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Voorwoord van de programmaleider 

 
The FOM programme 'Nanoscale Quantum Optics' (NQO) started in 2011, with four students 
hired (mostly in the fall), while a few more have started in early 2012. The programme is therefore 
gaining speed, with first samples under preparation and experimental set-ups being planned and 
realised. At the first programme meeting, a number of starting PhD students enthusiastically pre-
sented their plans and first results. While it is too early to evaluate the general progress against the 
original goals, one activity is already flying, due to a new and strong collaboration between the 
Leiden (Van Exter) and Eindhoven (Fiore) groups. In this framework, FOM NQO student 
Jelmer Renema (Leiden) has already paid more than 10 visits to Eindhoven, of several days each, 
in order to collaborate with Dr. Giulia Frucci (TU/e postdoc), Zili Zhou (TU/e PhD student) and 
Rosalinda Gaudio (FOM NQO PhD student). They are working on the characterisation and 
modeling of nanostructured single- and multi-photon detectors, one of the key topics of the NQO 
programme. As described in the 2011 Highlight, one of the achievements has been the develop-
ment of a new 'effective-photon' characterisation model to describe how these nanodetectors 
respond to multi-photon absorption events. This has recently been extended to other nanowire 
detector structures, and applied to perform state reconstruction of coherent and thermal states 
using a novel method. Besides its relevance for detector and state tomography, the researchers 
have come to realise that the study of the multiphoton response can provide access to the physics 
of quasi-particle diffusion and relaxation in superconducting nanostructures. New structures, 
specifically designed to probe these effects systematically, are presently being fabricated in 
Eindhoven. The two groups are also starting to plan their joint activity on using the detectors as 
near-field optical probes. This collaboration, which has already given rise to several conference 
presentations, one journal article and one more in preparation, clearly shows the added value of 
the NQO FOM programme in bringing together groups with complementary expertise (nanopho-
tonics and superconducting detectors at TU/e, quantum optics in Leiden). We are aiming at 
establishing more of these links within the programme, in order to further reinforce and interlink 
the already strong activities in this area in the Netherlands. 
 
From the management point of view, besides informal discussions, we had a first meeting of the 
project leaders at FOM Veldhoven in January 2012, and a first general programme meeting (with 
presentations from students) in Eindhoven on April 23, 2012. We decided to have two meetings 
per year, one internal, while a second one with the character of a national workshop on micron- 
and nano-scale quantum optics with 1-2 external invited speakers. The 2013 workshop will be held 
in Eindhoven while we will send an application to the Lorentz center to host there the 2014 
workshop, which will then have a more international character. The programme is also making 
good use of the intended collaborations with external theory groups, with a first visit of Dr. 
Viatcheslav Dobrovitski (AMES, Iowa State Univ.) to Delft in July 2011 and more visits being 
planned. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1715/2 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 124. 
  
Title (code) Nanoscale quantum optics (NQO) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. A. Fiore 
  
Duration 2011-2015 
  
Cost estimate M€ 3.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
This programme aims at investigating quantum optical processes on the deep subwavelength 
scale, that is in structures where the optical field shows strong spatial variations on <100 nm scale, 
well below the diffraction limit. We will study spontaneous and stimulated light emission, optical 
detection and optical nonlinearities at the nanoscale and at the single-quantum level. 
 
b. Background, relevance and implementation 
The investigation of atom-photon interaction is an important topic in modern physics and 
represents the basis for virtually all optical technologies. In particular, quantum optics has been an 
ideal playground for testing the foundations of quantum mechanics as well as novel ideas for 
quantum information processing using photons. So far, quantum optical experiments have been 
performed with fields, which are either freely-propagating or confined in optical cavities of the 
scale of one or few wavelengths, as limited by diffraction. This program aims at investigating for 
the first time quantum optical processes on the deep subwavelength scale. At this length scale, the 
basic assumptions and approximations used to describe radiative processes in the solid-state break 
down as the field length scales become comparable to excitonic wavefunctions in semiconductor 
nanostructures. Our fundamental understanding of cavity quantum electrodynamics (QED) is 
challenged by the polaritonic nature of plasmonic excitations and their ultrashort lifetimes. The 
dynamic and statistical properties of nanoscale lasers are expected to deviate widely from 
conventional laser theory due to the ultrafast recombination timescales and extreme field 
inhomogeneities. Even the basic concept of photon absorption in the near-field has never been 
addressed experimentally at the single-quantum level. Besides opening novel and intriguing 
research directions, the peculiar properties of subwavelength fields can be exploited to optimize 
light-matter coupling or explore new functionalities, for future application in classical and 
quantum photonics.  

 
This program will focus on four key challenges, which arise in the investigation of quantum 
optical effects at the nanoscale: 
1. Developing a physical description of spontaneous emission and cavity QED at the nanoscale. 
2. Understanding stimulated emission and nanolasers on a deep subwavelength scale. 
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3. Investigating the subwavelength structure of quantum states of light in the near-field/ 
4. Studying optical non-linearities at the nanoscale and at the single-quantum level. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 256 701 626 546 282 - - 2.511 

FOM-basisinvesteringen 390 130 - - - - - 520 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 746 831 626 546 282 - - 3.031 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1233 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1406 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1714 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 100% 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 

2011 - - 2,5 - 344 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - - 3 - 

* 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-D-41 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Zwiller, V. 

 Hanson, R. 
FOM-programma Nanoscale quantum optics 

Titel van het project + nummer Cooperative and nonlinear optical processes at the nanoscale 
10NQO02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I. Esmaeil Zadeh oio 01 aug 2011 31 jul 2015 

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. 
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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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Werkgroep FOM-E-06 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fiore 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma Nanoscale quantum optics 
Titel van het project + 
nummer 

Spontaneous emission and light detection at the nanoscale 
10NQO01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Gaudio oio 01 nov 2011 31 okt 2015 

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 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-02 

Werkgroepleider Dr. E.R. Eliel 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. M.J.A. de Dood 
FOM-programma Nanoscale quantum optics 
Titel van het project + nummer Quantum optical fields at the nanoscale 10NQO03-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Q. Wang oio 01 aug 2011 31 jul 2015 

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 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-31 

Werkgroepleider Dr. M.P. Exter 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Nanoscale quantum optics 
Titel van het project + nummer Quantum optical fields at the nanoscale 10NQO03-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.J. Renema oio 01 feb 2011 31 jan 2015 

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. J.J. Renema, G. Frucci, Z. Zhou, F. Mattioli, A. Gaggero, R. Leoni, M.J.A. de Dood, A. Fiore, and 
M.P. van Exter, Full characterization of NbN nanoscale Single/Multi-photon Detectors with 
the Effective photon POVM model, Kryo 2011 Meeting on cryoelectronic devices, 02 okt 
2011, 04 okt 2011, Grenoble, France  

2. J.J. Renema, G. Frucci, Z. Zhou, F. Mattioli, A. Gaggero, R. Leoni, M.J.A. de Dood, A. Fiore, and 
M.P. van Exter, Full characterization of NbN Nanodetectors, 35th Annual Meeting NNV 
AMO LUNTEREN 2011, 11 okt 2011, 12 okt 2011, Luntern, Nederland  
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3. J.J. Renema, G. Frucci, Z. Zhou, F. Mattioli, A. Gaggero, R. Leoni, M.J.A. de Dood, M.P. Van Exter 
and A. Fiore, Full characterization of NbN nanoscale single/multi-photon detectors with the 
effective-photon POVM model, International Workshop on Nanowire Superconducting 
Single-Photon Detectors, 23 sep 2011, 23 sep 2011, Eindhoven, 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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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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