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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het doel van het FOM-programma 'The singular physics of 1D electrons' is om de eigenschappen 
van ééndimensionale elektronensystemen in kaart te brengen. In één- en tweedimensionale (1D en 
2D) elektronensystemen spelen elektron-elektron interacties een veel prominentere rol dan in een 
driedimensionaal systeem. Studies aan 2D-elektronensystemen zoals grafeen, 2D-elektronengassen 
en topologische isolatoren hebben al tot een groot aantal zeer interessante en intrigerende fenome-
nen geleid. De te verwachte eigenschappen van 1D elektronen systemen zijn mogelijk nog exoti-
scher. Het programma loopt van 2011-2016 met een budget voor die periode van 2,3 miljoen euro. 
De programmaleiding is in handen van Harold Zandvliet (UT).  
 
Op 11 november 2011 is in Twente een kick off meeting van het programma FOM-programma 'The 
singular physics of 1D electrons' georganiseerd. Een gevarieerd dagprogramma met uitgenodigde 
bijdragen van dr. Jörg Schäfer (University of Würzburg), prof. Christoph Renner (University of 
Geneva), dr. Jean-Sebastien Caux (UvA), prof. Paul Koenraad (TU/e) en dr. Geert Brocks (UT) 
heeft voor een inspirerende start van het programma gezorgd.  
 
Medio 2011 is de eerste promotieplaats ingevuld (UT-Kelly), gevolgd door de invulling van vijf 
promotieplaatsen in het najaar van 2011 (UL-van Ruitenbeek, UvA-Caux, UT-Zandvliet, TUD-
Rogge/Blaauboer en UT-van Gastel). De nog openstaande oio-posities (UvA-Golden en TU/e-
Koenraad) zullen in de loop van 2012 worden ingevuld (per 01-03-2012 is inmiddels ook de UvA 
vacature ingevuld). De invulling van de post doc positie (UL-van der Molen) zal geheel volgens 
planning pas in de loop van 2013 zijn beslag krijgen.  
 
De eerste experimenten en berekeningen zijn inmiddels gepland en uitgevoerd. Het moge duide-
lijk zijn dat zo kort na de start van het programma nog geen concrete resultaten van het program-
ma zijn gepubliceerd. Wel al is recentelijk het eerste gezamenlijke manuscript van een tweetal 
junior onderzoekers, te weten René Heimbuch en Mostafa Farmanbar, uit het programma ter 
publicatie aangeboden.  
 
Door het vertrek van prof. Sven Rogge naar de Universiteit van Sydney hebben we het project van 
de TUD oio (Rodrigo Agundez) iets aangepast. Het doel van het project (onderzoek naar het 
transport van ééndimensionale ketens van dopant atomen) zal ongewijzigd blijven. Wel zal het 
onderzoek naast een experimentele component, nu ook een theoretische component gaan krijgen. 
Alhoewel prof. Rogge een gedeelde aanstelling aan de TUD blijft houden, zal dr. Miriam 
Blaauboer (TUD) de dagelijks begeleiding van Rodrigo Agundez in Delft voor haar rekening 
nemen. Met de promovendus is afgesproken dat hij ongeveer 3/4 van zijn tijd in Delft zal 
doorbrengen en daar voornamelijk theoretisch onderzoek zal uitvoeren. De overige 1/4 van zijn 
tijd zal Rodrigo Agundez in Australië in de groep van prof. Rogge doorbrengen, waarbij de 
nadruk op experimenteel onderzoek zal komen te liggen. Deze opzet - die ook in het opleidings- 
en begeleidingsplan van de promovendus is verwerkt en verwoord - past ondanks de accentver-
schuiving naar meer theoretisch werk verder uitstekend in het programma. 
 
In het najaar van 2012 zal een tweede bijeenkomst volgen van alle deelnemers van het programma. 
Deze dag zal waarschijnlijk in Amsterdam gehouden gaan worden en wederom zullen een paar 
externe sprekers worden uitgenodigd. Bovendien zullen ook de junior onderzoekers uit het 1D 
programma een prominente plaats in het programma krijgen. 
 
Tot slot is belangrijk te melden dat onlangs in Duitsland een inhoudelijk zeer vergelijkbaar pro-
gramma is gehonoreerd (Research Unit FOR1700 Metallic nanowires on the atomic scale: electronic 
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and vibrational coupling in real world systems, programmacoördinator prof. Herbert Pfnür). Er 
bestaan nauwe en vriendschappelijke banden tussen de onderzoekers van beide nationale pro-
gramma's en daarom is afgesproken om op regelmatige basis gezamenlijke bijeenkomsten te gaan 
organiseren. Omdat het Duitse programma nog van start moet gaan zal de eerste gezamenlijke 
bijeenkomst pas in 2013 gehouden gaan worden. De coördinatoren van beide programma's 
(prof. Herbert Pfnür en Harold Zandvliet) zullen het voortouw nemen in de opzet van deze 
gezamenlijke bijeenkomsten. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1723/1 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 128. 
  
Title (code) The singular physics of 1D electrons (ODE) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet 
  
Duration 2011-2016 
  
Cost estimate M€ 2.3 
  
 
Concise programme description 
a. Objectives 
The physics of one-dimensional electronic systems is fundamentally determined by interactions. 
Unlike in Fermi liquid systems, where interactions simply lead to the smooth deformation of 
electrons into electron-like quasiparticles, interactions in 1D induce remarkably strong 
correlations. These strong correlations translate into the disappearance of the electron as a 
fundamental unit, and its replacement by charge and spin collective modes with distinct 
experimental signatures. The main objective of this FOM programme is to realize, study, 
understand and ultimately tailor the physical properties of one-dimensional (electron) systems.  
 
b. Background, relevance and implementation 
The properties of electron systems become increasingly exotic as one progresses from the three-
dimensional (3D) case into lower dimensions. In 2D electron systems novel and intriguing physical 
phenomena, such as the integer and fractional quantum Hall effect, have been found. More 
recently, the realization of a single layer of graphite (graphene) has resulted in a wealth of 
unexpected and exciting physics. For instance, electron transport in graphene is governed by the 
relativistic Dirac equation rather than the Schrödinger equation. Similar excitement has been 
generated recently by the discovery of 2D topologically protected states displaying Dirac 
dispersion cones at the surface of bulk 3D insulators. 
 
The predictions for 1D electron gases lead to even more exotic properties. There, the Fermi liquid 
approach breaks down spectacularly. It has been predicted that the 1D electron gas is much better 
described by the Luttinger liquid formalism, leading to many intriguing properties, among which 
the view that the electron loses its identity and separates into two collective excitations of the 
quantum mechanical many body system: a spinon that carries spin without charge, and a holon 
that carries the positive charge of a hole without its spin.  
 
This programme will provide a concerted team effort between experiment and theory, combining 
complementary methods for the generation of 1D electron systems with a battery of nano-
manipulation and imaging techniques operating in real and reciprocal space, as well as various 
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other characterization techniques, and geared towards making contact with recent theoretical 
breakthroughs in our understanding and capabilities to compute measurable observables of 1D 
electron systems.  
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 313 584 584 564 290 - - 2.335 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 313 584 584 564 290 - - 2.335 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1235 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1346 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1722 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
Subgebieden: NANO 70%, COMOP 30% 
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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 - - 2,0 - 94 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 3 17 - 

* 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-A-25 

Werkgroepleider Prof.dr. C.J.M. Schoutens 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's dr. J.-S. Caux 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Non linear Luttinger liquid response functions 10ODE02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I.S. Eliens oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Jean-Sebastien Caux, Hitoshi Konno, Mark Sorrell and RobertWeston, Tracking the effects of 
interactions on spinons in gapless Heisenberg chains, Phys. Rev. Lett., 106, 1, 2011  

2. Antoine Klauser, Jean-Sebastien Caux, Equilibrium thermodynamic properties of interacting 
two-component bosons in one dimension, Phys. Rev. A, 84, 1, 2011  

3. K.C. Rule, D.A. Tennant, J.-S. Caux, M.C.R. Gibson, M.T.F. Telling, S. Gerischer, S. Sullow, M. 
Lang, The dynamics of azurite Cu3(CO3)2(OH)2 in a magnetic field as determined by 
neutron scattering, Phys. Rev. B , 84, 1, 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. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Jean-Sebastien Caux, Dynamics in one dimension: integrability in and out of equilibrium, 
15th Annual UK Meeting on Integrable Models, Conformal Field Theory and Related 
Topics, 15 apr 2011, 16 apr 2011, London, U.K.  
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2. Jean-Sebastien Caux, Dynamics in one dimension: integrability in and out of equilibrium, 
workshop on Integrability and its breaking in strongly correlated and disordered systems, 
27 mei 2011, 27 mei 2011, Trieste, Italy  

3. Jean-Sebastien Caux, Quenches in integrable systems, Workshop on Quantum Quenches and 
Strongly Correlated Physics, 07 sep 2011, 07 sep 2011, Montauk, U.S.  

4. Jean-Sebastien Caux, One-d quantum dynamics beyond the low-energy approximation, 
workshop on Charge and heat dynamics in nano-systems, 11 okt 2011, 11 okt 2011, Orsay, 
France  

5. Jean-Sebastien Caux, Exact Luttinger correlation prefactors from integrability, workshop on 
CFT, topology and information, 03 nov 2011, 03 nov 2011, Paris, France  

6. Jean-Sebastien Caux, A tour of Luttinger liquid theory: past, present and future, kickoff 
meeting of the FOM program "The singulary physics of 1d electrons", 11 nov 2011, 11 nov 
2011, Twente, The Netherlands  

7. Jean-Sebastien Caux, Strong correlations: a goldmine in a mine field", FNWI Faculty 
Colloquium, 07 mrt 2011, 07 mrt 2011, Amsterdam, The Netherlands  

8. Jean-Sebastien Caux, Dynamics in one dimension: integrability in and out of equilibrium, 
Theoretical physics seminar, 10 mei 2011, 10 mei 2011, Aachen, Germany  

9. Jean-Sebastien Caux, Dynamics in one dimension: integrability in and out of equilibrium, 
theoretical physics seminar, 07 jul 2011, 07 jul 2011, Paris, France  

10. Jean-Sebastien Caux, In and out of equilibrium dynamics in one dimension: from theory to 
experiment, theoretical physics seminar, Physics by the Lake summer school, 27 jul 2011, 27 
jul 2011, St-Bees, U.K.  

11. Jean-Sebastien Caux, One-d physics in the real world, general physics colloquium, Paul 
Scherrer Institute, 18 nov 2011, 18 nov 2011, Villigen, Switserland  

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 

1. dr. J.-S Caux is a member of the Editorial board of Journal of Physics A: Mathematical and 
General (from December 2011).  

2. dr. J.-S Caux is a member of the Science Committee of ICAM/I2CAM (Institute for 
Complex Adaptive Matter, www.i2cam.org).  

3. dr. J. -S. Caux is a coordinator (with C. Morais Smith (Utrecht)) of postgraduate education 
in the upcoming DITP (Delta Institute for Theoretical Physics).  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 
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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-D-57 

Werkgroepleider Dr. M. Blaauboer 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Transport through 1D dopant chains 10ODE07-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.R. Agundez Mojarro oio 01 sep 2011 31 aug 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-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. S.J. van der Molen 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Freely suspended atomic wires 10ODE08 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Tartaglini oio 07 nov 2011 06 nov 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.M. van Ruitenbeek, Waarom vier jaar?, Bijeenkomst College van Bestuur en 
Onderzoeksdirecteuren, Radboud Universiteit Nijmegen rond promotiebegeleiding, 15 sep 
2011, 15 sep 2011, Nijmegen, Nederland  

2. J.M. van Ruitenbeek, Wiring single molecules, Visit of students of King's College London, 24 
okt 2011, 24 okt 2011, Leiden, Nederland  
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c. Ontvangen prijzen 

1. J.M. van Ruitenbeek: Outstanding Referees of 2011 Award, American Physical Society, 14 
februari 2011  

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

1. J.M. van Ruitenbeek: Director of the Casimir Research School Delft-Leiden vanaf april 2011  
2. J.M. van Ruitenbeek: Scientific Director Leiden Institute of Physics januari 2007 - april 2011  
3. J.M. van Ruitenbeek: Chairman of the foundation “Econophysics”  
4. J.M. van Ruitenbeek: Co-Editor of the Beilstein Journal of Nanotechnology  
5. J.M. van Ruitenbeek: Advisory Editor of Europhysics Letters april 2008 - april 2011  
6. J.M. van Ruitenbeek: Member of the Scientific Advisory Board of the NanoCentre Belgrade  
7. J.M. van Ruitenbeek: External referee for the ERC Advanced Grant  
8. J.M. van Ruitenbeek: Member of the 2012 panel for the ERC Starting Grant  

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 

1. J.M. van Ruitenbeek: IBM Yorktown Heights. Sabbatical leave 12 june – 1 sept 2011  
2. J.M. van Ruitenbeek: Shell iPOG-II industrial partnership program  

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-09 

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. G.H.L.A. Brocks 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer DFT calculations of 1D electron systems 10ODE05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Farmanbar Gelepordsari oio 16 mei 2011 15 mei 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. G. Brocks, Nanowires on Semiconductor Surfaces: DFT calculations, Kick-off meeting FOM 
program "The singular physics of 1D electrons", 11 nov 2011, University of Twente, 
Enschede, the Netherlands  
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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-T-36 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Electronic properties of 1D electron systems 10ODE01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.U. Heimbuch oio 01 sep 2011 31 aug 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 

1. H.J.W. Zandvliet, Self-organizing Atomic Chains, Villa Conference on Interactions Among 
Nanostructures (VCIAN), April  21-25, 2011, Las Vegas, USA. 

2. H.J.W. Zandvliet, Self-organizing Atomic Chains, May 19, 2011, Würzburg, Germany. 
3. H.J.W. Zandvliet, Nanoscopy, November 3, 2011, Leoben, Austria. 

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 

1. Zandvliet is the chief Editor of the Surface, Interface and Atomic-Scale Science section of 
Journal of Physics Condensed Matter (IOP). 

2. Zandvliet is member of the editorial board of Research Letters in Physics. 
3. Zandvliet is the initiator and leader of graduate school programme 'Novel Nanomaterials' 

(MESA+ institute for Nanotechnology, University of Twente). 
4. Zandvliet is a member of the international steering committee of the ECASIA (European 

Conference on Applications of Surface and Interface Analysis). 

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.ir. H.J.W. Zandvliet 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Ensembles of 1D electron systems 10ODE04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Safaei oio 01 okt 2011 30 sep 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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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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