2012 
uitgebracht worden aan de minister.  

Update Sectorplan natuur- en scheikunde
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De Stichting FOM stelt extra middelen 
beschikbaar om kennisbenutting van 
door FOM gefi nancierd wetenschappe-
lijk onderzoek binnen de universitaire 
werkgroepen te stimuleren, door 
middel van speciale ‘valorisatieprojec-
ten’. Hiermee geeft FOM een impuls 
aan de ambitie om - met behoud van 
wetenschappelijke kwaliteit - met 
fundamenteel onderzoek meer bij te 
dragen aan de Nederlandse kennis-
economie. FOM hecht namelijk grote 
waarde aan benutting van de resulta-
ten van het wetenschappelijk onder-
zoek. Onlangs heeft FOM twee nieuwe 
valorisatieprojecten voor universitaire 
werkgroepen toegekend. De valorisatie-
projecten worden fi nancieel mogelijk 

gemaakt door een bijzondere subsidie 
van 500.000 euro dat FOM van NWO 
heeft gekregen voor kennisbenutting. 

Ferrule-top technologie

In april heeft FOM een valorisatiesubsi-
die toegekend aan dr. Davide Iannuzzi 
(VU). Deze FOM-werkgroepleider en 
Vidi-laureaat startte in april offi cieel 
zijn bedrijf Optics11. Dit bedrijf ont-
wikkelt technologie voor zeer kleine 
optomechanische sensoren. Na vijf jaar 
onderzoek is deze ‘fi ber-top’ technologie 
nu klaar om op de markt te verschijnen. 
Het FOM-valorisatieproject helpt mee 
om een uitleessysteem te ontwikkelen 
voor de zogenaamde ‘ferrule-top’ sensor. 

Nieuwe ultrasoon-technieken 
als reinigingsmiddel

FOM heeft vervolgens in mei ook een 
valorisatiesubsidie toegekend aan een 
consortium van de UvA onder leiding 
van FOM-werkgroepleider prof.dr. Mark 
Golden. Zijn team gaat samen met de 
FOM-werkgroep van dr. Rudolf Sprik 
en met dr. Luigi Scaccabarozzi van 
ASML onderzoeken of ultrasoon 
geluid gebruikt kan worden om 
maskers van de nieuwste extreem 
ultraviolet licht (EUV) lithografi sche 
machines te reinigen. Het totale project 
heeft een omvang van 123.000 euro, 
waarvan FOM 53.000 euro bijdraagt, 
het Van der Waals-Zeeman Instituut 
van de Universiteit van Amsterdam 

25.000 euro en ASML 45.000 euro. De 
jury is van mening dat dit projectvoor-
stel heldere toepassingsdoelstellingen 
en grote industriële relevantie heeft.

Naast deze twee nieuwe toekenningen 
zijn er twee valorisatieprojecten voor 
universitaire werkgroepen die al van 
start zijn gegaan. Deze worden geleid 
door FOM-werkgroepleiders dr. Rudolf 
Sprik en prof.dr. Martin van Hecke. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fom.nl/valorisatieprojecten.  

Twee FOM-valorisatieprojecten 
voor universitaire werkgroepen toegekend

Artist impression 
van de ferrule-top, 

doorsnee 3 mm.

De beoogde opstelling in het 
onderzoek met ultrasoon-
technieken.
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Op maandag 28 maart en op vrijdag 
1 april vonden de ‘werkgroepleiders-
bijeenkomsten’ plaats op het 
FOM-bureau in Utrecht. FOM organi-
seert deze bijeenkomsten twee keer 
per jaar om nieuwe FOM-werkgroep-
leiders kennis te laten maken met 
de organisatie. 

Tijdens de bijeenkomst kregen een 
aantal nieuwe werkgroepleiders 
belangrijke informatie over FOM als 
organisatie, maar ook over de proces-
sen zoals project-, personeels- en 

fi nancieel beheer. Daarbij konden de 
werkgroepleiders onderling ervaringen 
uitwisselen. Onder het genot van een 
hapje en drankje tijdens de borrel 
was er voor de werkgroepleiders ook 
voldoende gelegenheid om na te 

praten en kennis te maken met 
verschillende medewerkers van het 
FOM-bureau. 

Bent u een nieuwe FOM-werkgroep-
leider en heeft u de bijeenkomsten in 

maart en april gemist? Dan krijgt u een 
uitnodiging van FOM om de eerstvol-
gende bijeenkomst in het najaar bij 
te wonen. Voor tussentijdse vragen 
over de werkgroepleidersbijeenkom-
sten kunt u contact opnemen met 
Béatrice Bullinga op het FOM-bureau, 
telefoon (030) 600 12 25 of via beatrice.
bullinga@fom.nl.

Meer informatie voor 
FOM-werkgroepleiders vindt u 
op de FOM-website onder 
www.fom.nl/werkgroepleiders.  

Nieuwe werkgroepleiders bezoeken FOM-bureau 
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Momenteel besteedt FOM ruim vijftien 
procent van het totale onderzoeks-
budget aan biofysica, maar nog geen 
vijftien jaar geleden stond het 
onderwerp nauwelijks op de agenda. 
FOM-wergroepleider prof.dr. Bela 
Mulder maakte de groei van dit relatief 
nieuwe vakgebied binnen FOM van 
dichtbij mee. Mulder, sinds 1992 
verbonden aan FOM-instituut AMOLF, 
is van huis uit theoretisch natuurkun-
dige. Sinds 2000 houdt hij zich alleen 
nog maar met biofysisch onderzoek 
bezig. Zijn eerste kennismaking met 
het vakgebied was nogal toevallig, 
vertelt hij. “Ik hield me binnen AMOLF 
bezig met zachte gecondenseerde 
materie, toen de Wageningse biologe 
Anne Mie Emons bij mij aanklopte met 
een vraag over vloeibare kristallen. 
Uit dat eerste gesprek ontstond in 
kleine stappen een steeds hechtere 
samenwerking. Ik verlegde mijn 
aandacht steeds meer naar de 
biofysica. In 2000 heb ik mijn laatste 
‘klassieke’ onderzoek afgerond.”

Focus 

In dezelfde periode begonnen verschil-
lende groepen binnen de fysica na te 
denken over onderzoek met een 
biologische inslag. Ook internationaal 
maakte de biofysica snelle ontwikke-
lingen door. Binnen FOM waren er in 
de werkgemeenschappen Geconden-
seerde Materie en Statistische Fysica 
initiatieven om bij deze snelle 
ontwikkelingen aan te haken. “Het 
FOM-bureau heeft ons toen gevraagd 
om vanuit die twee werkgemeenschap-
pen met een gezamenlijk plan te 
komen,” aldus Mulder, die samen met 
programma-adviseurs prof.dr. 
Christoph Schmidt en prof.dr. Cees 
Dekker het document schreef dat aan 
de basis stond van zowel het FOM-
programma Biomolecular Physics als 
de later in het leven geroepen 
werkgemeenschapscommissie Fysica 
van Levensprocessen. “In dit plan 
hebben we vastgelegd wat volgens ons 
de bedoeling van het vakgebied was. 
Omdat biofysica heel breed is, kozen 
we ervoor te focussen op de cel en de 
moleculaire structuren en processen 
die daarin optreden.” Gezien de 
fysische aandachtsgebieden binnen 
FOM was dit een logische keuze, licht 
hij toe: “De cel en wat daarbinnen 
gebeurt, is in feite zachte geconden-
seerde materie in beweging en 
uitermate geschikt om te onderzoeken 
met fysische technieken als atomic force 
microscopy en optical tweezers. En voor 
onderzoek naar de interactie tussen 
moleculaire celcomponenten biedt de 
statistische fysica een goede basis.”

Open programma

De programmaleiding koos bewust 
voor een open programma-opzet, om 
een zo breed mogelijke groep fysici 
de kans te geven in te stappen in het 
nieuwe onderzoeksveld. Ze benoem-
den een internationale jury die uit 
dertig ingediende voorstellen twaalf 
projecten koos om te honoreren. 
Hoewel zo’n open programma-opzet 
binnen FOM niet (meer) zo gebruikelijk 
is, denkt Mulder dat een deel van het 
succes van Biomolecular Physics juist 
aan die opzet te danken is. “Wij 
konden destijds twaalf heel sterke 
voorstellen kiezen, die achteraf gezien 
ook allemaal tot mooie resultaten 
hebben geleid,” zegt hij. Alle huidige 
opvolgers van Biomolecular Physics 
zijn gesloten programma’s, maar 
Mulder wil een lans breken om ook in 
de toekomst toch weer dit soort open 
programmavoorstellen in overweging 
te nemen. “Met een open programma-
opzet geef je de indieners binnen het 
gekozen kader maximale vrijheid om 
met vernieuwende ideeën te komen. 
Dat stimuleert om écht creatief te zijn. 
Bovendien biedt het kansen aan 
onderzoekers uit aangrenzende 
vakgebieden. Zo bereik je een mooie 
balans tussen enerzijds de wens voor 
sturing van het onderzoek en ander-
zijds vernieuwende ideeën, die 
doorgaans eerst ‘klein’ beginnen. 
De gesloten programma’s, met hun 
focus en massa, zijn zowel inhoudelijk 
als qua deelnemers behoorlijk 
dichtgetimmerd. Dat is natuurlijk 
een goed recept voor samenhang en 
continuïteit, maar niet altijd een garan-
tie voor verrassend nieuw onderzoek.”

Impact 

Nieuwe inzichten heeft het programma 
Biomolecular Physics zeker opgeleverd. 
Het succes van het programma als 
geheel is al op te maken uit het grote 
aantal publicaties dat er uit voortgeko-
men is. Als alle twaalf projecten zijn 
afgerond, zal de teller waarschijnlijk op 
negentig staan. Maar nog belangrijker: 
maar liefst 35 van die publicaties zijn 
in zogenoemde high impact tijdschrif-
ten, met impactfactoren groter of gelijk 
aan Physical Review Letters, waaronder 
enkele publicaties in Nature en PNAS. 
Daarnaast heeft het programma tot 
nog toe tien promoties opgeleverd. 
Hoewel Mulder benadrukt dat in alle 
projecten mooi werk is geleverd, is er 
wel een aantal dat eruit springt. 
“Zo heeft het project van prof.dr. Nynke 
Dekker in Delft twee keer de cover 
van Nature gehaald. Met magnetische 
tweezers heeft zij voor het eerst de 
interactie tussen DNA en het ‘ontrafe-

lingsenzym’ topoisomerase 1B zicht-
baar gemaakt op moleculair niveau,” 
vertelt hij. “De meest geciteerde 
publicatie uit het programma is van 
prof.dr. Marileen Dogterom, over haar 
onderzoek naar de groei van microtu-
buli. Zij heeft daarin niet alleen 
technisch heel mooi werk geleverd, 
maar ook een heel sterk algoritme 
geschreven om in data met veel ruis 
toch groeistappen van acht nanometer 
te kunnen onderscheiden. Dat algo-
ritme wordt nu wereldwijd veel 
gebruikt.” 

Kweekkamer 

Ook in praktische zin liep het Biomole-
cular Physics programma erg goed. 
Naar verwachting zal uit het laatste 
project in 2012 de elfde promotie van 
het programma voortkomen. Mede 
door het FOM-programma is de 
biofysica als geheel in Nederland sterk 
gegroeid. “Als werkgemeenschapscom-
missie hebben we ons ingespannen om 
in samenwerking met 
de Vereniging voor 
Biofysica en Biomedi-
sche Technologie en 
de biofysica-afdeling 
van NWO-gebied 
Aard- en Levenswe-
tenschappen te 
komen tot een 
jaarvergadering voor 
de Moleculaire en 
Cellulaire Biofysica. 
Bij de start van het 
programma kwamen 
daar iets meer dan 
honderd deelnemers, 
nu zijn dat er 350,” 
aldus Mulder. “Veel 
van de onderzoekers 
die hun eerste 
projecten hebben 
gedaan binnen 
Biomolecular Physics, 
zijn nu de gevestigde 
orde in het vakgebied, 
mede dankzij verschil-
lende Vici-beurzen en 
hoogleraarbenoemin-
gen tijdens het 
programma. Denk aan 
prof.dr. Nynke Dekker, 
prof.dr. Pieter Rein ten 
Wolde en prof.dr. Gijs 
Wuite.” Mulder ziet 
het Biomolecular 
Physics programma 
dan ook als een 
kweekkamer voor 
deze talenten en de 

groepen die zij zijn gestart of hebben 
uitgebreid: “In Nederland wordt op 
meerdere plaatsen op hoog niveau 
single-molecule biophysics bedreven. 
Er zijn maar weinig landen ter wereld 
waar het vakgebied zó sterk groeit. 
Het FOM-programma Biomolecular 
Physics heeft hier een heel belangrijke 
rol in gespeeld.” (BV)  
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Biofysica op hoog niveau  
Programmaleider Bela Mulder blikt terug op start biofysica bij FOM 
en het succesvolle FOM-programma Biomolecular Physics

In een project van prof.dr. Gijs Wuite 
op de Vrije Universiteit Amsterdam 

werd ontdekt wat er gebeurt met DNA 
als je er hard aan trekt.
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FOM expres is het huisorgaan van 
de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie. Het verschijnt 
een aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Uitgave: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie,   Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 600 12 11 - Fax (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Melissa Vianen
Teksten: Karin de Haas, Mariette Huisjes, Noortje Khan, 
Isabel Poyck, Anita van Stel, Bauke Vermaas, Melissa 
Vianen, Arian Visser en Gieljan de Vries.
Fotografi e en illustraties: FOM-instituut AMOLF, FOM-
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In de FOM expres gepubliceerde opvattingen en meningen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie en 
weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van het 
bestuur en de directeur van FOM.

Programmaleider prof.dr. Bela Mulder 
van Biomolecular Physics, houdt zich 

sinds 2000 uitsluitend bezig met de 
biofysica.

Met het FOM-programma Biomolecular Physics zette de Stichting FOM haar 
eerste verkennende stappen in de biofysica. Zo’n tien jaar geleden kreeg een 
brede groep fysici hiermee de mogelijkheid in te stappen in dit nieuwe onder-
zoeksveld. Het dit voorjaar afgesloten programma is uitermate succesvol 
gebleken met tien promoties en 35 ‘high impact’ publicaties.



FOM expres  4FFOMMFOOMFFFOMFOFFOMM exprees  expresp s  pres  ppexprees 4444444444444

W
O

M
E

N
 I

N
 P

H
Y

S
IC

S

Van 4 tot en met 8 april organiseerde de Internatio-
nal Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) de 
vierde conferentie ‘Women in Physics’. Ditmaal 
in Stellenbosch te Zuid-Afrika. Onder de 233 deel-
nemers uit 53 verschillende landen waren ook vier 
vertegenwoordigers uit Nederland, van wie drie van 
de Stichting FOM. 

De conferentie biedt vrouwelijke fysici een platform, 
zowel voor wetenschappelijke discussies, als 
discussies over de positie van vrouwen in de fysica 
wereldwijd. Het doel is om ervaringen uit te wisselen 
over manieren om vrouwen aan te trekken en te 
behouden voor de fysica, en de positie van vrouwen 
binnen de fysica te verstevigen. 
Tijdens de vierdaagse bijeenkomst werden diverse 
plenaire presentaties gehouden door vooraanstaande 
vrouwelijke wetenschappers als Cecilia Jarlskog en 
Jocelyn Burnell en vonden er postersessies plaats. 
Er werden ook workshops georganiseerd over onder 

andere ‘scientifi c networking’, ‘leaving and entering 
a career in physics’ en ‘attracting girls to physics’. 
De Nederlandse delegatie had zich dan ook verdeeld 
om zoveel mogelijk trainingen en presentaties te 
kunnen bijwonen en verschillende ervaringen uit te 
kunnen wisselen. Zo verkreeg hoofd Centrale 
Personeelsdienst Renée-Andrée Koornstra uit drie 
workshops en via gesprekken met verschillende 
vrouwen input voor de implementatie van het 
Charter ‘Talent to the Top’. Hiermee kon ze zien op 
welke manier je de positie van vrouwen en hun 
beleving daarvan binnen je organisatie kunt onder-
zoeken. Programmacoördinator Noortje Vis heeft 
gekeken naar de beleidsmaatregelen in verschillende 
landen, om deze te vergelijken met het huidige 
FOm/v-beleid. Zij heeft daarbij speciaal aandacht 
gehad voor oplossingen voor het dual-career 
probleem (het probleem dat als je een vrouw of man 
op een senior-positie aanstelt, hij/zij ook vaak een 
partner heeft die meekomt en ook een passende baan 
nodig heeft in dezelfde omgeving) en subsidies voor 
vrouwen die hun carrière hebben moeten onderbre-
ken. De Nederlandse delegatie komt binnenkort bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken 
hoe de nieuwe bevindingen worden ingezet voor het 
vrouwenbeleid van FOM.  

Ze heeft haar eigen wetenschappelijke carrière 
tijdelijk bevroren om andere onderzoekers te laten 
schitteren. Maar haar naam verschijnt toch regel-
matig in Science of Nature. Want als facility 
manager van FELIX doet dr. Britta Redlich meer dan 
aan de knoppen draaien. 

Britta Redlich werd in 2002 gevraagd voor de functie 
van facility manager bij de vrije-elektronenlaser-
faciliteit FELIX. Ze kende het apparaat toen al, want 
ze had er als onderzoeker mee gewerkt vanuit de 
universiteit van Münster. Waarom juist zij voor de 
functie benaderd werd? Zelf houdt ze zich bescheiden 
op de vlakte, maar een collega prijst haar openheid 
en communicatieve vaardigheden en haar organisa-
tietalent: “Britta kan dertig ballen tegelijk in de lucht 
houden, zonder dat het moeite lijkt te kosten.” 

Afstembare golfl engte

Vanuit de hele wereld willen onderzoekers naar 
Rijnhuizen komen om met FELIX hun experimenten 
uit te voeren. Redlich inventariseert de verzoeken die 
daartoe worden ingediend. Ze stelt groepen wier 
voorstellen op elkaar lijken voor om samen te werken 
en bereidt de beslissing van het Scientifi c Advisory 
Committee voor - dat beslist over wie er met FELIX 
mag werken. Ze maakt planningen en onderhoudt 
contact over de voorbereiding van het onderzoek. 
Zijn de onderzoekers eenmaal in gastenverblijven 

rond Rijnhuizen ingekwartierd, dan maakt Redlich 
hen met het FELIX-team wegwijs op het apparaat en 
helpt hen precies die condities te krijgen die voor hun 
experimenten nodig zijn en zo de goede resultaten 
te behalen. En natuurlijk is ze ook troubleshooter. 
“FELIX  is een heel groot en complex apparaat. De 
laser is 25 meter lang en het licht wordt over 

tientallen meters naar de 
experimenteerruimten 
getransporteerd. Er gaat 
nog wel eens iets stuk, of 
een experiment pakt 
anders uit dan de 
bedoeling was. We 

proberen problemen zo veel mogelijk voor te zijn. 
Mensen zijn soms helemaal uit Amerika gekomen om 
hier te experimenteren. Dan willen ze geen kostbare 
tijd verliezen aan technische problemen.”
 
Twijfel

Britta Redlich moest destijds wel even nadenken 
voordat ze besloot om de positie als hoeder van 
FELIX te accepteren. De stap naar Rijnhuizen 
betekende dat ze haar eigen academische carrière 
voorlopig in de ijskast moest zetten. Die keuze viel de 
cum laude gepromoveerde scheikundige niet licht. 
Heeft de keuze voor FELIX Redlich negen jaar later 
gebracht wat ze hoopte? “Ja, ik ben best tevreden. 
Mijn wetenschappelijke kennis is heel breed 
geworden en ik heb plezier in de contacten met de 
onderzoekers, vooral als ze steeds terugkomen en ik 
hun voortgang precies kan volgen. Tijdens de 
experimenten werk ik vaak intensief met hen samen. 
Als we met FELIX een antwoord vinden en daar een 
bijzondere publicatie uitrolt, ben ik trots.” Dat 
gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar, toen Nature 
bekendmaakte dat Nederlandse en Britse onderzoe-
kers er met behulp van FELIX in geslaagd waren een 
elektron in silicium tegelijkertijd in twee verschil-
lende quantumtoestanden te brengen, een belang-
rijke stap op weg naar een quantumcomputer. 
Redlichs bijdrage aan dit succesvolle experiment 
werd erkend; haar naam stond boven het artikel. 

Praktische uitdagingen

Maar behalve wetenschappelijke vindt een facility 
manager ook veel praktische uitdagingen op haar weg. 
Redlich onderscheidt drie mijlpalen in haar loopbaan 
bij FELIX. De eerste was de bouw van FELICE, een 
nieuwe, derde beamline van FELIX, bestemd voor 
experimenten in de lasertrilholte om het gedrag van 
moleculen in de gasfase te observeren. De plannen 
hiervoor lagen in 2002 op de tekentafel; in 2007 werd 
FELICE in gebruik genomen. De tweede mijlpaal was 
minder vrolijk: in februari 2006 brandde er een hoog-
spanningsvoeding in FELIX door en ontstond een grote 
brand. De brandweer kon die snel bedwingen, maar 
door de rook- en roetschade moest ze de laser vijf 
maanden uit de roulatie halen. “We hebben eindeloos 
moeten poetsen. En het meest dramatische was nog 
dat we iedereen die experimenten met FELIX had ge-
pland moesten afzeggen. Gelukkig zijn FELIX-gebruikers 
redelijk trouw, dus ze kwamen meteen weer terug.”
Een volgende uitdaging dient zich alweer aan. 
Volgend jaar maart wordt FELIX afgebroken, om een 
tweede leven te beginnen aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Hij zal daar een symbiose aangaan met 
de vrije-elektronenlaser FLARE die nu gebouwd wordt 
en met de befaamde Nijmeegse supermagneet. De 
combinatie van die drie faciliteiten biedt perspectief 
op nieuw, grensverleggend wetenschappelijk 
onderzoek. Voor Britta Redlich is een belangrijke rol 
weggelegd bij het huisvesten van FELIX en FELICE in 
hun nieuwe omgeving en het opstarten van de 
gebruikersexperimenten. Zelf verhuist ze uiteraard 
mee naar Nijmegen, want ze wil wel op fi etsafstand 
van de faciliteit wonen. 

Eigen onderzoek

Maar als ook die verhuizing eenmaal tot een goed 
einde gebracht is, hoopt Redlich toch weer eens 
college te gaan geven en ook aan eigen onderzoek toe 
te komen. “Gebruikers die van ver komen, nemen 
liever geen groot risico als ze met FELIX experimente-
ren. Voor mij ligt dat anders: ik ken het apparaat als 
geen ander en kan het me veroorloven om er nieuwe 
dingen mee uit te proberen. Zo biedt het hoge ver-
mogen van FELICE unieke mogelijkheden voor 
tijdsopgeloste metingen aan moleculen in de gasfase. 
Het lijkt me interessant en uitdagend om samen met 
een geroutineerde wetenschapper zoiets op te 
zetten.” Wellicht kan de wetenschap dan profi teren 
van de kennis die Redlich het afgelopen decennium 
heeft verzameld, en krijgt zij de kans om de draad 
van haar eigen wetenschappelijke carrière weer op 
te pakke n. (MH)  

FOM bezoekt conferentie 
‘Women in Physics’ in Zuid-Afrika 

De Nederlandse delegatie bestond uit 
(v.l.n.r): mr. Renée-Andrée Koornstra 
(hoofd Centrale Personeelsdienst FOM), 
leider van de delegatie prof.dr. Petra Rudolf 
(RuG en voorzitter van de FOm/v-com-
missie), ir. Noortje Vis (Programmacoördi-
nator FOm/v-beleid) en dr.ir. Petra van 
der Werf (Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging). 
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Facility manager Britta Redlich over 
de charmes van FELIX
Avonturen met een uniek apparaat

Dr. Britta Redlich voor 
de vrije-elektronen 
infraroodlaser FELIX van 
het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen. 
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FOM-oio’s Rajaram Lakkaraju, Yuk Man 
Lau, Ivo Roghair en Julián Martínez 
Mercado kennen elkaar goed. Ze 
begonnen hun promotie allemaal aan 
de Universiteit Twente. Ivo en Yuk Man 
onder supervisie van prof.dr.ir Hans 
Kuipers, Julián en Rajaram (of zoals 
zijn collega’s zeggen ‘Raj’) op de 
afdeling van prof.dr. Detlef Lohse. Maar 
de groep van Hans Kuipers verhuisde 
vorig jaar naar de universiteit van 
Eindhoven. “We kunnen nu dus niet 
meer zo makkelijk bij elkaar binnenlo-
pen,” vertelt Ivo. “Even wennen, maar 
mailen werkt ook. Ik heb bijvoorbeeld 
samen met Julián een artikel geschre-
ven, waarin we theorie (modellen van 
Ivo) en praktijk (experimenten van 
Julián) beschrijven.” Julián knikt 
enthousiast. 

Hun onderzoek gaat over ‘bubbly 
fl ows’, ofwel de krachten die op 
belletjes in vloeistoffen werken. Dit 
doen ze niet in samenwerking met 
Coca Cola of Heineken, maar met Akzo 
Nobel, TataSteel, DSM en Shell. Yuk 
Man: “TataSteel gebruikt de bellen 
bijvoorbeeld om vloeibaar staal te 
‘roeren’. Een ander materiaal zou 
namelijk gelijk in de vloeibare massa 

opgaan.” “Ook kunnen de belletjes 
helpen om chemische reacties in gang 
te zetten,” zegt Ivo. Julián: “En Shell 
injecteert gas om de druk in de 
boorputten op te voeren, het oliemeng-
sel bevat dan ook bellen.” Ivo: “Die 
processen zijn vaak het gevolg van trial 
and error. Met modellen kunnen we ze 
optimaliseren.” Deze combinatie van 
theorie en praktijk maakt het een 
ideaal onderwerp voor een IPP.

“We hebben twee keer per jaar een 
bijeenkomst met alle betrokken 
onderzoekers,” legt Rajaram uit. Ivo: 
“Dan geven wij alle vier een presenta-
tie over ons onderzoek. Er ontstaan 
vaak interessante nieuwe ideeën, 
omdat er vanuit de industrie heel 
andere vragen komen dan vanuit de 
academische wereld.” Yuk Man: “Maar 
tussendoor is er ook veel contact. En 
we hebben nu twee workshops gehad: 
één over experimentele methoden en 
één over modelleren. Je ziet dan echt 
wat de industrie kan en waar ze in 
geïnteresseerd zijn.” Ivo: “In de 
industrie gebruiken ze vaak grote 
hoeveelheden bellen, dat heb ik nu 
bijvoorbeeld aan mijn modellen toe 
kunnen voegen.” 

Binnen het IPP is er ook 
nauwe samenwerking 
tussen de oio’s onder-
ling. Julián: “Hoe meer 
we samenwerken, hoe 
meer we kunnen 
bereiken. Je merkt toch 
dat je een bepaalde 
methode gewend bent 
en het is lastig om 
daarvan af te wijken. De 
andere jongens werken 
op een andere schaal en 
kijken er dus vanuit een heel ander 
perspectief tegenaan. Dit helpt om 
buiten je eigen denkkader te komen. 
Daarnaast combineren we modellen en 
experimenten. Als die op elkaar 
aansluiten heb je een heel overtuigend 
verhaal. Dat is ons ultieme doel.”

En hoe zit het met hun toekomst, 
universiteit of industrie? Rajaram heeft 
een voorkeur voor de academische 
wereld: “De input van bedrijven is erg 
waardevol, maar zelf wil ik op de 
universiteit blijven werken. Ik vind dit 
onderzoek echt fascinerend en hoop 
dat ik me nog een paar jaar in dit 
onderwerp kan verdiepen.” Julián, Yuk 
Man en Ivo zien beide als een optie. 
“Het onderzoek wordt voor mij in ieder 
geval interessanter als ik ook zie op 
welke manier het toegepast wordt of 
kan worden,” aldus Ivo. “Bij FOM wordt 
ook écht fundamenteel onderzoek 
gedaan, dat zou ik denk ik niet kunnen. 
Of nou ja, wat wij doen is ook heel 
fundamenteel eigenlijk, maar toch met 
een toepassing…” Daar slaat hij de 
spijker op zijn kop! (IP)  

Vanaf heden is het weer mogelijk om 
een aanvraag in te dienen voor het 
programma ‘Investeringen NWO-groot’ 
dat elke twee jaar wordt opengesteld. 
Dit onderzoeksprogramma van NWO 
heeft tot doel om investeringen in 
wetenschappelijk vernieuwende 
apparatuur of dataverzamelingen van 
(inter)nationaal belang te bevorderen. 
Door diverse kennisinstellingen, zoals 
de FOM-instituten en de Nederlandse 
universiteiten, kan een aanvraag 
worden ingediend. De hoogte van de 
NWO-bijdrage bedraagt ten minste 
c 1.500.000. Het totale budget bedraagt 
circa 20 miljoen euro. 

Procedure en gebied 
Natuurkunde

Het Algemeen Bestuur van NWO heeft 
een multidisciplinaire commissie 
ingesteld voor de beoordeling van de 
aanvragen. De adviescommissie 
beoordeelt de aanvragen op basis van 
de commentaren van door NWO 
benaderde referenten, het weerwoord 
van de aanvragers hierop en de 
adviezen van de NWO gebiedsbesturen. 
Tevens brengt de commissie een 
bezoek op locatie bij de meest kans-

rijke aanvragen. Hierbij krijgen de 
aanvragers de gelegenheid hun 
investering mondeling nader toe te 
lichten. In de beoordelings- en 
adviseringsprocedure, zoals beschre-
ven in de brochure ‘Investeringen 
NWO-groot’ worden per NWO-gebied 
prioriteringsadviezen op basis van het 
strategisch belang uitgebracht over 
aanvragen die voor het betreffende 
NWO-gebied relevant zijn. Het 
Gebiedsbestuur Natuurkunde stelt 
daarvoor een ‘Adviescommissie 
NWO-groot-Natuurkunde’ in. Het 
advies van deze commissie vormt 
de basis voor het prioriteringsadvies 
van het Gebiedsbestuur Natuurkunde 
aan het Algemeen Bestuur van NWO. 

Deadline

De sluitingsdatum voor het indienen 
van NWO-groot aanvragen is 
1 november 2011 om 17.00 uur. 

Meer informatie 

Op www.nwo.nl vindt u meer 
informatie over het indienen van 
aanvragen in de brochure 
‘Investeringen NWO-groot: 
programmabrochure 2011-2012’.  

Ook in de presentatie van prof.dr. Peter 
Bolhuis kwamen de verschillende 
schalen duidelijk naar voren. 
Hij vertelde over krachten binnen 
eiwitstructuren op een kleine tijd-
schaal, maar ook over vezel-vezel 
interacties gedurende een veel langere 
periode. Dr. Arjen Bot van Unilever 
is met heel andere materialen bezig. 
Hij is op zoek naar stoffen die voor 
margarine gebruikt kunnen worden, 
waarbij de structuur en de smaak 
natuurlijk erg belangrijk zijn. Prof.dr. 
Thijs Michels, mede-initiatiefnemer 
tot het BRM-onderzoeksprogramma 
waaruit de meeting voortkomt, was 
erg enthousiast over de lezingen. 
“De verschillende disciplines lijken 
goed op elkaar aan te sluiten. En de 
link tussen universitaire en industriële 
interesses is ook erg duidelijk.”

Prof. David Porter van de Universiteit 
van Oxford (GB) sloot af met een 
presentatie over zijde. Hij liet in een 
fi lmpje zien hoe ze aan spinnenzijde 
komen – “this is not milking, but 
silking” – en legt uit dat met opgeloste 
zijde ook totaal nieuwe materialen 
gemaakt kunnen worden. Na afl oop 
geeft een jonge promovendus een 
treffende samenvatting van de dag: 
“Eigenlijk zou iedere startende 
promovendus dit moeten hebben. 
Eén dag waarin je wordt bijgepraat 
over het hele vakgebied.” 
Voor meer informatie over de BRM-
meeting kunt u contact opnemen met 
FOM-programmacoördinator dr. Pieter 
de Witte, pieter.de.witte@fom.nl, 
telefoonnummer (030) 600 12 73. (IP)  

Call for proposals: NWO-groot

Vervolg van pagina 1: 

Bio(-related) 
Materials meeting 
2011: hoe doet de 
natuur dat toch?

Een IPP in de praktijk
Vier vloeistofexperts over hun 

Industrial Partnership Programme

FOM startte in 2004 met Industrial Partnership Programmes (IPP’s): fundamen-
teel onderzoek met industriële partners. Gaat dit eigenlijk wel samen? En what’s 
in it voor de academische onderzoekers? We vragen vier jonge vloeistofexperts 
van het IPP ‘Heterogeneous bubbly fl ows’ naar hun ervaringen. 

Van links naar rechts: ir. Ivo Roghair, Julián 
Martínez Mercado MSc, ir. Yuk Man Lau en 
Rajaram Lakkaraju MSc. Daarachter de 
‘watertunnel’. Julián: “De belletjes gaan van 
onder naar boven en de camera (rechts) 
beweegt mee. We gebruiken deze grote 
opstelling om een homogene stroom te krijgen 
en geen last te hebben van de wandeffecten. 
We meten alleen in een klein gebied (hij vouwt 
zijn handen tot een kubus) in het midden.”

‘Grill’-sessie

De Stichting FOM biedt onderzoekers die 
een NWO-groot aanvraag met een fysische 
component in willen dienen - voorafgaand 
aan het indienen - de kans om deel te 
nemen aan een kritische bespreking van 
de voorgenomen aanvraag. Deze bijeen-
komst (in de volksmond ook wel als 
‘grill’-sessie aangeduid) wordt georgani-
seerd door de Stichting FOM en vindt 
plaats op dinsdag 13 september 2011 op 
het FOM-bureau in Utrecht.
Tijdens deze openbare voorbespreking 
presenteren onderzoekers hun voorgeno-
men NWO-groot aanvraag aan het 
aanwezige publiek, dat bestaat uit onder 
andere de leden van de Raad van Bestuur 
van FOM, de voorzitters van de werkge-
meenschapscommissies, de directeuren 
van de FOM-instituten en representanten 
van de fysica bij de universiteiten. 
Vervolgens wordt het voorstel kritisch 
besproken en is er ruimte voor vrije 
discussie. Per aanvraag wordt een half uur 
uitgetrokken. De bijeenkomst heeft tot doel 
dat de indiener aan de hand van de 
verkregen feedback het voorstel nog verder 
kan vervolmaken, alvorens deze offi cieel 
bij NWO wordt ingediend. 
Indien u uw voorgenomen NWO-groot-
aanvraag wilt aanmelden voor de kritische 
voorbespreking, neem dan uiterlijk 28 juli 
2011 contact op met Christa Hooijer van 
het FOM-bureau, telefoon (030) 600 12 22, 
e-mail: christa.hooijer@fom.nl.  
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Twaalf jaar Fusion Road Show

Publieksvoorlichting over fusie-energie rust bij 
Rijnhuizen op drie pijlers: de Fusion Road Show, 
de lesmodule Kernfusie met het bijbehorende 
scholierenpracticum op Rijnhuizen en de website 
www.fusie-energie.nl.

De Fusion Road Show, opgevoerd door de voorlichters 
van Rijnhuizen, is oorspronkelijk het geesteskind van 
FOM-voorzitter prof.dr. Niek Lopes Cardozo en is al 
ruim twaalf jaar een begrip op middelbare scholen. 
Ook bedrijven, verenigingen en organisaties nodigen 
de show regelmatig uit. In 2010 ontstond de behoefte 
de show grondig te vernieuwen. De presentatie was 
in de loop der jaren van theatraal naar inhoudelijk 
verschoven en kon niet alle doelgroepen even goed 

boeien. Paul van der Drift, docent 
rollenspel, training en acteerwerk in 
Utrecht, hielp in de zomer van 2010 het 
script te herschrijven. Samen met Van 
der Drift voegde Rijnhuizen experi-
menten toe en werden andere 
elementen geschrapt. De show werd 
korter en kreeg een afwisselender 
opbouw. Zo ontstond een show met 
meer vaart en een hogere concentratie 
fascinerende demo’s. Met het nieuwe 
script in de hand coachte Van der Drift 

de vaste presentatoren van de show, Arian Visser en 
Gieljan de Vries. Een componist schreef muzikale 
begeleiding voor het begin en einde van de show en 
voor scènewisselingen. 

Het nieuwe script zet eerst stevig het wereldwijde 
energieverbruik neer. Met hulp uit het publiek 
illustreert de presentator deze almaar stijgende 
hoeveelheid met een verrassend experiment. 
Vervolgens introduceert hij fusie-energie als één 
van de duurzame energiebonnen van de toekomst. 
De presentator neemt het publiek stap voor stap en 
aan de hand van live experimenten mee in de 
wonderschone wereld van de energiebron van de zon. 
De show sluit uiteindelijk af met een stevige 
vergelijking tussen olie en fusie-energie.

De Fusion Road Show nieuwe stijl stond intussen 
ruim twintig keer op de bühne en slaat aan. De 
reacties zijn uitgesproken enthousiast. Scholieren 
zijn meer geboeid tijdens de show: hun volle 
aandacht gaat naar de presentator en zijn experi-
menten.Toehoorders stellen meer vragen na afl oop 
en nemen het voorlichtingsmateriaal over fusie-
energie, dat voorheen vaak bleef liggen, nu massaal 
mee. Deze zomer is de opgefriste Fusion Road Show 
een interessante debutant tijdens de culturele zondag 
in Utrecht en de Groningse Nacht van Kunst en 
Wetenschap.

Interactieve fusiestand

Tijdens congressen, beurzen en 
evenementen verandert de Fusion 
Road Show van een podiumevent in 
een interactieve stand. De experimen-
ten worden ingezet om vragen op te 
roepen. De volgorde van de proeven en 
het verhaal hangt helemaal af 
van de interesse van de bezoekers. 

Deze vorm van presen-
teren gebeurt al enkele 
jaren tijdens de open 
dagen van Rijnhuizen 
en tijdens Physics@FOM 
Veldhoven. De proefjes-

stand blijkt ook een heel laagdrempelige manier 
te zijn om met het grote publiek in 
gesprek te komen. Deze manier van 
vertellen over fusie-energie nam een 
grote vlucht tijdens Lowlands in 2010. 
Duizenden jonge bezoekers van het 
grootste muziekfestival van Nederland 
waren opvallend geïnteresseerd in het 
verhaal over fusie-onderzoek op het 
duurzaamheidseiland Llowlab. Men 
was ronduit enthousiast en bleef tot 
een half uur lang doorpraten over de 
mogelijkheden van kernfusie. Eind 
vorig jaar vonden vergelijkbare enthou-
siaste ontmoetingen plaats in het InnovatieLab van 
het grote Haagse congres Meet the Future, Science & 
Technology Summit 2010. Op Lowlands 2011 is de 
Fusion Road Show na het succes van vorig jaar weer 
van de partij op het wetenschapseiland Llowlab. 

Scholieren experimenteren zelf

Binnen het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) 
kunnen havo- en vwo-docenten al enkele jaren de 
NLT-module Kernfusie aanbieden. Deze in 2008 
gecertifi ceerde module werd door Rijnhuizen 
ontwikkeld in samenwerking met enkele docenten. In 
het verlengde van de module kunnen kleine groepjes 
scholieren een dagje komen experimenteren op 
Rijnhuizen. Tot voor kort maakten de scholieren 
daarbij gebruik van het bestaande experiment 
Pilot-PSI, maar de onderzoeksplanning van deze 
lineaire plasmabron raakte te vol.

In 2010 is daarom in samenwerking met wetenschap-
pers en technici een nieuwe opstelling gebouwd, 
speciaal voor scholieren van de NLT-module Kernfu-
sie. Met het nieuwe experiment kunnen de leerlingen 
zelf de Paschencurve van verschillende gassen 
bepalen door te experimenteren met afstand, druk en 
spanning. Bij deze nieuwe opstelling werden nieuwe 
documentatie en opdrachten geschreven.

In februari ontving Rijnhuizen een eerste groep 
scholieren van het Veenlanden College in Mijdrecht. 
Het experiment bleek een schot in de roos. 
De leerlingen en hun docent waren bijzonder 
enthousiast. Ook de scholieren die nadien kwamen 
experimenteren toonden enthousiasme. Het nieuwe 
NLT-experiment is een mooie manier om weten-
schappers in spé te inspireren en met Rijnhuizen en 
kernfusie kennis te laten maken.

Fusie op het web

Informatie over fusie-energie, de Fusion Road Show 
en het NLT-experiment op Rijnhuizen is recent met 
veel nieuw beeldmateriaal bijeengebracht op de 
geheel vernieuwde website www.fusie-energie.nl. 
(GdV en AV)  

Fusievoorlichting krijgt stevige impuls
Vernieuwde Fusion Road Show en uniek experiment voor scholieren 
kweken groot enthousiasme

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen doet al jarenlang aan communicatie over fusie-energie als 
mogelijke duurzame energiebron van de toekomst. Het instituut richt zich vooral op middelbare scholen, 
maar bedient steeds vaker het grote publiek. In 2011 komt het verhaal over fusie net als in 2010 naar 
muziekfestival Lowlands. En intussen wordt een fonkelnieuw experiment dat scholieren op Rijnhuizen zelf 
kunnen komen doen, zeer enthousiast ontvangen.
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F i li hti k ij t t i i lF i g krijgt stevige impuls
Vernieu

De belangrijkste 
contactgegevens van de 
fusie-outreach in één 
QR-code (scan met uw 
mobiele telefoon).

De leerlingen van het 
Veenlanden College in 
Mijdrecht doen de eerste 
metingen met het nieuwe 
NLT-experiment van 
Rijnhuizen.

Met het NLT-experiment 
van Rijnhuizen kunnen 
scholieren zelf de Paschen-
curve meten door te 
variëren met afstand, 
druk en spanning.

Beelden van enkele 
experimenten tijdens de 
nieuwe Fusion Road Show.
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  Silke Diedenhofen, Propagation of 
light in ensembles of semiconductor 
nanowires, 20 december 2010, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. J. Gómez Rivas, co-promotoren  
prof.dr. E.P.A.M. Bakkers en prof.dr. 
A. Fiore, FOM-instituut AMOLF.
Combining fundamental science with 
applied research, such as in an Industrial 
Partnership Program, stimulates innovative 
applications. 

  Bart-Jan Pors, Entangling light in 
high dimensions, 3 februari 2011, Uni-
versiteit Leiden, promotor prof.dr. J.P. 
Woerdman, co-promotor dr. E.R. Eliel.

  Umberto Perinetti, Optical 
properties of semiconductor quantum 
dots, 17 februari 2011, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. 
L.P. Kouwenhoven, co-promotor 
dr. V. Zwiller, werkgroep FOM-D-41.
The most effective way to reduce the 
numerical gender gap in formal and 
natural sciences over time is to give toys 
to children without any consideration for 
their gender. 

  Wouter Vijvers, A high-fl ux cascaded 
arc hydrogen plasma source, 28 februari 
2011, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
en prof.dr.ir. D.C. Schram, co-promotor 
dr.ir. G.J. van Rooij. 

  Corijn Snippe, Design and optimiza-
tion of vertex detector foils by super-
plastic forming, 16 maart 2011, Univer-
siteit Twente, promotor prof.dr.ir. J. 
Huétink, co-promotor dr.ir. V.T. 
Meinders. 

  Venkata Mokkapati, Micro and nano-
fl uidic devices, 5 april 2011, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr. P.J. 
French, co-promotor dr.ir. A. Bossche. 
Finally humans appreciate the benefi ts of 
micro and nanofl uidics, nature has been 
doing this for millions of years. 

  Jan Mennis Amoraal, Alignment 
with Kalman fi lter fi tted tracks and 
reconstruction of BO

S → J/�� decays, 
11 april 2011, Vrije Universiteit Amster-
dam, promotor prof.dr. M.H.M. Merk, 
co-promotor dr. W.D. Hulsbergen. 

  Eric Jansen, Supersymmetry search 

using Z0  bosons produced in neutrali-
no decays at the ATLAS detector, 
11 april 2011, Radboud Universiteit 
Nijmegen, promotor prof.dr. N. de Groot. 

  Saskia Bruijn, Diffusion phenomena 
in chemically stabilized multilayer 
structures, Universiteit Twente, 27 april 
2011, promotor prof.dr. F. Bijkerk, 
co-promotor dr.ir. R.W.E. van de Kruijs, 
werkgroep FOM-T-28.

  Mariya Medvedyeva, On localization 
of dirac fermions by disorder, 3 mei 
2011, Universiteit Leiden, promotor 
prof.dr. C.W.J. Beenakker, co-promoto-
ren dr. Ya.M. Blanter en dr. J. Tworzydlo, 
werkgroep FOM-L-05.
Creativity can be easily reduced by 
applying pressure. 

  Manuel Kayl, Measurement of 
the charged particle density with 
the ATLAS detector. First data at 
��s = 0,9, 2,36 and 7 TeV, 13 mei 2011, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. E.N. Koffeman, co-promotor 
dr. A.P. Colijn, FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef.

  Diego de Lazzari, Stabilization of 
magnetic islands in tokamaks by 
localized heating and current drive, 
a numerical approach, 23 mei 2011, 
Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
en prof.dr. W.J. Goedheer, co-promotor 
dr. E. Westerhof, FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen.

  Terje Hansen, Interaction between 
low-energetic plasmas and hydrogen-
ated amorphous carbon, 25 mei 2011, 
Technische Universiteit Eindhoven, 
promotor prof.dr.ir. M.C.M. van de 
Sanden, co-promotor dr. R.A.H. Engeln, 
werkgroep FOM-E-12.

  Eleonora Presani, Neutrino induced 
showers from gamma-ray bursts, 
27 mei 2011, Universiteit van Amster-
dam, promotor prof.dr. P. Kooijman, 
co-promotoren dr. C.J. Reed en 
dr. E. de Wolf, FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef.  
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Het zijn bijzonder grote en dure apparaten, ze 
verbruiken veel energie en een groot team is nodig 
om ze te kunnen bedienen, maar ze leveren ook de 
meest intense, helderste en kortste röntgenstralings-
pulsen ooit gemaakt: röntgen vrije elektronenlasers 
gebaseerd op deeltjesversnellers. Zo staat er een 
X-ray Free Electron Laser (X-FEL) bij Stanford 
University in de Verenigde Staten en wordt in 
Hamburg momenteel een Europese X-FEL gebouwd. 
Op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is 
onlangs een unieke, compacte variant bedacht, 
die de apparaten van de Amerikaanse en Duitse 
collega’s goed kan versterken met complementaire 
onderzoeksmogelijkheden. FOM-promovendus dr.ir. 
Thijs van Oudheusden ontwikkelde namelijk een 
spectaculaire femtoseconde elektronenbron, op basis 
van de ideeën van zijn co-promotor en FOM-werk-
groepleider prof.dr.ir. Jom Luiten. 

Met een X-FEL kun je razendsnelle moleculaire 
processen op atomaire schaal in kaart brengen. Je 
kunt het vergelijken met een ultrasnelle videomicro-
scoop, omdat je kunt inzoomen op het niveau van 
atomen en de veranderingen in de moleculen kunt 
volgen. Met een gewone microscoop zijn details 
kleiner dan de golfl engte van licht niet zichtbaar. Er is 
daarom straling nodig met een golfl engte van minder 
dan een nanometer om atomen te kunnen zien. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling 
of elektronen. Deze moeten als ultrakorte pulsen 
gestuurd worden om een extreem korte belichtings-
tijd te creëren, zodat de atomen en moleculaire 
processen in de tijd waargenomen kunnen worden. 
En juist die pulsen zijn erg moeilijk en kostbaar om te 
maken. Hier biedt de innovatieve machine van de 
TU/e nieuwe mogelijkheden. 

Van röntgenstraling naar elektronen

Luiten vertelt dat ze op de TU/e met nieuwe technie-
ken werken om met elektronenmicroscopen ultra-
snelle processen gedetailleerd waar te nemen. Zijn 
collega-onderzoekers vroegen zich met hem af 
waarom je elektronen zou omzetten in röntgenstra-
ling, als je ook de elektronen zelf kunt gebruiken. 
Bovendien hoef je aan die elektronen maar weinig 
energie toe te voegen; je kunt ze in een versneller van 
een centimeter voldoende snelheid geven. Op basis 
hiervan ontstond een nieuw idee en creëerden zij een 

nieuwe onderzoeksopstelling. Eentje die gewoon op 
een tafel past. En dat met een, naar verhouding, laag 
kostenplaatje van vijf ton. De fysische barrière die 
Luiten, Van Oudheusden en collega’s in het apparaat 
moesten overwinnen, is dat de elektronen in 
elektronenpulsen elkaar afstoten. Hierdoor expande-
ren de elektronenpakketjes en worden de pulsen 
vele malen langer dan de gewenste honderd 
femtoseconden (10-15 sec), wat de ‘videomicroscoop’ 
te traag zou maken. Luiten bedacht een oplossing om 
de ongewenste expansie tegen te gaan. De crux zat 
erin, pakketjes met precies de juiste vorm te maken, 
waarmee het mogelijk wordt de pakketjes te 
controleren en te focusseren met elektrische velden, 
tot pulsen van de gewenste soort en lengte. En dat 
alles met een aantal elektronen (één miljoen) dat 
voldoende is om een diffractiepatroon in een enkel 
shot te maken. “In dit nieuwe apparaat worden 
supersnelle elektronenpulsen gemaakt: in één fl its 
konden we een volledig diffractiepatroon waar-
nemen, wat uniek is. Een belangrijke doorbraak,” 
zegt Luiten: “We deden metingen die tot dusver nog 
niet konden worden gedaan met elektronen.” Het pro-
motieonderzoek van Van Oudheusden, werkzaam 
binnen het FOM-programma ‘Physics for technology’ 
leverde dan ook een publicatie op in het gerenom-
meerde tijdschrift Physical Review Letters.

Volgens Luiten vinden er momenteel veel spannende 
en nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied van 
ultrasnelle elektronen- en röntgenbronnen. Binnen 
het veld zijn belangrijke stappen gemaakt, waar tot 
nu toe vooral vaste stof fysici dankbaar gebruik van 
hebben gemaakt. De nieuwe ultrasnelle elektronen-
bronnen kunnen niet tippen aan de intensiteit en 
helderheid van de X-FEL, maar ze zijn ideaal om in te 
zetten om oppervlakken of hele dunne lagen te 
bestuderen, zoals membraanproteïnen. De röntgen-
straling is juist geschikter voor dikkere kristallen en 
vloeistoffen. “De X-FEL röntgentechniek, die overi-
gens ook pas twee jaar oud is, wordt dus zeker niet 
overbodig gemaakt. Integendeel. De nieuwe elektro-
nentechniek is complementair op de bestaande 
mogelijkheden: ze vullen elkaar prachtig aan.” 

Veel interesse

Veel (buitenlandse) universiteiten hebben al belang-
stelling getoond voor de Eindhovense elektronenbron. 

Om gebruik door andere onderzoekers te stimuleren 
heeft de fi rma AccTec, een dochteronderneming van 
de TU/e, de opstelling in productie genomen en er al 
twee verkocht. “Stil zitten we dus niet,” zegt Luiten. 
“We zijn momenteel bezig om de nieuw ontdekte 
technieken in de machine toe te passen, maar we 
kijken uiteraard ook alweer naar nieuwe ontwikkel-
mogelijkheden. Zo heb ik voor het onderzoek een 
Vici-subsidie van NWO ontvangen en worden 
vervolgonderzoeken uitgevoerd in een Industrial 
Partnership Programme van FOM, ‘Microscopy and 
modifi cation of nano-structures with focused 
electron and ion beams’. Hierin werken we samen 
met de fi rma FEI Electron Optics.” Hij vult aan dat het 
prettig is dat internationale collega’s van onder 
andere het Max Planck Instituut in Hamburg de 
Eindhovense resultaten niet als bedreiging zien. 
“Zij zien onze elektronenbron echt als een welkome 
aanvulling op het onderzoek. En het mooiste is dat 
je onze opstelling tegen lage kosten overal kunt 
bouwen!”   

De femtoseconde elektronenbron ontwikkeld aan de 
TU/e met links de 100 kV versneller, waarin 

femtoseconde elektronenpulsen worden opgewekt door 
foto-emissie. En helemaal rechts de microgolf trilholte 

waarmee de expanderende elektronenpulsen weer 
gecomprimeerd worden.

Eindhovense FOM-onderzoekers ontwikkelen 
unieke femtoseconde elektronenbron
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Op 1 maart is de Jan Kluyver-prijs 2010 
uitgereikt aan dr. Tristan du Pree. 
Du Pree is bij de Universiteit Utrecht 
afgestudeerd in de theoretische 
natuurkunde en deed sinds 2006 
promotieonderzoek binnen de 
LHCb-groep van het FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef. De Engelse 
samenvatting van zijn proefschrift, 
Search for a Strange Phase in Beautiful 
Oscillations, werd gekozen als de beste 
van het jaar 2010. 

Dr.ing. Jürgen Rapp is in maart 
aangesteld als deeltijd hoogleraar aan 
de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e). Hij bekleedt daar de leerstoel 
Plasma Facing Materials in de Plasma 
& Materials Processing groep, die wordt 
geleid door dr.ir. Erwin Kessels. Rapp is 
hoofd van de afdeling Plasma Surface 
Interaction bij het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen. 

Zeven Rubicon-toekenningen 
voor de fysica

In april heeft NWO zes Rubicon-subsi-
dies toegekend aan jonge, veelbelo-
vende onderzoekers met een fysisch 
onderzoeksthema of een fysisch 
component in hun onderzoek. Met 
Rubicon geeft NWO de pas gepromo-
veerde onderzoekers de kans om over 
de grens te kijken en onderzoekserva-
ring op te doen in het buitenland: drs. 
Michal Juriček (Northwestern Univer-
sity, Chicago), Aleksey Kocherzhenko 
(University of California, Berkeley), dr. 
Daniela Kraft (New York University), 
dr.ir.ing. Reinoud Lavrijsen (University 
of Cambrigde) en drs. Daan Meerburg 
(Princeton University, New Jersey). Ook 
voormalig FOM-oio bij FOM-instituut 
AMOLF dr. Klaas-Jan Tielrooij ontvangt 
een Rubicon-subsidie. Hij zal twee jaar 
lang onderzoek doen aan het Institute 
of Photonic Sciences te Barcelona aan 
‘Antennes voor verborgen informatie’. 
In de FOM expres van december 2010 
maakten wij al melding van vijf 
Rubicon-subsidies. De Rubicon voor 
KVI-onderzoeker dr. Ruud Vinke 
ontbrak nog in dit bericht. Hij zal 
onderzoek doen aan Stanford Univer-
sity te Californië.

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.  
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Prof.dr. Mischa Bonn, 
bijzonder hoogleraar 
ultrafast dynamics of 

condensed matter systems aan de UvA, 
is per 1 april 2011 aangesteld als 
wetenschappelijk directeur bij het Max 
Planck Institute for Polymer Research. 
Bonn, ook werkzaam als groepsleider 
Biosurface Spectroscopy bij FOM-insti-
tuut AMOLF, zal bij het prestigieuze 
instituut in Mainz leiding gaan geven 
aan de afdeling Molecular Spectro-
scopy. Vanaf het najaar van 2011 zal 
Bonn full-time in Mainz gaan werken, 
maar zijn samenwerking met diverse 
groepen bij AMOLF en zijn werk als 
hoogleraar aan de UvA zet hij voort. 
Mischa Bonn doet onderzoek naar het 
gedrag van (bio-)moleculen, in het 
bijzonder op oppervlaktes, waarbij hij 
gebruik maakt van ultrasnelle 
moleculaire spectroscopie technieken.

FOM-oio Siim Tolk heeft op vrijdag 29 
april de Amsterdam Master of Physics 
Award 2011 van de UvA/VU master of 
Physics gewonnen met zijn presentatie 
over zijn LHCb-onderzoeksproject op 
Nikhef en CERN. Tolk is student bij de 
joined masters programme Particle and 
Astroparticle Physics.

Het Algemeen Bestuur van NWO heeft 
per 1 mei drs. Hans de Groene tot alge-
meen directeur van NWO benoemd. Hij 
volgt dr. Cees de Visser op, die in mei 
met pensioen is gegaan. De Groene 
(1960) begon zijn loopbaan bij het 
Ministerie van Economische Zaken 
waar hij werkte in beleids- en manage-
mentfuncties binnen de directie 
Algemene Economische Politiek. Sinds 
2004 is hij directeur Innovatie en 
plaatsvervangend directeur-generaal 
Ondernemen & Innovatie (sinds 
oktober 2010 binnen het nieuw 
gevormde ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie). 

Technologiestichting STW heeft de titel 
Simon Stevin Meester 2011 dit jaar 
toegekend aan onderzoeker, nano-
technoloog en FOM-werkgroepleider 
prof.dr.ing. Dave Blank van de 
Universiteit Twente. Hij krijgt een 
geldbedrag van 500.000 euro, te 
besteden aan onderzoek. De Simon 
Stevin Meester-prijs is de grootste prijs 
voor technisch-wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland en bekroont 
onderzoekers die excellent fundamen-
teel-wetenschappelijk werk op een 
succesvolle manier verbinden met 
maatschappelijk relevante vraagstuk-
ken en toepassingen. 

NWO heeft aan oud FOM-oio 
dr. Sander Woutersen en FOM-werk-
groepleider prof.dr. Wybren Jan Buma, 
van de groep moleculaire fotonica (Van 
‘t Hoff Institute for Molecular Sciences) 
van de UvA, ieder een ECHO-subsidie 
toegekend voor onderzoek aan molecu-
laire machines. ECHO-subsidies zijn 
projectsubsidies van 260.000 euro, 
bedoeld voor Excellent CHemisch 
Onderzoek.

De KNAW heeft per 1 juni een nieuw 
bestuur aangesteld. Spinozawinnaar 
prof.dr.ir. Albert van den Berg, 
hoogleraar sensorsystemen voor 
biomedische en milieutoepassingen 
aan de Universiteit Twente en lid van 
de FOM-werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/technologie, is samen met 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Chris-
tine Mummery, hoogleraar ontwikke-
lingsbiologie aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum benoemd als 
bestuurslid. RUG-hoogleraar organi-
sche chemie, Akademiehoogleraar en 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Ben 
Feringa, die al bestuurslid was, is nu 
één van de vicepresidenten van de 
KNAW. Tegelijkertijd maakte de KNAW 

Dr. Tristan du Pree

Drs. Hans de Groene

Prof.dr.ing. Dave Blank

Prof.dr. Nynke Dekker

Dr. Klaas-Jan Tielrooij

Prof.dr. Mischa Bonn

bekend dat zij op 26 september twintig 
nieuwe leden installeert, waaronder 
prof.dr.ir. René Janssen, hoogleraar 
moleculaire materialen en nanosyste-
men aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en FOM-werkgroepleider. 
Daarnaast is Nobelprijswinnaar 
prof.dr. Andre Geim één van de vier 
nieuw aangestelde ‘correspondenten’. 
Correspondenten zijn in het buiten-
land werkzame Nederlandse weten-
schappers of buitenlandse onder-
zoekers die zijn gepromoveerd aan 
een Nederlandse universiteit.

Prof.dr. Nynke Dekker is per 1 januari 
2012 benoemd tot lid van het Uitvoe-
rend Bestuur (UB) van de Stichting FOM 
en al per 1 juni 2011 zal zij toetreden 
tot de Raad van Bestuur. Zij volgt 
prof.dr. Carlo Beenakker op, die eind 
dit jaar na twee termijnen het UB 
verlaat. Dekker is hoogleraar biofysica 
aan de Technische Universiteit Delft en 
heeft een indrukwekkend CV. Dekker 
wordt het jongste UB-lid én tevens de 
eerste vrouw in het UB gedurende het 
65-jarig bestaan van FOM.  

Lintjes
FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Mikhail Katsnel-
son is benoemd tot 
Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 
Katsnelson is sinds 2004 
hoogleraar in de 
theoretische fysica aan 
de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, 
Wiskunde en Informatica 
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een enorme wetenschappelijke 
productie (447 artikelen in internationale gerefereerde tijdschriften) van uitzon-
derlijk hoog niveau. Eind 2010 was Katsnelson meer dan 11.000 keer geciteerd 
en werd hij door bureau Thomson-Reuter gekozen tot een van de tien meest 
invloedrijke wetenschappers wereldwijd. Sinds 2004 werkt hij intensief samen 
met de winnaars van de Nobelprijs 2010 voor de Natuurkunde, prof.dr. Andre 
Geim en prof.dr. Kostya Novoselov, aan grafeen. 

In april is prof.dr. Sander Bais, emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde 
aan de Universiteit van Amsterdam, benoemd tot Offi cier in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn bijzondere 
verdiensten voor de wetenschap en de samenleving. Bais, voormalig FOM-werk-
groepleider en voormalig lid van de Raad van Bestuur van FOM, heeft een 
indrukwekkende staat van dienst, als onderzoeker, docent en bestuurder binnen 
de academische wereld, maar ook als voorvechter van het maatschappelijk 
belang van de natuurwetenschappen.  
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Het mooiste cadeau voor FOM bevond zich 
die zaterdagavond 16 april in de Amsterdam-
se Westergasfabriek: een deinende vrolijke 
massa, springlevend en zonder pensioen-
plannen. FOM-ers houden van feesten en 
ook daar zijn ze goed in. De FOM65-feest-
commissie wilde met het thema ‘FOM 
around the World’ benadrukken dat FOM 
weliswaar 65 jaar geleden in Nederland 
opgericht is, maar anno 2011 een organisa-
tie die meer dan ooit mondiaal aan het 
werk is. En dat dit zich uitbetaalt, want de 
Nederlandse natuurkunde telt mee. Wim 
van Saarloos liet in zijn openingsspeech zien dat de impact van 
publicaties van fysici in Nederland in 2010 groot is. “FOM staat al 
65 jaar voor Fundamenteel Onderzoek der Materie in de brede zin van 
het woord: vanuit de basis in de natuurkunde tot en met vakgebieden 
zoals chemie, materiaalkunde en biologie.” Trots meldde Van Saarloos 
ook dat onder de meer dan duizend werknemers 65 verschillende 
nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Met veel tromgeroffel en 
vuureffecten onderstreepten de vier mooie dames van percussie-
groep Beauty & the beats de woorden van de FOM-directeur. 

Na de sympathieke champagne-ontvangst in het Transformatorhuis was het 
moeilijk kiezen. Eerst stemmen op de mooiste foto in de fotowedstrijd of meedoen 
aan een graffi tiworkshop? Een goed gesprek met 
een waterpijp erbij in de Oosterse ruimte, of toch 
eerst maar de geografi ekennis testen in de 
wereldquiz? De ongeveer duizend FOM-ers en 
hun partners vonden hun weg in de sfeervol 
ingerichte ruimtes. Aan het Italiaanse, Spaanse 
en Europees-Aziatische buffet was het heerlijk 
opscheppen. Vrienden werden gemaakt in de 
lange rij bij de populaire cocktailbar. Op het 
oog simpele pasjes bleken dat bij lange niet: de aangekon-
digde dansen uit Oekraïne, Servië en zelfs Nederland werden 
met gejuich ontvangen tijdens de dansworkshop van 
Dansensemble Paloina. Maar ze gestroomlijnd uitvoeren was 
weer een ander verhaal. In de grote zaal gingen de beentjes 
gemakkelijker van de vloer: op de opzwepende muziek van 
de Sesam Sensation coverband samen met de Boston Tea 
Party en als uitsmijter zangeres Berget Lewis danste tout 
le monde tot het licht aanging. 

Tim Tsarfati is manager valorisatie op het FOM-Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen. Dat hij daar goed in is, 
bewees hij ook met zijn deelname aan de fotowedstrijd. 
Van de 25 tentoongestelde foto’s kwam zijn inzending als 
winnaar uit de bus. Het leverde hem een weekend in een 
Europese stad naar keuze ter waarde van 750 euro op. De foto 
van Alex Poelman eindigde als tweede. Hugo le Blank, ook van 
Rijnhuizen, behaalde de meeste punten in de geografi equiz. 

Een Mexicaanse oio vertrouwde de FOM expres toe dat hij 
- na een aantal maanden in Frankrijk - blij is 
terug te zijn onder de Nederlandse FOM-
vleugels: “Alles is goed bij FOM: het werk, de 
collega’s, de trainingen, de sfeer en dus ook de 
feesten.” Van Saarloos en de FOM-collega’s 
klapten hard voor Anouk Nelissen, Lisa 
Hartgring, Noortje Khan, Mark Brocken, Frits 
Hekkenberg, Pieter de Witte en Gabby Zegers 
van de FOM65-feestcommissie. Waarna 
iedereen nog een zakje frites 
met mayonaise kreeg, zodat de 
busreis terug zeker niet met 
knorrende maag hoefde te 
worden aangevangen. (AvS)  
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Every PhD student must write 
scientifi c articles. The better the 
articles are organised and written, the 
more likely they are to be published, 
read and cited. This is essential for a 
successful career as a scientist. To 
help our students achieve this, FOM 
organised a two-day training in April: 
‘Write It Right’. Two experienced 
researchers came along to the FOM 
Offi ce in Utrecht to pass on some 
‘tricks of the trade’.

Dr. Christopher Lowe and Prof. Gadi 
Rothenberg fi rst gave the ‘Write it Right’ 
workshop for their own PhD students. 
Originally from Britain, Lowe says their 
students thought they needed a course 
in advanced English grammar. Luckily 
for them, he and his colleague thought 
they needed a different kind of 
training: “From my experience as a 
researcher, and as a native speaker, I 
knew that they just needed some tips 
on improving their technical English 
based on the English they already knew. 
Gadi concentrated on the other equally 
important aspects of writing a 
successful article, focusing on things 
like structure and making an impact. 
After all, there is no point writing a 
great article if nobody reads it.” The 
combination proved successful. Now, in 
addition to their ongoing research, they 
give the workshop in several countries 

for organisations involved in 
training PhD students. And with 
success too. The workshops are 
popular and the participants 
positive.

Write the English right

One of the workshop partici-
pants was FOM PhD student 
Rifka Vlijmen (TU Delft). As 
she is busy with her fi rst article, she 
found the tips from the workshop 
particularly helpful. “I really benefi ted 
from learning about good practice and 
some of the common mistakes made in 
English.” Second year FOM PhD Omkar 
Deshmukh (University of Twente) from 
India is fl uent in English, but could still 
gain a lot from the workshop: “I now 
know that I will try to use more active 
language and I will be very careful 
about using long sentences.” Christo-
pher, himself a physicist, explains that 
they advise participants to describe 
their subject matter as simply as 
possible. “Clearly and simply is not only 
an easier way to write, it is also easier 
for the reader to read. So everyone is 
happy. In practice we fi nd that the 
participants have a much better 
command of English than they think. 
We just show them a different way of 
using what they mostly already know 
so that they can produce clear, accurate 
and concise English.” Simple writing, 

but not simplistic. “Most FOM students 
are of course writing about really 
diffi cult stuff. Nonetheless, there is 
more chance readers will understand 
the important hard stuff if it is not 
obscured by unnecessarily diffi cult 
language.”

Get noticed!

Participants submit a two-page 
manuscript on a piece of their research 
before the workshop. “We try to 
encourage participants to write. The 
fi rst thing you need to do with an 
article, obviously, is to write it. Not 
everyone fi nds this so easy. We also use 
this manuscript in several exercises 
and give participants individual 
feedback on it,” says Christopher. 
Besides the language, Christopher and 
Gadi cover the structure of an article 
and how to increase its impact by using 
titles, abstracts and graphic material. 
Omkar, who soon will be writing his 
fi rst article, found the tips for writing a 

strong title and abstract 
very useful. “After all, 
that’s the fi rst thing the 
reader sees and its what 
comes up in an Internet 
search. In a nutshell: make 
your article interesting 
and get readers, but above 
all make it readable!”

All too often the trainers 
see that young researchers 
underestimate their work. 

They therefore aim to help them get 
the maximum value out of their nice 
research when they publish it. 
Christopher says that every time they 
do the workshop with a new group, 
they approach it with the same 
enthusiasm. “Giving this course is an 
absolute pleasure. We have very good 
and highly motivated students who 
want to improve their papers. We try to 
help them with that and hopefully they 
leave feeling enthusiastic about getting 
writing!” (MV)  

How do you write a good scientifi c article? 
Attend the PhD workshop ‘Write it Right’!

The portal MyFOM-People went online 
in May. FOM staff can use this portal to 
quickly and easily sort out various 
personnel matters electronically. All 
staff received a letter detailing their 
personal user name and password for 
logging into the portal. Once you have 
logged in you can change personal 
data, view and print salary slips and 
end of year statements, and submit 
requests for customised conditions of 
employment (AVOM). During the 
development of the portal, FOM 
considered the 65 different nationali-
ties it employs. MyFOM-People is there-
fore available in both Dutch and 
English. This is one of the reasons why 
FOM developed its own portal: 
off-the-shelf systems were not 
available in English. Renée-Andrée 
Koornstra, head of the Central 
Personnel Service at the FOM Offi ce 
enthusiastically explains why 
MyFOM-People is important for FOM 
staff and how FOM will expand the 
portal in the future. 

Why was MyFOM-People 
launched? 

“Being able to complete forms 
electronically is highly convenient for 
employees, as then they can easily deal 
with personnel matters from behind 

their computer. With MyFOM-People, 
we have therefore responded to the 
wish of employees to pass on informa-
tion electronically instead of having to 
post paper forms. Furthermore, it 
represents an improved service to our 
staff. Being able to download, and if so 
wished print, your salary slips 
whenever you want is a major step 
forwards! For example, an end of year 
statement is normally only issued 
once, but now it is always available via 
MyFOM-People. With this digitisation 
process we are looking to reduce the 
amount of paper used as well.”

If FOM goes digital then will the 
personal contact with staff 
decrease?

“Absolutely not. This is not a fully 
automated process or an effi ciency 
drive. The processes at FOM already 
functioned well. The aim of the portal 
is to provide additional services for our 
staff. Behind the portal in the back 
offi ce, a team will still do a fi nal check 
on any changes employees have 
submitted via the portal. Moreover, 
each FOM employee will still have their 
own personnel offi cer who can be 
approached with questions. And of 
course the FOM Offi ce is always 
available for any member of staff who 

has questions or who needs help 
sorting out problems.”

What about privacy?

“FOM has always been extremely 
careful with personal data and the 
privacy of individuals has therefore 
been fully safeguarded in the system.”

What can we expect from the 
portal in the future? 

“We deliberately made a modest start 
to achieve a quick result and to gain 
experience for the next step. The portal 
is being realised in phases. For 
example, only a selection of forms are 
currently available on the portal but 
ultimately all FOM forms will become 
available on it. The portal will offer 

even more possibilities in the future, 
such as registering for PhD courses 
and requesting leave. In the longer 
term we also want to offer workgroup 
leaders the possibility to login to 
submit items such as declarations for 
travel and other costs, for example.”

What reactions have you 
received to date?

“We have received many positive 
reactions, and so we hope that 
employees will make full use of 
MyFOM-People. We also look forward 
to everybody returning the blue reply 
card with their consent to receive an 
electronic salary slip in future instead 
of a paper version. We would have 
preferred a digital reply card but were 
legally obliged to send a paper version 
due to the requirement for a signature. 
We have received more than half of 
the signed reply cards to date, which 
is a good response. A reminder mail 
was sent at the start of June. So watch 
out! I’ll soon be visiting everyone 
who hasn’t returned a card yet to pick 
this up in person (she says laughing).” 
(MV)  
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Register now!
Interested in the course ‘Write it 
right’? The next workshop will be 
held on 21 and 22 November 2011. 
If you are interested in taking part 
then please send an e-mail to maria.
teuwissen@fom.nl. FOM PhDs can 
take part in nine different workshops. 
For further information please see 
www.fom.nl/phdcourses and 
www.fom.nl/oiotrainingen. 

MyFOM-People
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie MyFOMMyFOMM-Peoplee
Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der MaterieFundamenteel Onderzoek der MaterieFundamenteel Onderzoek der Materie

Portal MyFOM-People live!
Renée-Andrée Koornstra, head of the 
Central Personnel Service at the FOM 
Offi ce, about the portal MyFOM-People.
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A day in the life of the Central Works Council
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Do you wish to have children, are you pregnant 
or do you breastfeed? Then please be aware 
of the possible risks associated with certain work 
activities. 

Your line manager is obliged to ensure that you incur 
as few risks as possible during your work with regard 
to your own health and that of your infant or unborn 
child. Together with your line manager you can 
investigate which tasks in your list of duties might 
pose a risk. You are also advised to discuss with your 
line manager which measures can be taken to 
minimise these risks. Do this well in advance. Then 
you can simply carry on doing your work without 
any feelings of guilt towards your line manager or 
concerns about your infant or unborn child.

It is important to know which activities could pose 
a risk for you and your infant or unborn child. 
A brief overview is given below. 

Wish to have children 

Some hazardous substances can have a detrimental 
effect on the development or quality of egg cells 
in women and sperm in men. If you want to have 
children then you can agree with your line manager 
that you will take extra measures to minimise your 
exposure to these hazardous substances.

Pregnancy

Determine with your line 
manager which measures 
are needed to ensure that 
you work as healthily and 
safely as possible during 
your pregnancy. This applies 
to both you and your 
unborn child. If you work 
with hazardous substances 
then fi nd out if these are 
dangerous for the unborn 
child (so-called reprotoxic 
substances). Radioactive, carcinogenic and mutagenic 
substances as well as some organic solvents can 
also pose a risk. Other risks for pregnant women are 
stress, vibrations, magnetic fi elds and ultrasound. 

Special employment conditions

If you are pregnant then you have a limited right 
to extra breaks, and you have the right to allow 
pregnancy examinations to be performed during 
working hours.

After the pregnancy

After your pregnancy leave, you have the right to 
breastfeed or to express your breast milk for up 
to nine months after giving birth. Your line manager 

will make a private room and the necessary 
time available for this. Up until six months after 
giving birth you may request extra breaks. If you 
breastfeed then you must also be careful with 
certain chemicals.

Further information

If you would like to know more about pregnancy 
and work then please visit www.fom.nl/arbo or 
www.fom.nl/workingconditions. On these pages 
you will fi nd links with information about the 
hazards of various substances and other pregnancy 
risks. You can also approach your health & safety 
coordinator with any questions you may have.  
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The Central Works Council (COR) 
meets on a regular basis. But what do 
we actually do? In our article in the 
April issue of FOM expres about 
‘guardian angels’ we briefl y informed 
you about employee participation. 
Nevertheless, it remains a vague 
concept. You might think that the COR 
is a ‘black box’ where meeting 
documents occasionally come in and 
out. However, nothing could be further 
from the truth!

First of all, COR meetings are public 
and are open to all FOM staff. You can 
register to receive the meeting agendas 
and minutes via cor@fom.nl. Moreover, 
you are also welcome to attend a 
meeting even if you are not interested 
in putting yourself forward for election 
to the council. Staff usually attend if 
they want to provide information on a 
subject to be discussed during a 
meeting or if they want to be present 
when something is decided. And 
should you come, you are not obliged 
to stay for the entire meeting of course. 

If you cannot come but would like to 
know what happens during such a 
meeting then you can always speak to 
your local representative. After each 
meeting, we also place news releases 
on the FOM website www.fom.nl/cor 
and www.fom.nl/centralworkscouncil 
stating what has been discussed or 
decided during the meeting. On the 

website, you can also see who your 
local representative is and which 
meeting dates have been planned.

What normally happens during such a 
meeting? We meet once a month at the 
FOM Offi ce in Utrecht. The meeting 
starts at 10.00 a.m. so that those with 
longer journeys have enough time to 
arrive. During the odd-numbered 
months, we immediately split into two 
groups. The COR has two main 
committees that prepare work: 
one for personnel issues and one 
for scientifi c, fi nancial and strategic 
issues. Each representative is a 
member of one of the two commit-
tees. These committees consider 
everything that is happening in their 
domain and prepare for the joint COR 
meeting. A lot of preparatory 
discussions therefore take place to 
formulate a properly substantiated 
opinion, which can subsequently 
be put forward during the COR 
meeting. After lunch, we start the 
joint COR meeting where concrete 
decisions are taken about requests 
for approval or advice from the FOM 
directorate. During the even-numbe-
red months, we start the COR 
meeting straightaway. Then the 
committees have already completed 
the necessary preparatory work via 
e-mail or skype. During the meeting, 
we devote particular attention to what 
will happen in the afternoon when the 

COR meets with the director of FOM 
and the head of the Central Personnel 
Service. We are then informed about 
which important developments are 
taking place, and we are given the 
opportunity to pose critical questions. 
In turn, we inform the directorate 
about the issues we have recently 
considered and what our fi ndings are. 
To give you an idea of what the COR 
does, all employees recently received 

a copy of the ‘Report on the term 
2009 & 2010’ of the previous COR, 
who completed their term of offi ce 
in January. This is a summary of 
all of the items dealt with by the 
COR in 2009 and 2010. The Central 
Works Council is there for you, 
so please take the opportunity to 
stay informed!  

The ‘Report on the term 2009 & 2010’ 
can be downloaded via 
www.fom.nl/cor (in Dutch) 
or www.fom.nl/centralworkscouncil 
(in English).

Pregnancy and working at FOM
  As a man or woman do you wish to have children?
              Are you pregnant?
        Do you breastfeed?

Il
lu

st
ra

ti
e:

 F
ra

nc
in

e 
H

er
m

an
s



 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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Op vrijdag 10 juni organiseerde Rijnhuizen de 
jaarlijkse FOM-sportdag. De dagen ervoor hielden 
de organisatie en de deelnemers het weerbericht 
nauwkeurig bij. De vooruitzichten deden ons 
huiveren: regen, regen en nog eens regen… 
Tot de dag zelf. Het was bewolkt, maar droog!

230 FOM-medewerkers van alle instituten, het 
bureau en de universiteiten kwamen op de 
sportdag af om de felbegeerde wisselbeker in de 
wacht te slepen. Na een wat moeizame start 
(niet alle teams waren op tijd) en een korte 
openingsspeech van FOM-directeur Wim van 
Saarloos, brak de strijd los. 

Het programma bestond 
uit sport en spel, waarbij 
vooral het natte-sponzen-
spel, de stormbaan - alweer 
water - en het coachenspel 
(waarbij de coaches van de 
diverse teams een stoelen-
dans moesten doen) favoriet 

waren. Tussen de middag viel men hongerig aan 
op de lunch en tijdens een middagpauze was een 
ijskarretje geregeld; ook dat werd met vreugde 
ontvangen.  

Na afl oop van de sportdag kon iedereen het zeepsop 
van zich afspoelen en genieten van een borrel op 
het voorplein van ons kasteeltje. Daar reikte Wim 

Koppers de prijzen uit. Het was een AMOLF-team dat 
ditmaal de wisselbeker in ontvangst mocht nemen: 
3 x NiX (dat is niet mijn mening, maar de naam die 
zij zichzelf gegeven hadden). 

Ondertussen stond er een heerlijk Italiaans buffet 
klaar. De honger werd gestild en er werd gezellig 
nagetafeld. Toen de eerste deelnemers aanstalten 
maakten huiswaarts te keren, brak de regen alsnog 
los. Maar dat kon de pret niet meer drukken. Het was 
een zeer geslaagde dag en de organisatie ontving veel 
enthousiaste reacties. 

We willen iedereen die heeft meegeholpen aan het 
succes van deze sportdag heel hartelijk danken. 
Zonder jullie was het nooit zo’n fantastische dag 
geworden!

Noortje Khan, namens de organisatie van de 
FOM-sportdag 2011  

TT
OO

TT
 SS

LL
OO

TT
....

..

Fo
to

’s
: A

le
x 

Po
el

m
an

 e
n 

B
ra

m
 L

am
er

s

FOMMOMFOMFOMdOMFOMFO
FOM-sportdag 2011

Noteer in uw agenda!
  Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics 2011

 3 en 4 oktober 2011, NH Koningshof te Veldhoven

 Workshop Physics with Industry 2011
 17 tot 21 oktober 2011, Lorentz Center te Leiden

 FOM Young Scientists’ Day 2011
 2 december 2011

Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/agenda.

Winnaars van de FOM-sportdag 2011: het AMOLF-team 3 x NiX!

! uw agenda! Noteerinuwuwagenda!
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