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BEN JIJ:
- jong, ambitieus, innovatief? 
- (bijna) gepromoveerd? 
- vol ideeën op het gebied van 

energieopwekking, -opslag en -transport? 

YES? 

De Fellowships for Young Energy Scientists (YES!) 
zijn er voor jou! 

Energie is één van de grootste vraagstukken van 
de 21e eeuw. Hoewel verbetering en verdere 
ontwikkeling van huidige technologieën een fl inke 
stap vooruit betekent, is er dringend behoefte aan 
radicaal nieuwe ideeën op het gebied van opwek-
king, opslag en transport van energie. De Stichting 
FOM is daarom met een speciaal programma 
gestart ‘Fellowships for Young Energy Scientists’ 
(YES!). Voor creatieve en zeer getalenteerde jonge 
onderzoekers creëert FOM zo gunstige voorwaar-
den voor het genereren en implementeren van 
baanbrekende ideeën in Nederland. Iets voor jou? 

Fellowships for 
Young Energy Scientists (YES!)

Doel van het YES!-fellowship programma van FOM is 

om een bijdrage te leveren aan de versteviging en 

voortdurende vernieuwing van de Nederlandse positie in 

het internationale energieonderzoek.

YES! is dé start van een wetenschappelijke carrière in 
funderend energieonderzoek

- voor recent gepromoveerde onderzoekstalenten

- om kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen

- door een verblijf als postdoc van maximaal drie jaar 

aan een buitenlands topinstituut

- gevolgd door een postdoc van maximaal één jaar aan 

een Nederlands onderzoeksinstituut

Met de opgedane ervaringen en kennis kunnen 

YES!-fellows dan in Nederland een nieuwe onderzoeks-

lijn op energiegebied opzetten, door bijvoorbeeld een 

vaste positie of een Vidi-subsidie te verwerven. Het gaat 

hierbij om - in elk geval voor Nederland - nieuwe onder-

zoeksrichtingen.

Voor meer informatie en details voor het indienen van 

een onderzoeksvoorstel: WWW.FOM.NL/YES

dr. Andrea Baldi 
(Stanford University, VS): 
“Water splitsen met behulp 
van zonlicht: de uitdaging is 
om zo effi ciënt waterstof te 
produceren. Onze innovatieve 
benadering: gebruik de foto-
katalystische activiteit van 
plasmonische nanodeeltjes.”

dr. Süleyman Er 
(Harvard University, VS): “Samen 
met een team van topwetenschappers 
gebruik ik chemische quantum 
simulaties om meer dan 10.000.000 
moleculen te screenen en de beste 
te selecteren. Die gebruiken we 
dan voor innovatieve ontwerpen 
voor effi ciënte zonnecellen. 
Een geweldige kans!”


