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Op donderdag 26 mei 2011 heeft minister-president 
Rutte de ‘Monitor Talent naar de Top 2010’ in 
ontvangst genomen. Dit document is ontwikkeld 
door de Commissie Monitoring Talent naar de Top 
in samenwerking met het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en is een samenvatting van de rapporta-
ges en doelstellingen van de ondertekenaars van het 
‘Charter Talent naar de Top’. In dit Charter commit-
teren de deelnemende organisaties zich vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend aan een beleid om meer 
vrouwen door te laten stromen naar de top van 
hun organisatie. 

In het voorjaar van 2010 heeft ook FOM het vrouwen-
charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Hiermee 
heeft FOM toegezegd om concrete maatregelen te 
nemen om meer vrouwelijk talent ‘aan boord’ van de 
organisatie te krijgen en te behouden. De onderteke-
ning van het Charter verplicht FOM dus om duidelijke 
en meetbare doelstellingen te formuleren. FOM vindt 
het daarbij belangrijk om vooral van haalbare 
doelstellingen uit te gaan. In het Strategisch Plan 
FOM/N 2010-2015 heeft FOM zich vervolgens ten doel 
gesteld dat in 2020 minstens 24 senior staffuncties1 
(schaal 12 en hoger) bezet zullen zijn door een vrouw. 
In de bètaomgeving is van oudsher de instroom van 
vrouwen al beperkt, dus de doelstelling ‘20% vrouwen 
vanaf schaal 12’ is dan ook zeer ambitieus.

FOM heeft van de Commissie Monitoring Talent naar 
de Top nu de startrapportage ontvangen. Hierin zijn 
de door FOM over 2010 aangeleverde kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en doelstellingen geanalyseerd 
en is de huidige situatie van FOM vergeleken met 
anderen in onze branche. Daaruit blijkt onder andere 
het volgende: 

• FOM kent momenteel een laag aandeel (7,9%) 
vrouwen in de top vergeleken met de andere 
werkgevers in de sector onderwijs en onderzoek 
(gemiddeld 22,1%). Het totaal aandeel vrouwen bij 
FOM is dan ook veel lager dan gemiddeld in de sector. 

• Analyse van in- en uitstroomgegevens laat zien 
dat het vrouwelijk potentieel bij FOM verhoudings-
gewijs groter wordt. De verhouding vrouwen in de 
subtop in vergelijking met de top is bij FOM prima. 
De commissie vindt dit een gezond uitgangspunt 
voor succesvolle doorstroom. Ze bevelen aan deze 
verhouding te behouden zodat er voldoende 
potentieel aanwezig blijft. 

Inmiddels heeft FOM niet stilgezeten en al een aantal 
acties in gang gezet en uitgevoerd. Zo treedt per 
1 januari 2012 prof.dr. Nynke Dekker toe tot het 
Uitvoerend Bestuur van FOM, als eerste vrouw in het 
65-jarige bestaan van FOM. Sinds de formulering 
van de doelstellingen is het percentage vrouwen dat 
is ingeschaald in schaal 12 of hoger al met één 
procentpunt gestegen (onder andere door één nieuwe 
aanstelling en twee bevorderingen). De voortgang 
van het ingezette beleid staat inmiddels elk kwartaal 
op de agenda van het Management Overleg dat de 
directeur van FOM heeft met de drie instituutsdirec-
teuren en het hoofd van de BUW (Beheerseenheid 
Universitaire Werkgroepen). Ook is er een klankbord-
groep in het leven geroepen die zich onlangs samen 
met de FOm/v-commissie heeft verdiept in de 
achtergronden van twee ‘male-dominated’ bedrijven 
met een succesvol Top-vrouwenbeleid (Delta Lloyd en 
Centraal Beheer Achmea). Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan een Plan van Aanpak dat 
ertoe moet leiden dat FOM haar eigen doelstellingen 
ook daadwerkelijk zal halen! (RAK) 

“Mijn interesse ligt vooral bij de eerste 
stappen in het proces; het absorberen 
en ‘oogsten’ van het licht door de plant. 
Welke fundamentele reacties vinden 
hier plaats en vooral, hoe zorgt de 
plant voor de regulering van dit 
systeem”, vertelt Croce. Een plant moet 
zich doorlopend aanpassen aan 
wisselende condities. Bijvoorbeeld 
omdat de intensiteit van het zonlicht 
gedurende de dag varieert. Het is 
belangrijk dat de plant voldoende licht 
opvangt en omzet om te kunnen leven 
en groeien, maar teveel licht opvangen 
is gevaarlijk. Als de energie die de 
invallende fotonen leveren niet via de 
normale routes wordt verwerkt, kan 
schade ontstaan. 

Dynamiek

Om zichzelf te beschermen heeft de 
plant verschillende mogelijkheden, 
onder meer door de afbraak van 
eiwitten, die betrokken zijn bij het 
bevorderen van de absorptie van licht. 
Maar dat is een relatief langzaam 
proces, legt Croce uit. “Als een blad 

vanuit de schaduw door de wind 
opeens vol in de zon komt te liggen is 
er geen tijd voor dit mechanisme. Dan 
komen verschillende scavengers, 
waaronder carotenoïden in actie. Ik 
ben vooral geïnteresseerd in de 
dynamische aspecten van het 
regulatiesysteem.” Ze hanteert een zeer 
multidisciplinaire onderzoeksaanpak: 
van ‘natte’ biochemie tot geavanceerde 
spectroscopietechnieken. Deze brede 
scope is absoluut noodzakelijk, zegt ze. 
“Complexe vragen vereisen een brede 
aanpak waarin je veel verschillende 
benaderingen en technieken samen-
brengt.” 

Vrijheid

Ze vertelt gedreven en vol energie over 
haar onderzoek. Toch is ze min of meer 
toevallig op fotosynthese gestuit. 
Afgestudeerd als chemicus aan de 
Universiteit van Padua – Croce is 
Italiaanse – wist ze dat ze verder wilde 
in het onderzoek. Via een éénjarige 
subsidie kwam ze in contact met 
fotosynthese. “Ik werd onmiddellijk 

gegrepen”, vertelt ze enthousiast. 
“Fotosynthese is essentieel voor het 
leven op aarde. Het is echt een 
uitdagend onderwerp en er is nog heel 
veel te ontdekken.” De wetenschap is 
helemaal haar werkveld, zegt ze. Ze 
kwam in 2006 via een Rosalind 
Franklin Fellowship (een tenure 
track-programma om meer vrouwen 
op academische posities te krijgen) 
terecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, waar ze in 2008 UHD werd. 
In maart dit jaar werd ze benoemd tot 
hoogleraar aan de VU. Daarnaast 
participeert ze als FOM-werkgroeplei-
der in de onderzoeksprogramma’s 
‘Towards biosolar cells’ en ‘The 
thylakoid membrane’. Een academi-
sche carrière was nooit het doel op 
zich. “Daar was ik niet mee bezig. Ik 
wilde in de eerste plaats wetenschap-
per zijn en onderzoek doen. Maar een 
hoogleraarschap biedt veel vrijheid om 
je onderzoek vorm te geven, dat is heel 
prettig.” 

Goed doordacht

Die vrijheid heeft ze verder vergroot 
door recentelijk zowel een Vici-subsidie 
van NWO als een ERC Starting Grant 
binnen te slepen. Nu nog al dat geld 
uitgeven. Ze lacht: “Dat zal geen moeite 

kosten. Dit is een geweldige positie 
voor een wetenschapper.” Ze zet in op 
twee hoofdlijnen: de acclimatisering 
van planten aan verschillende 
condities en het gebruik van fotosyn-
these om energie op te wekken. De link 
met energie maakt het natuurlijk een 
hot topic. Slimme keus dus met het oog 
op subsidies? “Deze subsidies heb ik 
gekregen op basis van mijn fundamen-
tele onderzoek. Natuurlijk is het 
energieprobleem ook belangrijk, maar 
je hebt onderzoek nodig waarin de 
richting nog niet vaststaat, waar je de 
ruimte hebt om echt iets nieuws te 
vinden.” Dat zij iets nieuws gaat 
vinden, staat voor Croce vast. Grote 
obstakels ziet ze vooralsnog niet. “Ik 
heb lang gewerkt aan mijn onderzoeks-
plannen en alles goed doordacht. Ik 
denk echt dat het zo kan werken, daar 
ben ik heel optimistisch over.” (ET) 

Gegrepen door fotosynthese
Voor Roberta Croce is er nog veel te ontdekken

Planten hebben zonlicht nodig om te kunnen groeien. Maar wat gebeurt er 
precies als zonlicht op een blad valt? Dat is de vraag die prof.dr. Roberta Croce 
(43), hoogleraar Biofysica van Fotosynthese aan de Vrije Universiteit (VU) in 
Amsterdam en FOM-werkgroepleider, al jaren intrigeert. 

Charter Talent naar de Top
De stand van zaken bij FOM
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Prof.dr. Roberta Croce.
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FOM expres is het huis-
orgaan 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). 
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1 met de tussenstap ‘minstens 16 vrouwen in 2015’.


