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Voorwoord van de programmaleider 

 
Dit FOM-programma 125 is in 2011 van start gegaan. Een officiële kick-off werd gevierd met een 
symposium, gehouden op 6 juni 2011 aan de Vrije Universiteit, waarbij een aantal gerenommeerde 
sprekers op ons onderzoeksthema acte-de-presence gaven. Het symposium werd bijgewoond door 
ca. 150 wetenschappers en studenten. Het programma is bijgevoegd. 
 
In 2012 (18-22 Juni) zal op het wetenschappelijk congres '5th International Conference on Symme-
tries in Subatomic Physics' een speciale sessie worden gehouden met het thema 'Time Variation of 
Fundamental Constants'. Ons programma organiseert deze sessie met drie sprekers, waarvoor ook 
financiën worden vrijgemaakt uit het programmamanagement budget (sprekers V. Flambaum, 
E. Peik, en een derde spreker). De junior en seniorleden van het programma zullen daaraan deel-
nemen. 
 
Twee maal per jaar (tijdens FOM-Veldhoven, en tijdens de Lunteren Atoomfysikabijeenkomsten) 
zijn er bijeenkomsten van het managementteam (Ubachs, Jungmann, Willmann, Eikema). Daar-
naast zijn er veelvuldige incidentele contacten. 
De meest concrete samenwerking bestaat op dit moment bij twee projecten: 
1) Bij de fiber-connectie waar veelvuldig contact is. 
2) Bij de ontwikkeling van zg. 'ring-afremmers', die in eerste instantie in de KVI-werkplaats is 

ontworpen en gebouwd, en momenteel wordt getest in de 'Fontein-opstelling' in Amsterdam. 
De samenwerking op dit punt wordt vorm gegeven door Bethlem (VU) en S. Hoekstra (KVI). 

 
Het aantrekken van junior wetenschappers verloopt volgens plan stapsgewijs. Weloverwogen 
willen we geschikte kandidaten zoeken voor het uitdagende, maar ook veeleisende onderzoeks-
programma. Op dit moment zijn aangesteld zijn, ofwel aanstellingen gepland: 
- Jurriaan Biesheuvel, als oio per 1 april 2011 aan de VU; hij zal werken aan precisiemetingen aan 

waterstofionen in een ionenval 
- Dr. Jeroen Koelemeij, als senior-onderzoeker per 1 september 2011 aan de VU; hij heeft de 

supervisie over het werk aan ionenvallen, en initieert daarnaast het werk aan de ultrastabiele 
fiberlinks in Nederland en Europa. 

- Remy Notermans, zal per 1 juli 2012 starten als oio aan de VU met het werk aan 
precisiemetrologie in heliumatomen. 

- Amita Mohanty, als oio per 1 maart 2012 aan het KVI; zij zal werken aan de meting van 
pariteits-schending in een enkel Radium ion. 

- Sreekanth Chirayath Mathavan, als oio per 1 april 2012 aan het KVI; hij zal werken aan de 
moleculaire afremmer en meting van pariteitsschending in moleculen. 

 
Het FOM-programma staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij een aantal 'ongoing' activiteiten die 
de 'seed' hebben gevormd voor het FOM-programma, en waar nu belangrijke resultaten worden 
behaald. De meerwaarde van het programma is dat het de verschillende projecten in Amsterdam 
en Groningen verbindt, op wetenschappelijk en op fysieke wijze. De twee FOM-Projectruimtes 
behaald in het voorjaar 2012 (Vassen, Ubachs/Bethlem) zullen ook geïntegreerd worden in de 
programmastructuur, want de thema's sluiten nauw aan bij de definities van het programma. 
Vooralsnog hebben zich geen redenen voorgedaan om de geplande programma-activiteiten te wij-
zigen. 
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Resultaten 
Werk op het gebied van een enkel radium ion in een Paul ionenval: 
– G.S. Giri, O.O. Versolato,J.E. van den Berg, O. Boll, U. Dammalapati, D.J. van der Hoek, 

K. Jungmann, W.L. Kruithof, S. Muller, M. Nunez Portela, C.J.G. Onderwater, B. Santra, 
R.G.E. Timmermans, L.W. Wansbeek, L. Willmann, H.W. Wilschut, Isotope shifts of the 
6d(2)D(3/2)-7p(2)P(1/2) transition in trapped short-lived (209-214)Ra(+), Phys. Rev. A84, 020503 
(2011). 

- O.O. Versolato, G.S. Giri, J.E. van den Berg, O. Boll,U. Dammalapati, D.J. van der Hoek, 
S. Hoekstra, K. Jungmann, W.L. Kruithof, S. Muller, M. Nunez Portela, C.J.G. Onderwater, 
B. Santra, R.G.E. Timmermans, L.W. Wansbeek, L. Willmann, H.W. Wilschut, Hyperfine structure 
of the 6d(2)D(3/2) level in trapped short-lived (211,209)Ra(+) ions, Phys. Lett. A375, 3130 (2011). 

- G.S. Giri, O.O. Versolato, L.W. Wansbeek, J.E. van den Berg, D.E. van der Hoek,K. Jungmann, 
W.L. Kruithof, C.J.G. Onderwater, B.K. Sahoo, B. Santra, P.D. Shidling, R.G.E. Timmermans, 
L. Willmann, H.W. Wilschut, Precision spectroscopy of trapped radioactive radium ions, Can. J. Phys., 
89, 69 (2011). 

 
Wat betreft werk aan de atoomklokovergangen:  
– O.O. Versolato, L.W. Wansbeek, G.S. Giri, J.E. van den Berg, D.E. van der Hoek,K. Jungmann, 

W.L. Kruithof, C.J.G. Onderwater, B.K. Sahoo, B. Santra, P.D. Shidling, R.G.E. Timmermans, 
L. Willmann, H.W. Wilschut, Precision spectroscopy of trapped radioactive radium ions, Can. J. Phys., 
89, 65 (2011). 

- O.O. Versolato, L.W. Wansbeek, K. Jungmann, R.G.E. Timmermans, L. Willmann, H.W. 
Wilschut, Potential of electric quadrupole transitions in radium isotopes for single-ion optical frequency 
standards, Phys. Rev. A, 83, 043829 (2011). 

- A.L. Wolf, J. Morgenweg, J.C.J. Koelemeij, S.A. van den Berg, W. Ubachs, K.S.E. Eikema, Direct 
frequency-comb spectroscopy of a clock transition in trapped 40Ca+ ions, Opt. Lett. 36, 49 
(2011). 

- E.J. Salumbides, V. Maslinskas, I.M. Dildar, A.L. Wolf, E.-J. van Duijn, K.S.E. Eikema, 
W. Ubachs, High precision frequency measurement of the 423 nm Ca I line, Phys. Rev. A83, 
012502 (2011). 

 
Wat betreft het afremmen en manipuleren van moleculen: 
- J. Riedel, S. Hoekstra, W. Jäger, J.J. Gilijamse, S.Y.T. van de Meerakker and G. Meijer, Accumula-

tion of Stark-decelerated NH molecules in a magnetic trap, Eur. Phys. J. D 65, 161-166 (2011). 
- A.J. de Nijs, H.L. Bethlem, On deflection fields, weak-focusing and strong-focusing storage 

rings for polar molecules, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 42, 19052-19058 (2011). 
 
Voor wat betreft het werk aan frequentiekamlasers: 
- D.Z. Kandula, C. Gohle, T.J. Pinkert, W. Ubachs, K.S.E. Eikema, XUV frequency comb metro-

logy on the ground state of helium, Phys. Rev. A 84, 062512 (2011). 
- K.S.E. Eikema, Frequency combs, liberated from material dispersion, Nature Photonics, 5, 258-260 

(2011). 
- T.J. Pinkert, D.Z. Kandula, C. Gohle, I. Barmes, J. Morgenweg, K.S.E. Eikema, Widely tunable 

extreme UV frequency comb generation, Opt. Lett. 36, 2026 (2011). 
 
Werk op gebied van test van de quantumelectrodynamica (QED) in atomen en molecule: 
- R. van Rooij, J. Borbely, J. Simonet, M. Hoogerland, K.S.E. Eikema, R.A. Rozendaal, W. Vassen, 

Frequency Metrology in Quantum Degenerate Helium, Science, 333, 196 (2011). 
- E.J. Salumbides, G. Dickenson, T.I. Ivanov, W. Ubachs, QED effects in molecules: test on rota-

tional quantum states of H2, Phys. Rev. Lett. 107, 043005 (2011). 
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Werk op het gebied van cosmologische tests van driftende natuurconstanten: 
- J.A. King, M.T. Murphy, W. Ubachs, J.K. Webb, New constraint on cosmological variation of the 

proton-to-electron mass ratio from Q0528-250, Monthly Not. Royal Astron. Soc. 417, 3010 (2011). 
- F. van Weerdenburg, M.T. Murphy, A.L. Malec, L. Kaper, W. Ubachs, First constraint on cosmo-

logical variation of the proton-to-electron mass ratio from two independent telescopes, Phys. 
Rev. Lett. 106, 180802 (2011). 

- J. Bagdonaite, M.T. Murphy, L. Kaper, W. Ubachs, Constraint on a variation of the proton-to-
electron mass ratio from H2 absorption towards quasar Q2348-011, Month. Not. Roy. Astron. 
Soc. 421, 419 (2012). 

 
Werk op gebied van laboratorium tests aan driftende natuurconstanten: 
- A.J. de Nijs, E.J. Salumbides, K.S.E. Eikema, W. Ubachs, H.L. Bethlem, UV frequency metrology 

on CO (a3P); Isotope effects and sensitivity to a variation of the proton-to-electron mass ratio, 
Phys. Rev. A 84, 052509 (2011). 

 
Een belangrijke doorbraak werd bewerkstelligd doordat we 'ontdekten' dat er een klasse van 
moleculaire systemen is, die zeer gevoelige overgangen kent voor een variatie van de proton-elec-
tron massaverhouding. Hierbij gaat het om moleculen met interne rotaties. Dit heeft geleid tot 
publikaties: 
- P. Jansen, L.-H. Xu, I. Kleiner, W. Ubachs, H.L. Bethlem, Methanol as a sensitive probe for spa-

tial and temporal variations of the proton-to-electron mass ratio, Phys. Rev. Lett. 106, 100801 
(2011). 

- P. Jansen, I. Kleiner, L.-H. Xu, W. Ubachs, H.L. Bethlem, Sensitivity of transitions in internal 
rotor molecules to a possible variation of the proton-to-electron mass ratio, Phys. Rev. A 84, 
062505 (2011). 

- V.V. Ilyushin, P. Jansen, M.G. Kozlov, S.A. Levshakov, I. Kleiner, W. Ubachs, H.L. Bethlem, 
Sensitivity to a possible variation of the Proton-to-Electron Mass Ratio of Torsion-Wagging-
Rotation Transitions in Methylamine (CH3NH2), Phys. Rev. A 85, 032505 (2012). 

 
Op basis van deze laatste ontwikkeling hebben we een nieuw initiatief genomen om een start te 
maken met radio-astronomische waarnemingen van deze 'interne rotor'-moleculen in het vroege 
universum. Bij de radiotelescoop Effelsberg (Eifel, Duitsland) hebben we de eerste observatie cam-
pagnes uitgevoerd, die inderdaad hebben geleid tot de detectie van methanol moleculen bij een 
'terugkijktijd van 7.5 miljard'; een publicatie is in voorbereiding over een nauwe constraint op de 
drift van de proton-electron massaverhouding. Verder hebben we waarneemtijd verworven bij de 
E-VLA radiotelescoop (New Mexico, USA). 
 
De ontwikkeling van ultrastabiele fibernetwerken is veel sneller gegaan dan was geanticipeerd. 
Reeds vanaf November 2011 is een directe optische verbinding operationeel tussen VU-LaserLaB 
en KVI-Groningen (zie ook bijdrage Jaarboek 2011). Deze ontwikkeling heeft aandacht getrokken, 
in de pers (Volkskrant, Natuur Wetenschap en Techniek, TV-Noord) en ook reacties vanuit weten-
schappelijke kring: vanuit ESA, JIVE, en de metrologie-instituten in Europa. Op dit moment wor-
den voorbereidingen getroffen voor meerdere links binnen Nederland. Op dit terrein van de glas-
vezelnetwerken is een belangrijk stuk valorisatie te bewerkstelligen. 
 

http://www.nat.vu.nl/~wimu/Publications/PRL-Methanol.pdf
http://www.nat.vu.nl/~wimu/Publications/PRL-Methanol.pdf


 
 
 

 
 
 - 5 - 
 

In het komende jaar zullen de nog openstaande posities in het FOM-programma vervuld worden, 
waarmee aan alle geplande onderdelen van het programma gewerkt zal worden. Reeds nu wor-
den voorbereidingen getroffen voor de opbouw van de 1 Hz laser binnen VU-LaserLaB; deze ui-
terst smalbandige laser, waarvan installatie wordt voorzien in Juli 2012 in een speciale nieuwe 
ruimte in LaserLaB-VU, zal dan dienst gaan doen als ultrastabiele bron voor tijd en frequentiedis-
tributie via glasvezel naar andere laboratoria. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1717/1 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 125. 
  
Title (code) Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise 

investigations of fundamental symmetries and constants at 
the atomic scale (FSC) 

  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. W.M.G. Ubachs 
  
Duration 2011-2016 
  
Cost estimate M€ 2.9 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The prime goal of this programme is to test fundamental physics theories and to search for new 
physics beyond the Standard model through precision measurements on atoms and molecules. 
 
b. Background, relevance and implementation 
The universe as we see it now, differs from how we saw it 10 years ago. There exists generally 
accepted evidence for unknown forms of 'dark matter' and 'dark energy' in abundance larger than 
the known forms of baryonic matter. There exist, less widely accepted, indications for variations of 
fundamental constants (α and µ) on a cosmological time scale. These findings suggest that current 
theories of physics are insufficient to describe nature, and there exists something hidden beyond 
the horizon to search for. Such new phenomena will have influences at the atomic level, however 
tiny those may be, and such phenomena can be detected by precise measurements in systems at 
the atomic scale. 
 
Ultrastable lasers will be developed to perform precision measurements on cold and controlled 
samples of atoms and molecules, employing techniques of laser cooling, Stark deceleration and ion 
trapping. Frequency comb lasers, locked to atomic clocks, will be used for determining transition 
frequencies at the highest accuracies. Besides performing tests of quantum electrodynamics in 
atoms, we will search for hitherto not observed aspects of parity violation and variation of the 
fundamental constants α and µ. 
 
A further challenge of the project is to disseminate ultrastable optical signals through existing fiber 
networks between laboratories in the Netherlands as part of a network on a European scale. This 
has the dual goal of achieving the scientific goals of the programme, as well as providing novel 
enabling technologies for future telecom applications. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 326 418 482 466 375 156 - 2.223 

FOM-basisinvesteringen 245 125 150 95 35 - - 650 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 571 543 632 561 410 156 - 2.873 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1236 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1326 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1716 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 NV par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 50% COMOP, 35% FeF, 15% SAF 
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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 

2011 - 0,3 0,8 - 121 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 4 4 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-G-26 

Werkgroepleider Prof.dr. K.H.K.J. Jungmann 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's  

FOM-programma Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of 
fundamental symmetries and constants at the atomic scale 

Titel van het project + 
nummer Broken mirrors & drifting constants – KVI – I0FSC02 

 

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 

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 

1. RTV Noord, 1 maart, RUG onderzoekt nauwkeurig navigatiesysteem. Interview met 
Klaus Jungmann en Lorenz Willmann. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-V-15 

Werkgroepleider Prof.dr. W.M.G. Ubachs 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Dr. K.S.E. Eikema 

 Dr. W. Vassen 
 Dr. H.L. Bethlem 

FOM-programma Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of 
fundamental symmetries and constants at the atomic scale 

Titel van het project + 
nummer Broken mirrors & drifting constants - VU 10FSC01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.C.J. Koelemeij postdoc 01 sep 2011 28 feb 2013 
J. Biesheuvel oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.C.J. Koelemeij, D.W.E. Noom, D. de Jong, M.A. Haddad, W. Ubachs, , Observation of the v = 8 - 
v = 0 vibrational overtone in cold trapped HD+ , Applied Physics B, x, x, 2012  

2. J.C.J. Koelemeij , Infrared dynamic polarizability of HD+ rovibrational states , Phys. Chem. 
Chem. Phys., 135, 18844, 2011  

3. Rooij, R. van, Borbely, J., Simonet, J., Hoogerland, M., Eikema, K.S.E., Rozendaal, R.A. & Vassen, 
W. , Frequency Metrology in Quantum Degenerate Helium: Direct Measurement of the 2 
(3)S(1) -> 2(1)S(0) Transition, Science, 333, 196, 2011  

4. D.Z. Kandula, C. Gohle, T.J. Pinkert, W. Ubachs, K.S.E. Eikema , XUV frequency comb 
metrology on the ground state of helium, Physical Review A, 84, 062512, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

1. K.S.E. Eikema, W. Ubachs, Precision Laser spectroscopy in the Extreme Ultraviolet 
Handbook of high resolution spectroscopy Eds. M. Quack and F. Merkt John Wiley & Sons, 
2010, ISBN: 978-0-470-06653-9 

d. Proefschriften 

Geen. 
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e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Jeroen Koelemeij , Vibrational spectroscopy of trapped HD+ molecular ions and the value 
and constancy of the proton-elelctron mass ratio , Symposium on "Variation of 
fundamental constants", 23 mrt 2011, 25 mrt 2011, Heidelberg, Duitsland  

2. Jeroen Koelemeij , Laser spectroscopy of atoms and molecules for tests of QED and improved 
knowledge of fundamental particles and constants, Satellite Meeting FFK 2011, JINR , 05 
dec 2011, 05 dec 2011, Dubna, Russia  

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

1. Jeroen Koelemeij, Developments towards 'Super GPS' through optical fiber networks, 
SURFnet meeting Research on Networks , 17 mrt 2011, 17 mrt 2011, Utrecht, Nederland  

2. Jeroen Koelemeij, SuperGPS through optical networks, Fotonica Event , 30 mrt 2011, 30 mrt 
2011, Nieuwegein, 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 

Er is een patent aangevraagd op het gebied van glasvezelnetwerken. 

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

1. Jeroen Koelemeij Einstein sensoren: hoogtemetingen via glasvezel Seminar Rijkswaterstaat 
17 November, Delft, Netherlands  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 
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d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. J.C.J. Koelemeij Super GPS via glasvezelnetwerken Fotonica Magazine, June 2011  
2. Volkskrant 24 maart 2012: Houdt Einsteins Kosmos stand? Interview met Wim Ubachs. 
3. Volkskrant 20 maart 2012:GPS nauwkeuriger dankzij laser en glasvezels, Interview met 

Jeroen Koelemeij. 

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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