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Voorwoord van de programmaleider 

 
Status en voortgang van het programma 
Het FOM-M2i IPP programma Size Dependent Material Properties (SDMP) is formeel van start 
gegaan met de eerste lopende projecten in 2009. Het programma concentreert zich op fundamen-
teel onderzoek naar schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen, die van belang zijn 
voor de toenemende miniaturisatie in bijvoorbeeld dunne-filmtechnologie, IC-technologie en 
MEMS. Via een open call werden 7 kwalitatieve projecten gehonoreerd, waarbij diverse 
schaalafhankelijke fysische problemen onderzocht worden (phase change thin films, shape 
memory thin films, creep in metallic MEMS, metallic glasses, piezoNEMS, ferroelectric oxides, 
cracking particle thin films). Het totale budget bedraagt k€ 1.884. Vier van de 7 projecten zijn 
gestart in 2009, de overige drie projecten in 2010. De vertraagde start van sommige projecten was 
vooral te wijten aan de langere zoektocht naar gekwalificeerde kandidaten.  De totale voortgang 
van het hele programma in onderzoekstijd op basis van de gerapporteerde personele bezetting aan 
het eind van 2011 bedraagt 53%, en ten opzichte van april 2012 is dit 59%.  
De meest concrete resultaten voor 2011 zijn:  
• Project 08SDMP03: twee kristalgroeimodes werden ontdekt in faseovergangen bij dunne films 

elk met eigen groeikarakteristieken en morfologie, met een grote invloed van de spanning op de 
film. 

• Project 08SDMP08 : Dikte-afhankelijke spanning in een NiTi geheugenfilm bij veranderende Ni-
concentratie. 

• Project 08SDMP12: tijdsafhankelijk schijnbaar reversibel gedrag in een dunne RF-MEMS film, 
gemeten met nm-precisie microbuig proeven. 

• Project 08SDMP13: de bros-taai overgang bij afnemende dimensies bij in-situ TEM. 
• Project 08SDMP21: schakelen van ultradunne ferro-elektrische films tot op een dikte van 10 nm 

is succesvol gebleken. 
• Project 08SDMP24: domeingrootte afhankelijkheid in elektrode op ferro-elektrische film en 

oppervlaktetopografie is schaalafhankelijk van de ferro-elektrische lijnbreedte. 
• Project 08SDMP25: kristallisatie van colloïdale PMMA sferische deeltjes in afschuiving; 

zelforganisatie en breuk van colloïdale sferische deeltjes op een vloeistof-lucht grenslaag; zelf-
organisatie van niet-sferische deeltjes. 

 
Output status & rapportage 
Door de gespreide start van de projecten binnen het SDMP-programma, is ook de output nog dui-
delijk verschillend voor de individuele projecten. De eerst gestarte projecten gestart hebben alle-
maal al output (tot meerder papers voor sommige projecten). Voor de in 2010 gestarte projecten 
gaat het vooral om ingediende papers of papers die nog moeten gepubliceerd worden. Alle pro-
jecten lijken goed op dreef en naar verwachting zal de productiviteit in output dan ook verder toe-
nemen in de tweede helft van het programma. Dit blijkt ook al uit de M2i-voortgangsrapportages 
van de projecten. 
De 7 SDMP-projecten werden binnen M2i ingedeeld in de clusters 2 (Multi-scale fundamentals of 
Materials) en 7 (Surfaces, interfaces and thin films). De individuele projecten rapporteren schriftelijk 
binnen deze clusters op kwartaalbasis en via presentaties in de cluster meetings. De kwartaal-
rapporten van de projecten zijn beschikbaar voor alle M2i-partners. 
De tussentijdse evaluatie van dit programma heeft plaats gevonden in november 2011. Zowel de 
NANO-commissie als de FeF-commissie zijn positief over de voortgang . De NANO-commissie 
was bijzonder positief over de een-op-een koppeling tussen de afzonderlijke projecten en de speci-
fieke industriële partners, vooral omdat deze constructie niet expliciet aan de orde was in het oor-
spronkelijke voorstel. 
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Meerwaarde, netwerkactiviteiten en industriële gebruikers 
Dit IPP is een samenwerkingsverband met het Materials Innovation Institute (M2i), waarbij de 
industriële partners van M2i bevoorrechte afnemers zijn van de ontwikkelde kennis en kunde. De 
industriële partners actief binnen de verschillende projecten zijn: Philips, EPCOS, Tata Steel, NXP, 
Océ, SolMates, DSM. 
Net zoals in 2010, werd ook in 2011 een programmadag gehouden. Deze dag had plaats bij NXP 
(High Tech Campus Eindhoven) op 9 september 2011, met circa 50 deelnemers. Tijdens deze dag 
werden presentaties gehouden van alle projecten, een postersessie georganiseerd en een labtour 
gehouden (Next Experience Lab). Deze programmadag wordt jaarlijks met een aangepast pro-
gramma (op basis van de voortgang van de projecten) herhaald. 
Net zoals in 2010, werd tijdens het M2i-congres in december 2011 een speciale SDMP-sessie inge-
pland. Al de industriële partners van M2i zijn dan aanwezig. Dit initiatief zal jaarlijks herhaald 
worden gedurende de hele looptijd van het programma.  
Alle individuele projecten hebben een industriële partner die als primaire afnemer van de kennis 
binnen het project optreedt. De onderzoekers rapporteren aan deze bevoorrechte partners door 
middel van bedrijfsbezoeken en bilateraal overleg. Binnen het programma wordt op deze manier 
de verankering in de industrie verzekerd. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 07.1055/8 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
 
Number I15. 
  
Title (code) Size dependent material properties (SDMP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. M.G.D. Geers  
  
Duration 2008-2013 
  
Cost estimate M€ 2.0 
  
Partner(s) M2i, various industrial partners 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
A systematic understanding of how physical, chemical and mechanical properties change and how 
materials behave when the system size is reduced is a prerequisite for making use of such size-
dependent properties. The objective of this open programme is to acquire fundamental insight in 
the complex scale-dependent relation between these properties and the processing of small scale 
components and thin films in defining the underlying details of their physical and chemical state 
(stresses, confinement, constraints, interfaces, external surface, …). The programme focuses on the 
size-dependence of materials resulting from miniaturizing the applications, with a direct relation 
to the processing conditions used. 
Focal points:  
- size dependent material properties 
- applied to or relevant for miniaturized devices or components 
- highlighting the influence of processing (resulting compositions, inhomogeneities, interfaces, 

stress states, …) 
- qualifying, quantifying and controlling the size dependency 
 
b. Background, relevance and implementation 
The ongoing miniaturization in micro-electronics, MEMS (micro-electro-mechanical systems) and a 
variety of thin film applications (displays, solar cells, …) naturally involves smaller components, 
substructures or films, for which there is clear evidence that the physical, chemical, electrical and 
mechanical properties are influenced by the size reduction. Many materials exhibit such 
unexpected and potentially useful properties different from their bulk behavior when confined to 
sub-micrometer dimensions. A systematic understanding of how properties change and how 
materials behave when the system size is reduced is a requirement to account for, or even exploit, 
such size-dependent properties during design. 
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This programme is strongly related to the research efforts conducted in the clusters of the M2i, 
focusing on fundamental properties and processing of functional materials. The FOM-M2i 
programme particularly addressed scientific issues, which are too fundamental for direct support 
from industry, but the answers of which are of great technological interest. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie*) 779 233 - - - - - 1.012 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 
Doelsubsidies derden 
- M2i 

 
808 

 
204 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.012 

Totaal 1.587 437 - - - - - 2.024 
*) incl. k€ 425 uit afgesloten PPM programma 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.0679 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.0950, FOM-07.0962 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1053/D, FOM-08.0473 
d) Contract: FOM-08.0423, FOM-08.1811 
 
The progress of research projects will be discussed at the quarterly cluster meetings organized by 
M2i, which involve both academic and industrial partners and provide an effective platform for 
knowledge transfer. On top of that, all researchers and the programme committee of the SDMP 
programme meet once a year in a special session at the M2i conference. The SDMP programme 
committee, the M2i management and cluster co-ordinators ensure that there are sufficient contacts 
between the researchers and the industrial partners so that an adequate transfer of newly-
developed knowledge and the implementation of potential results is facilitated during the project. 
In 2011 the projects were connected to one or two of the following companies: DSM, Epcos, NXP, 
Océ, Philips, RSP Technology, SolMates and Tata Steel. 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the Programme 
Committee and is foreseen in 2013. 
 
 
 
 
 
 BA par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 50% FeF, 50% NANO 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2008 - - - - 34 

2009 - - 1,9 - 99 

2010 - - 5,9 - 363 

2011 - - 7,0 - 457 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - - - - 

2009 - - - - 

2010 - 10 17 - 

2011 - 8 28 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-D-20 

Werkgroepleider Prof.dr. G.C.A.M. Janssen 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Deformation of NiTi thin films 08SDMP08 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
V.G. Kotnur oio 14 jan 2010 13 jan 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. V.G. Kotnur, G.C.A.M. Janssen, In situ stress measurements and mechanical properties of a 
composition range of NiTi thin films deposited at elevated temperature, Surface and 
Coatings Technology, doi:10.1016/j.surfcoat.2011.10.047 , accepted, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-E-18 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. J.P.M. Hoefnagels 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Size effects in creep and fatique in metalic MEMS 
08SDMP12 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.I.J.C. Bergers oio 05 jan 2009 04 jan 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. L.I.J.C. Bergers, N.K.R. Delhey, J.P.M. Hoefnagels, M.G.D. Geers, Measuring time-dependent 
deformations in metallic MEMS, Microelectronics Reliability, 51, 1054, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. L.I.J.C. Bergers, J.P.M. Hoefnagels, E.C.A. Dekkers, M.G.D. Geers, A nano-tensile tester for 
creep studies, MEMS and Nanotechnology 4, Proceedings of the 2011 annual congress on 
experimental and applied mechanics, 13 jun 2011, T. Proulx, Springer Science + Business 
Media, 2011  

2. L.I.J.C. Bergers, J.P.M. Hoefnagels, M.G.D. Geers, Creep measurements in free-standing thin 
metal film micro-cantilever bending, MEMS and Nanotechnology 4, Proceedings of the 
2011 annual congress on experimental and applied mechanics, 13 jun 2011, T. Proulx, 
Springer Science + Business Media, 2011  

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. L.I.J.C. Bergers, A nano-tensile tester for creep studies, 2011 SEM Annual conference on 
experimental and applied mechanics, 13 jun 2011, 16 jun 2011, Uncasville, CT, Verenigde 
Staten  

2. L.I.J.C. Bergers, Creep measurements in free-standing thin metal film micro-cantilever 
bending, 2011 SEM Annual conference on experimental and applied mechanics, 13 jun 
2011, 16 jun 2011, Uncasville, CT, Verenigde Staten  

3. L.I.J.C. Bergers, Size-effects in time-dependent mechanics in Al-Cu MEMS , EUROMAT 
2011, 12 sep 2011, 15 sep 2011, Montpellier, Frankrijk  

4. L.I.J.C. Bergers, Tensile testing at the nano-scale, EUROMAT 2011, 12 sep 2011, 15 sep 2011, 
Montpellier, Frankrijk  

5. J.P.M. Hoefnagels, Creep measurements in free-standing thin metal film micro-cantilever 
bending, ICM11 International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, 05 jun 
2011, 09 jun 2011, Lake Como, Italy  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-G-09 

Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof. B.J. Kooi (projectleider) 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Explosive crystallization in phase change thin films 
08SDMP03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Eising oio 01 okt 2009 30 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Bart J. Kooi , Jasper L. M. Oosthoek, Gert Eising, Cycling of line-cell phase-change random 
access memory: Evolution of properties , EPCOS 2011 , 04 sep 2011, 06 sep 2011, Zurich, 
Zwitserland  

2. Gert Eising, A. Pauza, Bart J. Kooi , Crystal Growth Front Instabilities in Ge Doped Sb Films , 
Zernike Vlieland Conference , 17 mei 2011, 19 mei 2011, Vlieland, Netherlands  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Gert Eising, Bart J. Kooi , Crystal Growth Front Instabilities in Ge Doped Sb Films , Korte 
presentatie bij NXP ivm adoptatie project , 16 jun 2011, 16 jun 2011, Nijmegen, Netherlands  

2. Gert Eising, Bart J. Kooi , Crystal Growth Front Instabilities in Ge Doped Sb Films , MRS 
2011 Spring meeting , 25 apr 2011, 29 apr 2011, San Francisco, USA  

3. Gert Eising, Bart J. Kooi , Explosive crystallization in phase change thin films , M2i cluster 7 
meeting , 28 jun 2011, 28 jun 2011, Nieuwegein, Netherlands  

4. Gert Eising, Bart J. Kooi , Explosive crystallization in phase change thin films , SDMP 
meeting 2011 , 09 sep 2011, 09 sep 2011, Eindhoven, Netherlands  

5. Gert Eising, Bart J. Kooi , Explosive crystallization in phase change thin films , M2i 
conference , 12 dec 2011, 12 dec 2011, Noordwijkerhout, Netherlands  

6. Gert Eising, Bart J. Kooi , Explosive crystallization in phase change thin films , EPCOS 2011 , 
04 sep 2011, 06 sep 2011, Noordwijkerhout, Netherlands  

7. Gert Eising, Bart J. Kooi , Explosive crystallization in phase change thin films , SDMP 
meeting 2011 , 09 sep 2011, 09 sep 2011, Eindhoven, Netherlands  

8. Gert Eising, Bart J. Kooi , Crystal Growth Front Instabilities in Ge Doped Sb Films , M2i 
conference , 12 dec 2011, 12 dec 2011, Noordwijkerhout, Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + 
nummer 

In situ probing of size dependent properties of metallic glasses: 
"smaller is tougher?" 08SDMP13 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O. Kuzmin oio 01 jul 2009 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Chang Qiang Chen, Yu Tao Pei, Oleksii Kuzmin, Zhe Feng Zhang, Evan Ma, Jeff Th. M. De 
Hosson, Intrinsic size effects in the mechanical response of taper-free nanopillars of metallic 
glass, Phys.Rev. Rapid Communication , B 83, 180201 , 2011  

2. O.V.Kuzmin, Y.T. Pei, J.T.M. De Hosson, In situ compression study of taper-free metallic 
glass nanopillars, Applied Physics Letters, 98, 233104 , 2011  

3. Julia R. Greer, Jeff Th.M. De Hosson, Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic 
versus extrinsic size effect, Progress in Materials Science , 56, 654– 724, 2011  

4. Chang Qiang Chen, Yu Tao Pei, Oleksii Kuzmin, Zhe Feng Zhang, Evan Ma, Jeff Th. M. De 
Hosson, Intrinsic size effects in the mechanical response of taper-free nanopillars of metallic 
glass, Physical Review , B83, 180201, 2011  

5. O.V.Kuzmin, Y.T. Pei, J.T.M. De Hosson, , In situ compression study of taper-free metallic 
glass nanopillars, Applied Physics Letters, 98, 233104 , 2011  

6. Julia R. Greer, Jeff Th.M. De Hosson, Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic 
versus extrinsic size effect, Progress in Materials Science , 56, 654-724, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J.Th.M. De Hosson, Size effects in amorphous pillars, E-MRS, 06 mei 2012, 11 mei 2012, Nice, 
France  

2. J.Th.M. De Hosson, Intrinisc and extrinisc size effects in crystalline and non-crystalline 
materials, RQ14 Rapidly Quenched Materials, 28 aug 2011, 03 sep 2011, Salvador, Brazilie  

3. J.Th.M. De Hosson, Size effects in Metallic Glasses, TMS conference, 27 feb 2011, 02 mrt 2012, 
San Diego, USA  

4. , , , , ,  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-27 

Werkgroepleider Prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Koster 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer PiezoNEMS: Nano-electromechanical systems with piezoelectric 
actuation 08SDMP21 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Banerjee oio 01 aug 2010 31 jul 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Smith, B.F., Banerjee, N., Kuiper, B., Koster, G., Elshof, J.E. ten & Rijnders, A.J.H.M. , 
Confinement Effects in Ferroelectric Oxide Thin Films, Annual MESA+ meeting, 27 sep 
2011, Enschede, Nederland  
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c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroepleider Prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Koster 

 Prof.dr.ir. J.E. ten Elshof 
FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Dimensional cross-over physics of nano-scale objects of 
ferroelectric oxides 08SDMP24 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B.F. Smith oio 01 nov 2009 31 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Smith, B.F., Kuiper, B., Elshof, J.E. ten & Rijnders, A.J.H.M. , Thin Films Grown On Epitaxial 
Single Crystal SrRuO3 Nanowires, 20th IEEE International Symposium on Applications of 
Ferroelectrics, 24 jul 2011, 27 jul 2011, Vancouver, Canada  
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2. Smith, B.F., Banerjee, N., Kuiper, B., Koster, G., Elshof, J.E. ten & Rijnders, A.J.H.M. , 
Confinement Effects in Ferroelectric Oxide Thin Films, Annual MESA+ meeting, 27 sep 
2011, Enschede, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-U-09 

Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Control over crack formation in particle thin films 08SDMP25 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.H. Besseling oio 15 jun 2010 14 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Thijs Besseling, Dynamic of shear-induced crystallization in colloidal hard-sphere fluids, 
NWO-CW Study Group Meeting, 14 mei 2011, 15 mei 2011, Veldhoven, Nederland  

2. Thijs Besseling, A real space study of shear-induced order in colloidal hard-sphere fluids, 
8th Liquid Matter Conference, 06 sep 2011, 10 sep 2011, Wenen, Oostenrijk  

3. Thijs Besseling, Translation and rotation in colloidal plastic crystals of dumbbells, 11th 
Dutch Soft Mater Meeting, 07 nov 2011, 07 nov 2011, Eindhoven, Nederland  
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4. Thijs Besseling, Position and orientation of rod-shaped particles, M2i Conference "Materials 
to Innovate Industry and Society, 12 dec 2011, 12 dec 2011, Noordwijkerhout, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

1. Aan de poster "Position and orientation of rod-shaped particles", gepresenteerd tijdens de 
M2i conference "Materials to Innovate Industry and Society, is de prijs "Best Innovative 
Value" toegekend  

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Bijlage 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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