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In 2010 besloot de toenmalige staatssecretaris van 
OCW om het advies Implementatie Sectorplan 
natuur- & scheikunde, opgesteld door de Commissie 
Breimer, integraal over te nemen. Dit hield in dat 
vanaf begin 2011 per jaar 20 miljoen euro beschikbaar 
kwam voor versterking van het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde. 
De middelen zijn besteed via sectorplanposities bij de 
universiteiten, via de tweede geldstroom en via 

projecten op het gebied 
van onderwijs en 
outreach. 

FOM zorgt voor de verdeling van de middelen die op 
het gebied van de natuurkunde voor de tweede 
geldstroom beschikbaar zijn. Via de FOM-Projectruim-
te is jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor 
aanvullende honorering van projecten die binnen de 
zwaartepunten uit het Sectorplan vallen. 
In het voorjaar van 2012 heeft de Commissie Breimer 
een eerste tussenrapportage opgesteld over de 
voortgang van de implementatie van het Sectorplan. 

Op 26 september wordt 
het rapport overhan-
digd aan de heer 
drs. Hans Schutte, 
directeur-generaal 
Hoger Onderwijs, 
Beroepsonderwijs, 
Wetenschap en Eman-
cipatie bij het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de 
volgende FOM expres zal uitgebreider aandacht zijn 
voor het Sectorplan en de tussenrapportage. (EK)   

Tussenrapportage Sectorplan 
naar ministerie OCW 
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Toen Nuon in 2011 aankondigde haar dochter 
Helianthos B.V. in de etalage te zetten, diende zich 
daarmee een probleem aan voor het Joint Solar 
Programme (JSP). Helianthos was immers de 
bedrijfspartner van dit Industrial Partnership 
Programme van FOM. In de JSP-stuurgroep benadrukte 
FOM het belang van continuïteit van zowel de 
cofi nanciering als de samenwerking met bedrijfson-
derzoekers. Dit voorjaar nam het Arnhemse bedrijf 
HyET, (Hydrogen Effi ciency Technologies, in 2008 
opgericht door dr.ir. Rombout Swanborn) Helianthos 
over van Nuon. In juni kwamen Nuon, HyET en FOM 
overeen de Nuon-rechten en plichten uit het 
JSP-contract over te dragen aan HyET, waarbij Nuon 
de resterende fi nanciële verplichtingen voldeed. 

Dr. Edward Hamers (voormalig FOM-promovendus, 
sinds 2008 lid van de programmacommissie JSP en 
inmiddels CTO van HyET Solar) is vanzelfsprekend 
blij met de voortzetting van de zonnecelactiviteiten: 

“Het is unieke Nederlandse technologie 
en er is markt voor fl exibele fotovolta-
ische producten, zeker nu een aantal 
directe concurrenten recent weggeval-
len is. Binnen een maand na de 
doorstart is er al meer vraag naar ons 
product dan we kunnen leveren. HyET 
Solar richt zich op het optimaliseren 
van de technologie en kiest ervoor om 
de zonnecelfolie niet zelf te produce-
ren, maar dit uit te besteden aan 
fi rma’s in Azië. Het JSP zet 
het onderzoek naar high-risk, 
high-potential opties voor 
rendementsverhoging en 
kostenverlaging van zonne-
cellen ongewijzigd voort.” 
Waarom wil HyET Solar met 
FOM samenwerken? Hamers 
vervolgt: “Het JSP draagt bij 

aan het fundamentele begrip 
van een aantal processen die 
in de toekomst de perfor-
mance van een zonnecel 
aanzienlijk kunnen verbete-
ren. Het is daarmee een goed 
platform om nieuwe ideeën te 
testen en hun potentie te 
demonstreren. Juist vanwege 
hun fundamentele karakter 
zijn de meeste JSP-projecten 
belangrijk voor de middellange 
en lange termijn resultaten van 

HyET Solar. Het on- der de paraplu van JSP samen-
brengen van veel van de Nederlandse universitaire 
groepen die aan  zonnecellen werken, stimuleert en 
leidt tot mooie resultaten. Niet in het minst ook tot 
goed en breed opgeleide onderzoekers.”  

Dr. Edward Hamers
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HyET Solar nieuwe partner in Joint Solar Programme

In het najaar van 2011 en het voorjaar 
van 2012 is door FOM en het gebied 
Chemische Wetenschappen (CW) via 
het NWO-thema Duurzame Energie de 
ontwikkeling ingezet van een multi-
disciplinair nationaal wetenschappelijk 
programma op het gebied van schone 
productie van brandstoffen uit water 
en koolstofdioxide. Dit onderzoekspro-
gramma moet het Nederlandse solar 

fuels onderzoeksveld, dat van grote 
innovatieve waarde voor de samenle-
ving kan zijn, verder versterken. Het 
programma zal onderzoekers onder 
meer in staat stellen effectiever in te 
spelen op vragen uit de industrie 
(topsectoren) en beter aan te sluiten 
bij de stormachtige ontwikkelingen 
internationaal. De ontwikkeling van dit 
programma gebeurt in afstemming 

met het Topconsortium voor Kennis 
en Innovatie (TKI) Gas/Power2gas, dat 
onderdeel is van de Topsector Energie. 
Onderzoekers en industriële en 
technologische partners uit chemische, 
fysische en technische disciplines, 
zullen de krachten bundelen en 
gezamenlijk een onderzoekskader 
ontwikkelen, voor 10 tot 25 projecten. 
Daarbij zal het programma bijdragen 
aan een versteviging van de infrastruc-
tuur van de nieuwe onderzoekslijnen 
van FOM-instituut DIFFER.
De looptijd van het voorgestelde 
programma is zes jaar met een totaal 
beoogd budget van 10 miljoen euro. 
NWO, FOM en industriële partners 
Shell en Alliander brengen dit budget 
samen op.  DIFFER zal het programma 
coördineren. Voor de totstandkoming 

van het programma wordt een 
zogenaamde joint-programming-aanpak 
gevolgd. Een schrijfcommissie stelt een 
concept thematekst op rondom de 
vier subthema’s 1) Out of equilibrium 
processing, 2) Process and reactor 
development for the downstream synthesis 
of fuels or chemicals, 3) Smart matrices for 
CO2 neutral production of solar fuels, 
4) Photocatalytic approaches for CO2 
neutral fuels: functional inorganic 
semiconductor. Vervolgens toetsen 
onderzoekers en stakeholders uit 
‘het veld’ deze teksten. Tijdens een 
workshop op 27 november 2012 komen 
onderzoekers samen met stakeholders 
om het onderzoekskader van het 
programma te structureren en de 
leidende subthema’s met concrete 
doelstellingen te defi niëren. Dit 
onderzoekskader en de subthema’s 
vormen daarna samen de basis voor 
een call for proposals die naar verwach-
ting begin 2013 open gaat.  

Schone productie van brandstoffen:nieuw 
       onderzoeksprogramma in de maak
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Het onderhandelen duurde bijna 
twee jaar, maar toen vonden werk-
gevers en werknemers elkaar. 
Vanuit het FOM-bureau maakten 
mr. Renée-Andrée Koornstra en 
mr. Lonneke van de Sande namens 
de werkgevers deel uit van de onder-
handelingsdelegatie. Zij beschrijven 
hier hoe de cao - ‘het was een zware 
bevalling’ - tot stand kwam. 

Sinds 1999 vallen FOM-werknemers 
onder een ‘eigen’ cao: de Cao voor de 
Onderzoekinstellingen. Samen met de 
andere werkgevers in de Werkgevers-
Vereniging OnderzoekInstellingen 
(WVOI), waar NWO, CWI, NIOZ en KB 
samenwerken (tesamen ongeveer 3000 
werknemers) onderhandelen we met 
de werknemersorganisaties over onze 
eigen arbeidsvoorwaarden (met uit-
zondering van de pensioenen).
De cao liep af op 1 juli 2010. Op dat 

moment heerste er al 
grote fi nanciële 
onzekerheid en de 
werkgevers ontvingen 
toen al geen loonruimte van de 
overheid. Het was dus heel lastig om 
de onderhandelingen te starten. De 
eerste poging strandde dan ook: 
partijen concludeerden in november 
2010 gezamenlijk dat, “mede gelet op 
externe omstandigheden, het in dit 
stadium niet haalbaar bleek om tot een 

adequate afspraak over de loonpara-
graaf te komen. Partijen staan nu te ver 
uit elkaar.” De cao werd automatisch 
verlengd met een jaar. In maart 2011 
namen we opnieuw plaats aan de 
onderhandelingstafel.  

FOM’s IPP-programmacoördinator dr. Pieter de Witte is benoemd 
tot lid van de directie van het Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie (TKI) voor de Topsector High Tech Systems & Materials 
(HTSM). FOM gaat dit TKI-bureau ook ‘hosten’. De Witte is nu 
vooral actief als kwartiermaker van het nieuwe bureau, dat 
vermoedelijk i n de loop van het najaar defi nitief van start zal 
gaan. Het TKI-bureau ondersteunt de directie van het HTSM TKI 
en verzorgt het TKI-secretariaat. De hoofdtaken zijn 
1) uitvoering van de TKI toeslag, 2) administratie, 3) communica-
tie, 4) internationale relaties en 5) loket voor het MKB. 
De taken van het bureau worden zoveel mogelijk belegd via 
direct gelieerde organisaties (FOM, STW, TNO, NLR, FME, 
Syntens). Uitvoering verloopt via deeltijd detachering bij het 
TKI van alle benoemde personen uit deze organisaties. 
Een effectieve samenwerking is daarbij zeer belangrijk. 
De dagelijkse leiding van het team ligt bij De Witte, die als 
plaatsvervangend directeur gedetacheerd is vanuit FOM.  N
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Van 9 tot 16 september bezocht een Nederlandse 
delegatie het Shell Technology Centre in Bangalore, 
India, om te spreken over een grootschalige samen-
werking op het gebied van computational sciences. 
Namens de universiteiten reisden prof.dr. Hester Bijl, 
prof.dr. Barend Thijsse en prof.dr. Vinod Subrama-
niam mee. Van het FOM-bureau namen drs. Hendrik 
van Vuren, mr. Renée-Andrée Koornstra en dr. Pieter 
de Witte deel aan de besprekingen. Dr. Dirk Smit, 
lid van de Raad van Bestuur van FOM en Vice 
President of Exploration Technology in R&D, vertegen-
woordigde Shell. Het bezoek was nuttig en succesvol: 
inmiddels is een pilot bijna gereed. Deze eerste call 
moet leiden tot de start van vijftien onderzoekers, 
eind van dit jaar. 
Het voorgestelde programma omvat drie fundamen-

tele onderzoeksrichtingen: ‘CO2 neutral 
production of fuels’, ‘Uncertainty 
reduction in smart energy grids’ en een 
grootschalig programma ‘Computatio-
nal sciences in energy research’. Het 
voorgestelde programma 
omvat 75 PhD-projecten 
in de computational 
sciences, gerelateerd aan 
de topsector Energie en 
mogelijk andere 
topsectoren zoals Chemie 
en HTSM. Shell zal in 
India een aantal pas afge-
studeerde toptalenten 
werven, waaruit de 
projectleiders in 
Nederland zelf de meest 
geschikte kandidaten 
selecteren, die bij FOM in 
dienst komen. 

Een sterke motivatie voor NWO om in deze samen-
werking te investeren is om het computational science 
veld verder te versterken en organiseren, onder 
andere door gericht te investeren in de kennisinfra-
structuur (tenure track posities). Daarnaast is de 
verwachting dat dit grootschalige initiatief ook leidt 

tot nieuwe samenwerking met de Indiase 
academische groepen en een stevigere band 
tussen de Nederlandse en Indiase wetenschap-
pers. Bovendien kunnen andere bedrijven ook 

mee gaan doen en dat levert weer nieuwe contacten 
op. Shell wil in totaal 20 miljoen euro investeren. De 
belangrijkste drijfveer is om met computational science 
competenties het technologiecentrum in Bangalore 
te versterken. De totale investering van NWO is circa 
21 miljoen euro. Ook wordt een TKI-toeslag aange-
vraagd in het kader van het topsectorenbeleid.  
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FOM expres is het huisorgaan 
van de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek 
der Materie. Het verschijnt een 
aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Uitgave: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie,   Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 600 12 11 - Fax (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Anita van Stel
Teksten: COR, Renée-Andrée Koornstra, Erik Kreiter, 
Floor van de Pavert, Egge van der Poel, Isabel Poyck, 
Lonneke van de Sande, Anita van Stel, Gieljan de Vries, 
Gabby Zegers 
Fotografi e/beeld: Henk-Jan Boluijt, Eppo Bruins, Janiek 
Dam, Renée-Andrée Koornstra, Milette Raats, Bram Saeys, 
Nout Steenkamp
Vertalingen: Native Speaker Translations
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten

In de FOM expres gepubliceerde opvattingen en 
meningen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de redactie en weerspiegelen 
niet noodzakelijk het 
standpunt van het 
bestuur en de directeur 
van FOM.

Topsector High Tech Systems 
& Materials vindt onderdak bij FOM
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dr. Pieter de Witte

Eindelijk: een nieuwe cao 
voor de onderzoekinstellingen!

Tijdens de schorsing actualiseren Astrid Tiemessen (NWO) en 
Lonneke van de Sande teksten van het onderhandelaarsakkoord.
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 Aftrap in India voor samenwerking 
computational sciences

De Nederlandse delegatie met 
STCB-medewerkers in de besprekingen.

Murthy Udupa, van Shell Technology Centre Bangalore 
noteert de conclusies.

Lees verder op bladzijde 11.



Waarom kijkt u naar materialen op de 
nanoschaal?
“We weten meestal wel welke wetten 
er gelden op macroniveau, maar over 
wat er precies gebeurt op de nano-
schaal is nog maar weinig bekend. 
Deze kennis heb je nodig als je steeds 
kleinere devices wilt maken. En als we 
begrijpen hoe materialen in elkaar 
zitten, kunnen we ze ook verbeteren.”

In welke eigenschappen bent u 
geïnteresseerd?
“Ik kijk bijvoorbeeld naar hoe een 
materiaal reageert op verhitting. 
Grafeen reageert anders dan de meeste 
materialen, het trekt eerst samen en 
rekt daarna uit. Het heeft een hoge 
smelttemperatuur. Dat is bijzonder, 
want je zou denken dat heel dunne 
materialen kwetsbaar zijn. We kunnen 
de bevindingen voor grafeen ook 
gebruiken als model voor andere 
tweedimensionale structuren, zowel 
in elektronica als in de natuur. 
Denk maar aan membranen.”

En wat is uw doel voor de komende jaren?
“Wij zijn nu ook bezig met wrijving. 
Grafeen kan wrijving sterk verminde-
ren. Misschien ken je dat wel: als je 
sleutel heel stroef in het sleutelgat 
gaat, kun je hem langs een potlood 
wrijven en dan gaat het veel makkelij-
ker. Wrijving is ook voor de industrie 
een belangrijk onderwerp, want het 
betekent energieverlies. Wij proberen 
te onderzoeken wat er precies gebeurt, 
waar gaat die energie naartoe? 
Uiteindelijk wil je de wrijving kunnen 
minimaliseren of nog liever controle-
ren, want soms wil je een proces juist 
stoppen. Ik ben heel benieuwd of de rol 

van grafeen bij wrijving op 
de nanoschaal echt een 
doorbraak wordt, dat is nu 
nog controversieel.” 

Wat is er zo leuk aan het 
werken met computermodel-
len?
“Ik houd van programmeren, je bouwt 
alles zelf. En er is veel mogelijk. Ik kan 
bijvoorbeeld heel hoge temperaturen 
invoeren die je in het echt niet haalt. 
Om de programma’s te maken moet 
je je ook goed verdiepen in de theorie. 
Welke krachten dragen het meest bij? 
Bij de wrijving zijn we nog heel ver van 
een goede theorie.” 

Werkt u ook veel samen met experimentele 
onderzoekers?
“Dat is helaas heel lastig, omdat 
– in Nederland in het bijzonder – een 
publicatie vooral wordt toegeschreven 
aan de eerste auteur en dat belemmert 
echte samenwerking. Ik vind dat 
jammer, voor mij is de fysica een 
collectieve onderneming. Er is wel veel 
interactie. Experimentatoren citeren 
mijn artikelen en wij overleggen 
bijvoorbeeld regelmatig met de 
onderzoekers van het magnetenlab 
HFML in Nijmegen.”

U bent van oorsprong Italiaanse, is het 
leven als onderzoeker hier anders?
“Onderzoekers hebben hier misschien 
minder plezier dan in Italië, haha. De 
mensen zijn daar anders. Als weten-
schapper ben je een echte intellectueel 
met daarnaast liefde voor andere 
dingen in het leven, zoals kunst en 
cultuur. Natuurkunde is voor mij ook 
meer dan alleen een vak, het is een 

fi losofi e: een beeld 
van de wereld, van 
de werkelijkheid. In 
Nederland gaat het 
vooral om de vak-
kennis, het is veel 
technischer. Het 
onderzoek is in 
Nederland wel 
fantastisch georgani-
seerd. De universiteit 
heeft goede facili-
teiten en de FOM- 
organisatie werkt 
ook echt uitstekend. 
Er zijn duidelijke 
procedures bij subsidie-
aanvragen en FOM heeft een groot 
netwerk. Je voelt je daardoor onderdeel 
van een fysicagemeenschap.” 

Hoe vindt u het om deel uit te maken 
van de FOM-werkgemeenschapscommissie 
Nano?
“Interessant, omdat je met vakgenoten 
samenkomt om over het nano-onder-
zoek in Nederland te spreken. Je kunt 
een soort resonantie creëren, door te 
herkennen wat er gaande is en het 
onderzoek op elkaar af te stemmen. 
Persoonlijk ga ik mij inzetten voor zo 
eerlijk mogelijke beoordelingen van 
onderzoeksvoorstellen, zodat ook 
goede nieuwkomers een kans krijgen. 
Misschien ben ik als vrouw iets minder 
vatbaar voor reputatie of bluf.”

Heeft dat ook een effect op het aantal 
vrouwen in de fysica?
“Ik denk het wel. Vrouwen zijn toch 
iets minder geneigd om hun excellen-
tie expliciet te tonen. Als we daar 
doorheen kijken, zal dat zeker een 
hoger percentage vrouwen opleveren. 
Ik bedoel dus niet vrouwen voortrek-
ken, maar gewoon iedereen een 
eerlijke kans geven. Zelf heb ik ook 
relatief veel vrouwen in mijn groep. 
Ze zijn net zo goed en het maakt de 
groep leuker. Ik denk dat het leven 
én de natuurkunde kunnen profi teren 
van meer variatie.” (IP)  
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Zij weet meer van grafeen dan praktisch meetbaar is. 
Prof.dr. Annalisa Fasolino maakt computermodellen waarmee ze 
de eigenschappen van materialen op nanoschaal blootlegt. 
Grafeen heeft haar gegrepen, omdat het zo’n perfecte structuur 
heeft en model kan staan voor vele andere materialen. Sinds kort 
is Fasolino ook lid van de werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/-technologie van FOM. 

Op 10 juli 2012 is de laatste serie calls onder het Zevende Kader-
programma van de EU (KP7) gelanceerd. Het goede nieuws is dat de 
totale omvang van het beschikbare budget groter is dan ooit: er is 
een bedrag van 8,1 miljard euro beschikbaar. Dit geld wordt aan 
onderzoekers beschikbaar gesteld via bijvoorbeeld de verschillende 
ERC-grants, maar ook via thematische calls. Bij de ERC-grants is er 
een nieuwe loot aan de stam: de ERC Consolidator grant, die tussen 
de Starting en de Advanced grant gepositioneerd is. De thematische 
calls bestrijken onder andere de thema’s energie, nanowetenschap 
en –technologie, gezondheid en biotechnologie. 
De onderhandelingen over Horizon2020, de opvolger van KP7, zijn 
op Europees niveau nog gaande. In de plannen voor Horizon2020 is 
ook continuering van de ERC opgenomen, maar naar verwachting 

zullen de eerste calls vanuit dit programma pas eind 2014 geopend 
worden. Er valt dus een gat in de beschikbaarheid van Europese 
onderzoeksubsidies: door deze niet-naadloze aansluiting van KP7 
en Horizon2020 zullen er in 2013 geen calls voor de ERC zijn. 
Het devies is daarom goed gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de onlangs gelanceerde calls bieden. Als u overweegt in 
te dienen voor een van de ERC-grants, houd dan rekening met het 
gat in de Europese onderzoekfi nanciering in 2013/2014. 

Informatie over de calls die nu openstaan onder KP7 vindt u hier: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls Binnen het 
FOM-bureau is Erik Kreiter contactpersoon voor dit onderwerp 
(erik.kreiter@fom.nl of 030 600 1217).  
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CV Annalisa Fasolino

1973-1978 Studie natuurkunde (Universiteit van 
Rome)

1978-1982 Promovendus (International School of 
Advanced Studies, Triëst)

1982-1983  Postdoc (Max Plank Instituut, Stuttgart)
1983-1992  Onderzoeker (SISSA, Triëst)
1992-1996  Universitair hoofddocent (Universtiteit 

van Modena)
1996-2000 Universitair docent (Radboud Universi-

teit Nijmegen)
2000-2007    Universitair hoofddocent (NWO 

ASPASIA, Radboud Universiteit 
Nijmegen)

2003-2007 Hoogleraar Computational Condensed 
Matter (Universiteit van Amsterdam)

2007-2012  Hoogleraar Computational Condensed 
Matter (Radboud Universiteit Nijmegen)

Grenzeloos experimenteren 
op de computer

Kansen in Europa en een gat in de 
Europese onderzoekfi nanciering na 2013



In de week van 19-23 november organiseert FOM 
samen met Technologiestichting STW en het 
Lorentz Center opnieuw de workshop Physics with 
Industry. Het doel is (jonge) fysici actief mee te laten 
helpen om problemen uit de industrie op te lossen, 
hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en 
bedrijven in contact te brengen met onderzoeksta-
lent. Uit de nieuwe call for problems selecteerde de 
programmacommissie dit voorjaar onderstaande 
vijf problemen van de bedrijven Janssen Precision 
Engineering, Microdish, NXP, PamGene en Shell. 
Een academische senioronderzoeker zal elke case 
voor en tijdens de workshop begeleiden, samen 
met het betreffende bedrijf.

Aan twee voorgaande succesvolle edities van 
Physics with Industry namen vijftig natuurkundi-
gen deel. Dr. Herman Wijshoff en ir. Hans Reinten 
van Océ waren onder de indruk van de samenwer-
king binnen de groep die aan de slag ging met hun probleem: “Onder welke 
condities kan een luchtbel al dan niet uit een hoek in een vloeistofkanaal worden meegespoeld? 

In zeer korte tijd werd dit Océ-vraag-
stuk opgeknipt in deelvragen en de 
deelnemers verdeelden de aanvalsme-
thoden. De uitkomsten zijn in lijn met 
al bekende, empirisch verkregen 
trends, maar de deelnemers scherpten 
onze inzichten over de afhankelijkheid 
van de bevochtigingseigenschappen 
van de kanaalwanden aan. Daar 
kunnen we bij de ontwikkeling van 
toekomstige inkjetproducten rekening 
mee houden.”  

bleem: “Onder welke

Physics with Industry 
zoekt talent voor 
praktische uitdagingen
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Janssen Precision Engineering (JPE) 

Voor het meten van verplaatsingen op nanoschaal 
zijn verschillende technieken beschikbaar. 
Deze werken echter niet onder cryogene omstan-
digheden in vacuüm. JPE grijpt de workshop aan 
om tot een fysisch concept voor een sensor onder 
deze extreme omstandigheden te komen.
 
NXP 

De kleur en lichtsterkte van LEDs kan per 
fabricagebatch verschillen. NXP vraagt de 
deelnemers mee te denken over het elektronisch 
meten en tunen van de output van LEDs.

MicroDish 

Het bepalen van de activiteit van bacteriën neemt 
veel tijd in beslag (als voorbeeld: een tuberculose-
test kan weken in beslag nemen) en is moeilijk te 
automatiseren. MicroDish wil met de 
fysici een biofysische methode 
bedenken om daarmee snel en 
eenduidig te kunnen bepalen of 
bacteriën dood of levend zijn.  

Pamgene 

Medisch onderzoek maakt veel gebruik 
van biopten. Het probleem dat Pamgene 
met de deelnemers wil aanpakken is 
hoe het biopt snel en ongeschonden 
(diepgevroren) van patiënt naar het 
pathologie laboratorium komt. 

Shell 

In een Gas-to-Liquids (GTL) reactie 
wordt uit aardgas vloeibare brandstof 
gemaakt. Shell daagt de deelnemers uit 
een model op te stellen voor de fysica 
van water, gas, en reactieproducten in 
de nanoporiën van katalysatordeeltjes.  

Deelnemers kunnen zich 
tot 1 oktober 2012

nmelden bij het Lorentz Center.aan

ijk voor meer informatie ookK
op www.fom.nl/pwi
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Registration Physics@FOM Veldhoven 2013 
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The registration for Physics@FOM Veldhoven 2013, which will take place on 22 & 23 January 2013 at NH Koningshof 
in Veldhoven, will start mid-October 2012. The registration deadline is Friday 16 November 2012, 12:00.

Registration by group

Just like last year registration will be done by group registration. For the group registration, 
emails will be sent to the group leaders with a password and log in name. Group leaders can log in 
to register their group members.

Individual registration

Individuals who cannot not be registered via the group registration can contact us at 
veldhoven@fom.nl to request an individual registration account.  
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Het stimuleren van startende bedrijven 
staat ook bij FOM toenemend in de 
belangstelling. De Raad van Bestuur 
besloot in 2011 het start-up beleid 
verder te ontwikkelen, met als doel een 
meer proactieve benadering. Om op 
korte termijn adequaat te kunnen 
reageren besloot het bestuur tot een 
beperkte statutenwijziging, onder 
andere om aandelen in een start-up 
bedrijf te kunnen verkrijgen voor 
ingebrachte kennis en expertise. 
Omics2Image is één van de drie 
ondernemingen die in 2012 onder het 
nieuwe FOM-beleid een start maakten: 
AMOLF-collega dr. Ron Heeren tekende 
begin juli de contracten. Omics2Image 
brengt de Ion Pix Camera op de markt, 
die is ontwikkeld in samenwerking 
met Nikhef. Een andere ‘FOM-startup’ 
is Single Quantum. Dit bedrijf ontwik-
kelt en bouwt supergeleidende 
nanodraad enkelfoton detectorsyste-

men voor wetenschappelijke toepas-
singen. Het bedrijf is een spin-off van 
onderzoek uit de FOM-focusgroep 
‘Solid state quantum information 
processing’ aan de TU Delft. In deze 
‘Keek op de week’ geeft startend 
ondernemer en voormalig FOM-bureau 
collega drs. Floor van de Pavert een 
inkijk in haar werkweek. Zij begon 
begin dit jaar als directeur en medeo-
prichter van Single Quantum. 

Maandag

De week begint vroeg met om acht uur 
een afspraak met mijn business coach 
Bert. Bert heeft zelf een aantal 
bedrijven opgericht en verkocht en is 
een onuitputtelijke bron van goed 
advies. Aan het eind van de ochtend 
voer ik via Skype een sollicitatiege-
sprek voor onze vacature van tech-
nisch onderzoeker. In de middag bel ik 
een paar wetenschappers van wie we 
gehoord hebben dat ze wellicht in ons 
systeem geïnteresseerd zijn. De een 

heeft geen tijd om te praten, maar wil 
over een maand wel teruggebeld 
worden. De ander werkt met licht van 
een golfl engte waar ons systeem nou 
net niet de beste keuze is. Sales blijkt 
een proces van lange adem te zijn.

Dinsdag

‘s Morgens micronano-overleg. Eens in 
de maand komen we met vijf onderne-
mers van micronano spin-offs in Delft 
bijeen om ervaringen uit te wisselen. 
Daarna doe ik een poging om mijn 
e-mailachterstand weg te werken, wat 
natuurlijk niet lukt. Ook betaal ik 
rekeningen voor een heliumkoelsys-
teem, congresdeelname en het salaris 
van de directeur. Dat laatste is altijd 
leuk! Dan begeeft mijn laptop het. 
Tussen de blue screens of death door 
blijft hij maximaal vijf minuten aan. 
Terwijl ik stukje bij beetje alle data van 
het ding af haal, vul ik op een andere 

computer het reparatieformulier in. 
Geen redden meer aan. ‘s Avonds 
ontspannen bij een les poweryoga.

Woensdag

Via Marktplaats regel ik een oude 
laptop voor 75 euro. Het is een traag en 
zwaar ding, maar ik ben blij dat ik weer 
aan het werk kan. In de middag weer 
een sollicitatiegesprek, dit maal ‘in real 
life’. Mijn diner is een tonijnburger met 
zeewiersalade in een eetcafé waar ze 
goede wifi  hebben. Na het eten blijf ik 
nog even werken. Ik mail een voorstel 
voor een samenwerkingsproject naar 
een potentiële klant die we twee 
weken geleden op een congres in 
Wenen hebben ontmoet.

Donderdag

Elke donderdagmorgen vergaderen 
mijn twee medeoprichters (dr. Sander 
Dorenbos en dr. Val Zwiller, red.) en ik 
over de stand van zaken en onze 
plannen. Vandaag over het systeem dat 

we voor een klant in 
Sydney aan het maken 
zijn. Ook bespreken we 
de powerpointpresenta-
tie die een potentiële 
klant ons gestuurd heeft. 
Het is een Amerikaanse 
onderzoekinstelling die 
haar quantum dots 
willen laten karakterise-
ren met onze detector. 
En als het resultaat 
bevalt willen ze het 
systeem kopen! Daarna 
lees ik een mail van een 
onderzoeker die werkt 
aan quantumcryptogra-
fi e in een groot industri-
eel lab. Hij schrijft dat hij 
geïnteresseerd is in onze 
singlefotondetectoren, 
alleen wil hij ze dan wel 
voor een ander golfl eng-
te geoptimaliseerd 
hebben. Dit kan, maar 
daar hangt een prijskaartje aan! Met 
mijn medeoprichter Sander maak ik 
een analyse van de tijd en de kosten. 
Het resultaat mail ik direct terug naar 
de onderzoeker. ’s Avonds komt een 
vriend eten en mijn anti-kraakpand in 
Delft bekijken. Daar woon ik doorde-
weeks en elk weekend ga ik terug naar 
mijn ‘echte’ huis in Utrecht, waar mijn 
vriend ook woont. We maken courget-
tepannenkoekjes en quinoasalade en 
eten dit buiten op een grasveldje.

Vrijdag

Ik begin met het wegwerken van wat 
urgente mails en daarna bel ik met 
mijn advocaat over een contract met 
de universiteit en FOM. Vervolgens 
bespreek ik met Sander de kandidaten 
die tot nu toe gesolliciteerd hebben. We 
zijn aangenaam verrast door de 
kwaliteit. Het aankondigen van de 
vacature op LinkedIn heeft goed 
gewerkt. Eind van de middag neem ik 
de trein naar Utrecht, waar ik nog even 
een terrasje pik met een goede 
vriendin.

Weekend

Zaterdagochtend fl ink poetsen want 
we krijgen een kijker voor mijn huis 
dat te koop staat. ’s Middags kijk ik met 
mijn vriend - in een brandschoon huis 
op een gestofzuigde bank- de eerste 
fi lm van The Godfather (die we allebei 
nog niet gezien hebben). Steengoed, 
wel deprimerend dat iedereen 
doodgaat. Zondag Skype ik met een 

verkoper van wetenschappelijke 
apparatuur uit Israel die interesse 
heeft om onze apparaten te verkopen. 
De Israëlische werkweek begint op 
zondag en ik ben meestal toch ook 
een fl ink deel van het weekend aan 
het werk. ’s Avonds eten bij mijn 
moeder, daarna weer door naar mijn 
anti-kraak-pied-à-terre in Delft.  

[‘Keek op de week’ is een 
nieuwe rubriek in FOM expres. 
Met enige regelmaat zullen 
wij mensen uit de brede fysica-
gemeenschap vragen ons mee te 
laten gluren in hun werkweek.] 

Single Quantum: spin-off van onder-
zoek én nieuw beleid van FOM
Keek op de week van directeur 
en medeoprichter Floor van de Pavert
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dr. Val Zwiller, dr. Sander Dorenbos en drs. Floor van de Pavert

Het vlaggenschip van Single Quantum: 
het supergeleidend nanodraad enkelfoton 

detectorsysteem
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Op 17 juli is de overeenkomst getekend tussen de Stichting FOM en de Universiteit Twente voor 
de overgang van de afdeling nanolayer Surface & Interface physics (nSI) van prof.dr. Fred Bijkerk 
van het FOM-instituut DIFFER naar de faculteit Technische Natuurwetenschappen en MESA+, 

het instituut voor nanotechnologie, 
van de Universiteit Twente. 
Hiermee zijn alle afspraken rond 
voor een geleidelijke verhuizing van 
het personeel en de apparatuur, 
die in 2014 voltooid 
zal zijn.   

FOM stond 17, 18 en 19 augustus op de derde editie 
van het Llowlab, een drijvend duurzaamheidslab in 

‘lake Lowlands’. Dit jaar niet met de Fusion Road 
Show, maar met een kunstproject rondom het 

FOM-onderzoeksprogramma ‘BioSolar Cells’. 
Llowlab-gasten konden speciale bacteriën injecteren 
in embryo’s van zebravissen. In deze bacteriën vindt 

fotosynthese plaats. Zij maken suikers, die de vis 
weer kan gebruiken voor zijn energievoorziening. Zo 

kan de vis (nu nog in theorie) zonder voedsel in leven 
blijven. Dit principe zou een interessante toepassing 
kunnen krijgen in de voedselproductie: lapjes vlees 

groeien met behulp van zonne-energie, zonder dat er 
een dier aan te pas komt. De Llowlab-gasten werden 

zo uitgedaagd om na te denken over de mogelijkheden van zonne-energie en de ethische kant 
daarvan. Mogen we organismen veranderen met dit doel en wat zijn de consequenties?  

Op 6 september bracht minister Verhagen van het Ministerie van 
Economie, Landbouw en Innovatie op uitnodiging van NWO-voor-
zitter prof.dr. Jos Engelen een werkbezoek aan FOM-instituut 
AMOLF. AMOLF-directeur prof.dr. Albert Polman leidde het 
gezelschap rond. Ze namen onder andere een kijkje bij onderzoek 
naar nieuwe imagingtechnologie voor kankeronderzoek, nano-
fotonica (het gedrag van licht op extreem kleine lengteschalen), 
ultradunne goedkope zonnecellen en nano-imaging. De minister 
was vooral geïnteresseerd in de samenwerking van de NWO- 
instituten op het Science Park Amsterdam, namelijk Nikhef, CWI 
en AMOLF, met het bedrijfsleven. De rol van wetenschap en 
NWO-instituten bij de topsectoren kwam ook ter sprake.  

Onderzoek in het FOM-programma Graphene-based electronics, van 
prof.dr. Lieven Vandersypen (Nanoscience, TUD) en prof.dr. Petra Rudolf 

(Zernike Institute for Advanced Materials, RUG), is gepubliceerd als 
cover article in het Journal of the American Chemical Society.  

De FOM-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef zijn 
met de andere vijf NWO-instituten - ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR, SRON door panels van internationale experts 
als excellent beoordeeld. Excellent is de hoogst haalbare kwalifi catie. 
Uit de evaluaties over de periode 2005-2010 spreekt grote waardering 
voor het baanbrekende onderzoek, voor de nationale functie 
en faciliteiten van de instituten en voor de mondiale toppositie binnen 
hun wetenschappelijke veld. Door de internationale panels is expliciet 
het belang van blijvende steun van NWO aan de afzonderlijke 
instituten benadrukt.  

FOM
in Frankrijk
FOM en baguettes gaan op de camping 
in Frankrijk goed samen.  

Wetenschap op Lowlands

FFOOFFFF M-M-OOO eettaattt llaaggee Ballonvaart HTSM
De vuurdoop van de Holland High Tech luchtballon van de HTSM 
topsector. De luchtballon is een van de onderdelen van de promotie 
van de topsector. De passagiers van de ‘maiden journey’ op 17 juli 
waren: drs. Chris Buijink (ministerie EL&I), dr. Eppo Bruins (STW), 
mr. Jo van Ham (TU/e), Debby Busker (Lenze) en op de foto dr. Wim 
van Saarloos (FOM) met Diana Vergeer (FME). Met de branding 
‘Holland High Tech – High Tech Solutions for Global Challenges’ 
wil de topsector High Tech wereldwijd herkenning en erkenning 
bewerkstelligen voor het feit dat Nederland hét land is om high-
techproducten, -kennis en -concepten te halen.  
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Science 
for 
Future 
Energy

• fusion and solar fuels

• national energy research network

• public-private partnerships

www.differ.nl  |  info@differ.nl

Bezoek minister



Uit de lucht gegrepen, met 
commentaar en tweets van 
rond 4 juli: 

Martijn van Calmthout (Volks-
krant) op weblog naar aanleiding 
van ontdekking higgsdeeltje
Het probleem is evenwel niet dat 
wetenschappers moeilijk doen. Het 
punt is vooral dat wetenschap vaak 
over moeilijke dingen gaat. Dingen 
die je niet in een keer begrijpt, of 
eigenlijk al weet. Dingen die je even 
op je moet laten inwerken. Sterker, 
dat is zelfs de crux van echte 
wetenschap. En dus ook het 
spannende. Maar media willen die 
spanning niet aan. Eigenlijk komt 
het er dus op neer dat wetenschap-
pers gewoon niet van die moeilijke 
dingen moeten ontdekken. Kan. 
Maar lijkt me erg saai.

jan van den berg@janyama
@FOMphysics Op bezoek bij Peter 
#Higgs// om hem te fi lmen aan de 
vooravond van het #CERN//-semi-
nar van a.s. woensdag. 

martijn v calmthoutþ@vancalmt-
hout
Ook 5 sigma, en 126,5 GeV. Atlas 
vindt zelfde als CMS en zonder bij 
elkaar te spieken. #vkhiggs
Nog iets beter: CMS komt op 5,1 
sigma standaard model 125 GeV 
Higgs. Ze hebben hem echt. En dan 
moet Atlas nog komen! #vkhiggs
Zo, vandaag gaan we maar eens 
een deeltje ontdekken. #vkhiggs

Barry van der Meerþ@barryvander-
meer
Ze maken het weer ouderwets 
spannend met een lange aanloop. 
Typisch wetenschappers: conclusie 
voor het eind bewaren. #higgs

Jacqueline de Vreeþ@jacvre
Als natuurkunde sociale weten-
schap was, was het #Higgs allang 
ontdekt. Daar noemen ze meting al 
signifi cant bij kans op toeval van 1 
op 20
 
Marjolein Pijnappelsþ@studiolak-
moes
hij maakte geen grapje met zijn 176 
slides.. #CERN #Higgs #livepress-
conference

Colin Eberhardt @ColinEberhardt
Possibly the biggest scientifi c 
discovery of our time, the #Higgs// 
Boson, announced in glorious MS 
Comic Sans Font 

Jacqueline de Vreeþ@jacvre
‘thanks nature’, zegt Fabiola 
Gianotti na haar ATLAS-presentatie 
#higgs

Nathalie Borstþ@NathalieBorst
Bizar, er is bewijs dat het #higgs 
deeltje bestaat en de halve wereld 
tweet over #ComicSans

Govert Schillingþ@govertschilling
nu ook applaus voor alle mensen 
die 25 jaar aan lhc-versneller 
hebben gewerkt #higgs

Robbert Dijkgraafþ@RHDijkgraaf
In Princeton om 5u aan de 
champagne. Nieuwe dag voor de 
fysica. 50 jaar van eerste idee via 
rekenen, bouwen en meten naar 
ontdekking #higgs

Christa Hooijer @christaoh1972
#Higgs// vandaag was beetje als een 
bruiloft: je weet al wat er gaat 
gebeuren, blijft geweldig om erbij te 
zijn en daarna taart en champagne. 

Peter Heerschop @peterheerschop
Zo, en nu ga ik lekker met mijn 
higgsdeeltjes spelen.  

Op die historische 4e juli is Rosemarie Aben (26) op 
CERN in Genève. Als oio doet ze bij de ATLAS-detec-
tor promotieonderzoek naar higgsverval, om precies 
te zijn naar W-deeltjes, die weer uiteenvallen in 
muonen en neutrino’s. Al drie weken vóór die 
bewuste datum ziet ze collega’s lachen. “Ik geloofde 
niet dat we higgs* echt zouden vinden, want die 
theorie is immers al vijftig jaar geleden bedacht.”

Aben bracht twee jaar door op CERN, eerst voor een 
masterafstudeeronderzoek en vervolgens voor de 
start van haar promotieonderzoek: “Het is een 
magische plek. Het is fantastisch dat je met zoveel 
wetenschappers uit alle windstreken  aan hetzelfde 
project werkt.” Abens onderzoek richt zich op het 
reconstrueren van higgs die uiteenvalt in muonen en 
neutrino’s. Dit is een uitdaging omdat de neutrino’s 
niet worden gedetecteerd en er dus informatie mist 
om de volledige reconstructie te doen. Ze ontwik-
kelde  methodes  die tóch bij benadering de neutrino 
4-momenta reconstrueren en vervolgens  het 
higgsdeeltje zelf. Nu  higgs is gevonden is dit het 
moment om deze methode toe te passen  en allerlei 
eigenschappen van het deeltje te gaan meten.

Het zoemde...

Op Nikhef blikt Aben terug op een van de belangrijk-
ste momenten in de geschiedenis van de natuurkun-
de:  “Ik zat op CERN in een open ruimte, waar 
iedereen in en uit loopt en mensen staan te overleg-
gen over de resultaten. Ondanks het feit dat je vooral 
op je eigen analyse gefocust bent, vang je dan toch 
dingen op. Resultaten worden eerst geblindeerd 
gepresenteerd, zodat de analyse niet bij voorbaat 
biased is. Vorig jaar was al een piekje geconstateerd 
in het 124-126 GeV gebied, zowel door ATLAS als CMS, 
maar de signifi cantie was onvoldoende om de 
ontdekking van higgs te claimen. Voor de duidelijk-
heid: higgs zelf kun je niet waarnemen, maar alleen 
de deeltjes waarin het uiteenvalt en dat zijn niet 
altijd dezelfde deeltjes; er zijn verschillende sets 

waarin een higgs kan vervallen, de zogenaamde 
vervalkanalen. In de weken naar 4 juli toe was 
iedereen als een gek aan het werk. Het zoemde en 
het was duidelijk dat er iets bijzonders zou gaan 
gebeuren. Oorspronkelijk zou er tijdens de 
conferentie van High Energy Physics (ICHEP), die 
van 4 tot 11 juli in Melbourne plaatsvond, een 
update gegeven worden. De directie van CERN 
besloot echter zelf een persconferentie te 
houden.  Wij hoopten dat de resultaten van ons 
kanaal erbij zouden zijn, maar onze analyse 
was, vanwege de complexiteit van het kanaal, 
niet op tijd klaar voor publicatie. Bizar was dat 
ik ineens niet meer met een vriend van me kon 
praten, want hij werkte aan dezelfde analyse 
voor de concurrent, de CMS-detector, en CMS 
zou ook met resultaten komen. “

Toen was het toch echt waar...

In de nacht voor 4 juli sliepen medewerkers van CERN 
voor de deur van de zaal waarin de persconferentie 
plaatsvond. Om zes uur zat de zaal vol en kon er 
niemand meer naar binnen. Om negen uur verscheen 
de directie.  Aben: “Ik was echt zenuwachtig. Zowel 
door ATLAS als CMS was een signaal gemeten dat te 
onwaarschijnlijk was om tot de achtergrond te 
behoren. Toen was het toch echt waar: beide 
experimenten hadden op dezelfde plek een piekje dat 
niets anders kon zijn dan een higgsdeeltje. Ik moest 
me beheersen om niet te huilen van blijdschap. De 
stemming was uitgelaten. Ik kreeg aan de lopende 
band sms’jes uit Nederland. Collega’s op Nikhef 
vroegen zich per chat af of we groot feest aan het 
vieren waren. Dat viel dus reuze mee. Met de 
‘higgsgroep’ dronken we twintig minuten champagne 
en daarna ging iedereen weer gewoon aan het werk. 
Stan Bentvelsen vroeg of ik me realiseerde op welk 
moment ik aan het onderzoek had meegewerkt. Dat 
besef is er wel. Ik ben even te zien in de documen-
taire en heb ook op de radio iets verteld. Dat over-
komt je niet zomaar.” 

Nu begint 
het pas!

Het lijkt alsof 
de taak nu is 
volbracht, 
maar niets is 
minder waar.  
Aben: “Nu 
begint het pas! 
Jaren lang 
werd er 
gezocht naar 
het ontbreken-
de puzzelstukje 
en nu we het 
hebben 
gevonden is de 
eerste stap dat 
we de eigen-
schappen van 
deze higgs 

moeten bepalen: voldoet het gevonden deeltje aan de 
eisen voor het higgsdeeltje dat in het Standaardmo-
del past? Om dit te kunnen bepalen, vindt nu eerst 
onderzoek plaats naar eigenschappen als de spin en 
CP-toestand van de gevonden higgs, via metingen 
aan de vervaldeeltjes. Door bijvoorbeeld de hoeken 
tussen de muonen te meten kun je iets zeggen over 
de spin van het higgsdeeltje. Bovendien is het 
higgsdeeltje bedacht om alle deeltjes een massa te 
geven, maar onderzoek moet uitwijzen of het 
daadwerkelijk koppelt aan zowel fermionen als 
bosonen. Dan is er ook nog de mogelijkheid dat er 
meer dan één higgs is, als uitbreiding op het 
Standaardmodel en misschien wel als onderdeel van 
supersymmetrie.  Dus moeten ook de massaregio’s 
boven 126 GeV nog goed onderzocht worden. Kortom, 
er is nog voor jaren werk aan higgs.” (AvS)  

 *Sommige eigennamen verliezen in de Nederlandse taal 
hun hoofdletter omdat ze in de loop van de tijd een 
alledaagse aanduiding worden voor een voorwerp of zaak. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor balkenendenorm of elviskuif 
en dus ook voor higgs en higgsdeeltje. 
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Na twintig minuten champagne ging 
iedereen weer aan het werk



Personalia 
FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Teun Klapwijk (Kavli Institute of Nanoscience, 
TU Delft) ontvangt de Heike Kamerlingh Onnes Prijs voor experimenten op het 
gebied van supergeleiding. Deze prijs is een van de meest prestigieuze in dit 
vakgebied en wordt iedere drie jaar toegekend voor uitmuntende experimen-
ten die meer inzicht verschaffen in het fenomeen supergeleiding. Hij deelt de 
prijs met Øystein Fisher (Universiteit van Genève) en Herbert Mook (Oak Ridge 
National Laboratory). 

Technologiestichting STW heeft 24 Valorisation Grants toegewezen aan ondernemende onder-
zoekers. Negentien van hen krijgen een zogeheten Fase-1 grant, vijf een Fase-2 grant. Eén van de 
Fase-1 grants wordt gefi nancierd door de Stichting FOM, partner van STW in haar Valorisation 
Grant-programma. Deze grant van 25.000 euro gaat naar AMOLF-directeur prof.dr. Albert Polman. 
Ook FOM-werkgroepleider prof.dr. Lieven Vandersypen (Fase-1), en de voormalig FOM-onderzoe-
kers dr. A.I. Yanson (Fase-1) en dr. Michel Versluis (Fase-2) hebben een Valorisation Grant 
bemachtigd. Alle 24 honoreringen samen vertegenwoordigen een 
geldbedrag van 1.475.000 euro. Staatssecretaris Zijlstra reikte de prijzen 
op 7 september uit.

De Optical Society (OSA) heeft prof.dr. Willem Vos, FOM-werkgroeplei-
der en hoogleraar aan de Universiteit Twente, benoemd tot Fellow of the 
Optical Society. OSA-leden die op een bijzondere wijze de vooruitgang 
van de optica hebben bevorderd, kunnen worden voorgedragen als 
lid-van-verdienste oftewel Fellow. Vos is onderscheiden voor zijn 
baanbrekende bijdragen aan het begrip van de emissie en de voortbewe-
ging van licht in zowel geordende als wanordelijke media.

Op FOM-instituut AMOLF starten twee nieuwe groepsleiders: per 1 
september is dr. Eric Garnett leider van de groep Nanoscale Solar Cells. Garnett is 
the eerste groepsleider in de FOM-focusgroep voor energieonderzoek Light 
Management in New Photovoltaic Materials. Vanaf 1 oktober is dr. Ewold Verhagen 
groepsleider Photonic Forces.

AMOLF-groepsleider dr. Femius Koenderink is per 1 augustus benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Atoom- en Molecuulfysica aan de Faculteit der Natuurwe-
tenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam 
(UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ter Bevordering der 
Atoom- en Molecuulfysica. Koenderink is sinds 2005 aan AMOLF verbonden. 
Eerst als postdoc en vanaf 2008 als leider van de groep Resonant Nanophotonics. 
In 2012 is hij ook benoemd tot lid van de Jonge Akademie van de KNAW. 

FOM-oio Simone Belli MSc van het Instituut voor Theoretische Fysica 
(ITF) aan de Universiteit Utrecht heeft de Fontana prijs 2012 van de 
Società Italiana di Fisica gewonnen. Hij krijgt deze prijs voor zijn bijdrage 
aan de thermodynamica van vloeibare kristallen. De Fontana prijs 
bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een jonge Italiaanse onderzoeker. 

FOM-werkgroepleider en bestuurslid prof.dr. Nynke Dekker heeft een 
ERC Starting Grant gekregen. Dekker wil met haar ERC Starting Grant de 
dynamiek van informatieverwerking tijdens DNA-transcriptie en 
DNA-replicatie nader bestuderen. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 94 vernieuwen-
de wetenschappers een Vidi-fi nanciering toegekend, waarvan zes binnen het Gebied Natuur-
kunde: AMOLF-groepsleiders dr. Mirjam Leunissen en dr. Tom Shimizu, FOM-werkgroepleider 
dr. Vicenzo Vitelli, dr. Geoffrey Compère, dr. Sander Otte en dr. Devaraj van der Meer. Met deze 
subsidie, van maximaal 800.000 euro, biedt NWO talentvolle 
onderzoekers de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn te 
ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. 

Theoretisch natuurkundige en voormalig FOM-oio dr. Anton 
Akhmerov heeft bij de opening van het academisch jaar de 
eerste Gratama Wetenschapsprijs (25.000 euro) van het Leids 
Universiteits Fonds ontvangen. Akhmerov promoveerde in 2011 
cum laude bij prof.dr. Carlo Beenakker op een onderzoek naar 
functionele toepassingen van grafeen. 

Per 25 juni is dr. Victor Land in dienst als nieuwe programmacoördi-
nator op het FOM-bureau. Land is fysicus (UU). Hij promoveerde op het 
toenmalige Rijnhuizen in de plasmafysica. De afgelopen drie jaar was 

Land postdoc bij het Center 
for Astrophysics, Space 
Physics and Engineering 
Research (CASPER) aan Baylor 
University in Texas, USA.  

Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.
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prof.dr. Willem Vos

Simone Belli MSc

dr. Victor Land
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dr. Anton Akhmerov

dr. Femius Koenderink

prof.dr.ir. Teun Klapwijk

Argon-plasma in de opstelling voor 
plasma-wandinteractie Pilot-PSI, bron: DIFFER

Plasma modelleren 
voor middelbare 
scholieren

Een jaar lang 
meedraaien in 
het weten-
schapsbedrijf 
én die 
ervaring door 
kunnen geven 
aan zijn 
leerlingen: 
natuurkunde-

docent Henk Tober hoefde er niet lang over na te 
denken. Hij werkte het afgelopen academisch jaar bij 
FOM-instituut DIFFER aan een botsing-stralingsmodel 
voor plasma’s binnen het FOM-project ‘vwo-docent-
onderzoekers’. En passant ontwikkelde hij een 
lespakket over het meten aan plasma’s.

Henk Tober (43) geeft natuurkunde aan College de 
Heemlanden in Houten. In 2011 solliciteerde hij op 
één van de posities van FOM, waarbinnen vwo-docen-
ten een jaar lang voor een dag in de week onderzoek 
doen bij een van de FOM-instituten. In het schooljaar 
2011/2012 werkte hij binnen de afdeling Plasma 
Surface Interactions van DIFFER aan de uitbreiding 
van een botsing-stralingsmodel voor plasma’s. Het 
model rekent aan de verschillende manieren waarop 
de geladen en neutrale deeltjes in het experiment 
Pilot-PSI energie overdragen en uitzenden in de vorm 
van licht. “Belangrijk werk”, benadrukt Tobers 
begeleider Wim Goedheer: “dit model zorgt dat we 
aan de hand van het uitgezonden licht kunnen 
begrijpen welke processen en materialen er in het 
plasma voorkomen. Ook is spectroscopie belangrijk 
voor het valideren van grote simulatieprogramma’s 
voor het kernfusieproject ITER.” 

Tober rondde zijn modelleerwerk al af in mei, eerder 
dan gepland. Dat kwam goed uit. “Het leek me mooi om 
in de resterende tijd de vertaalslag van onderzoek naar 
onderwijs te maken.” Zo gezegd, zo gedaan: Tober 
schreef een werkpakket over het meten van licht uit 
plasma’s, dat scholieren in 5 en 6 vwo zelfstandig door 
kunnen werken. Hij sloot met zijn stof aan bij Nieuwe 
Natuurkunde, het vernieuwde natuurkunde examen-
programma dat vanaf 2013 geldt. “Het licht dat uit 
een plasma komt draagt allerlei informatie mee: de 
spectraallijnen vertellen je welke elementen er 
aanwezig zijn, dopplerverschuiving en -verbreding 
geeft aan hoe snel het plasma beweegt en hoe heet het 
is. Daar kan een vwo-scholier prima aan rekenen.” 
Tobers werkpakket is verdiepingsstof bij het onderdeel 
sterrenkunde van Nieuwe Natuurkunde en sluit ook 
aan bij de lesmodule Kernfusie die DIFFER ontwikkelde 
voor het schoolvak Natuur Leven en Techniek. (GdV)  

Onderzoek doen smaakt naar meer: natuurkundeleraar 
Hans Montanus gaat, na een aanstelling als ‘docent in 
onderzoek’ promoveren met een beurs van NWO! 
Ook promovendus David Fokkema, die op 17 september 
zijn proefschrift verdedigt, raakte als docentonderzoeker 
geïnspireerd om te gaan promoveren. Binnenkort keert hij 
terug bij zijn ‘oude’ middelbare school om weer natuur-

kundeles te gaan geven. 
Ook in het schooljaar 
2012/2013 krijgt een 
achttal nieuwe docenten 
een aanstelling als 
onderzoeker binnen het 
project van FOM. 
Zeven van hen gaan bij 
Nikhef aan de slag en 
één bij DIFFER.  

Henk Tober met twee leerlingen
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Van Chinese geneeskunde naar 
fi nanciële administratie

Na de middelbare school koos 
Chen-Wu voor een studie Sinologie in 
Leiden. Ook haalde ze haar propedeuse 
Rechten. Na haar studie ging ze aan de 
slag bij het Shenzhou Chinese Medical 
Center in Amsterdam, een expertise-
centrum op het gebied van traditionele 
Chinese geneeskunde. Chen-Wu: 
Op zeker moment was ik toe aan een 
nieuwe uitdaging en na de geboorte 
van mijn eerste dochter Shelley zocht 
ik werk dichter bij huis in Utrecht. Ik 
kon aan de slag als bureau-administra-
teur op het FOM-bureau. Met een 
training on the job leerde ik alles over 
fi nanciële administratie. Zo kwam ik 
erachter dat die bedrijfseconomische 
en -administratieve kant me goed lag 
en in 2003 kon ik een stap maken naar 
de functie van administrateur van de 
Beheerseenheid Universitaire Werk-
groepen (BUW). De BUW omvat een 
omvangrijkere en complexere 
administratie, namelijk van ongeveer 
500 FOM-projecten die lopen bij 180 
werkgroepen op elf universiteiten. 
Ik had veel contact met die universitei-
ten, vooral over de administratieve 
spelregels van de FOM-organisatie.” 

Aan de slag met POP

“In dat jaar werd ook mijn tweede 
dochter Carmen geboren. FOM stelde 
me in staat om werk en privé goed te 
combineren, onder andere met 
gunstige werktijden. Na een aantal 
jaren in de BUW-administratie begon 
het weer te kriebelen. Ik heb altijd bij 
mijn leidinggevende Marja Knoop, 
destijds hoofd van de fi nanciële 
administratie van het FOM-bureau, 
aangegeven dat ik verder wilde. In 
fi nanciën of niet? Die vraag stelde ik 
mezelf vaak. Marja stimuleerde me aan 
de slag te gaan met een Professioneel 
Ontwikkelingsplan (POP). Ik ben haar 
dankbaar, want deze stap is van 
doorslaggevende betekenis geweest 
voor mijn verdere loopbaan. De steun 
van leidinggevenden is cruciaal voor 
het slagen van een dergelijk traject.” 

IJzeren discipline

Begin 2009 start Chen-Wu bij een 
loopbaancoach. Ze blikt terug: 
“In eerste instantie bespreek je je 
achtergrond en historie, je huidige situ-
atie en je toekomst. Daarnaast kreeg ik 

allerlei opdrachten en een aantal 
testen met als doel uit te vinden waar 
mijn interesses lagen en wat mijn 
competenties, kennis en vaardigheden 
zijn. De bedoeling van een coachings-
traject is dat je zelf het antwoord vindt, 
maar door mijn brede interesses was 
dat wel lastig. Uiteindelijk kwam naar 
voren dat fi nanciën heel goed bij me 
passen. Volgens mijn coach zat ik goed 
op mijn plek en was het ontwikkelen 
in dit vakgebied de volgende stap. 
Een loopbaancoach helpt je keuzes te 
maken. Al geruime tijd had ik een 
opleiding op het oog, namelijk een 
fi nancieel schakeltraject bij Nyenrode 
voor HBO- en WO-afgestudeerden 
(in een ander vakgebied) die zich 
willen scholen tot fi nancial. Daarin 
wordt je fi nanciële kennis in één jaar 
opgevoerd tot HBO-BE niveau. Ik ging 
één dag in de week colleges volgen. 
Het studeren vergde ijzeren discipline, 
want ik moest naast het werk veel 
collegeopdrachten voorbereiden en een 
behoorlijk aantal tentamens doen. 
Deze opleiding was zeker een juiste 
keuze. Een goed tentamenresultaat gaf 
me steeds een enorme boost. Bij de 
opleiding ontmoet je andere studenten 
met verschillende achtergronden. 
Hun werkervaringen zijn interessant, 
leerzaam en je houdt er leuke 
contacten aan over.” 

Managerial Controlling 

“Ik houd ervan om mijn grenzen steeds 
te verleggen. Het schakeltraject gaf 
toegang tot de vervolgopleiding 
Managerial Controlling, een control-
lersopleiding van 1,5 jaar. Daarvan 
heb ik alle vakken inmiddels gehaald. 
Nu resteert nog het schrijven van een 
scriptie. Studeren kost enorm veel tijd, 
maar ik krijg steun van mijn gezin. 
Huiswerk maken is bij ons de gewoon-
ste zaak van de wereld. We zitten vaak 
met zijn allen te blokken aan tafel. 
Als ik weer een tentamen heb gehaald, 
is iedereen blij en gaan we dat altijd 
even vieren. FOM biedt mij de gelegen-
heid te studeren, via studiefaciliteiten 
in de cao. Voor bepaalde studie-
opdrachten kreeg ik ook hulp van 
MT-leden van het FOM-bureau, mooi 
toch?” Chen-Wu benadrukt dat het in 
een opleidingstraject belangrijk is om 
duidelijke afspraken te maken met 
de leidinggevende. Zelf draaide ze in 
drukke periodes meer uren: “Gezien de 

mooie mogelijkheden die ik krijg vind 
ik dat vanzelfsprekend. Bij AMOLF is 
het niet anders. Ook hier stimuleert 
mijn manager me om mijn studie goed 
af te ronden.”

Ander perspectief

Als hoofd Financiën van AMOLF geeft 
Chen-Wu leiding aan vijf personen. 
Was dat een grote stap? Chen-Wu: 
“Zeker, want leidinggeven is een 
nieuwe uitdaging. ‘Mijn’ medewerkers 
zijn super gemotiveerd. Daar hou ik 
van en het werkt erg prettig. Op een 
instituut zie je de FOM-organisatie 
vanuit een ander perspectief. Mijn 
huidige functie heeft natuurlijk wel 
dezelfde kenmerken, want we werken 
met dezelfde fi nanciële systemen en 
soortgelijke procedures, maar er zijn 
ook behoorlijk veel verschillen: naast 
de locatie bijvoorbeeld ook de cultuur, 
de manier van werken en het aantal 
collega’s. De locatie had absoluut 
aantrekkingskracht. Het mooie nieuwe 
pand leek me vooraf een geweldige 
werkplek en dat is het ook. De stap 
naar AMOLF is een mooi vervolg in 
mijn loopbaan. De AMOLF-administra-
tie is breder en gevarieerder dan de 
BUW-administratie. Zo houd ik me nu 
bezig met fi nanciële administratie, 
inkoop en projectbeheer. De afdeling 
Inkoop regelt onder andere de aan-
schaf van wetenschappelijke appara-
tuur en materialen. Het Projectbeheer 
betreft het beheer van diverse 
contracten met verschillende subsidie-
gevers, zoals de EU, het bedrijfsleven, 
NWO en consortia. Ook heb ik voor 
het eerst te maken met begrotings-
aspecten.” 

Bevlogen

Chen-Wu wilde altijd werken in een 
internationale omgeving. Bij AMOLF 
vindt ze die: de onderzoekers komen 
overal vandaan. Chen-Wu: “De weten-
schappers zijn heel bevlogen. Het is 
interessant en intrigerend om van 
dichtbij te zien wat het onderzoek 
inhoudt. Komende jaren wil ik me in 
mijn huidige functie verder ontwikke-
len. Denk aan managementvaardig-
heden, kennis op het gebied van 
contracten en andere specifi eke 
fi nanciële issues. Allemaal nieuw. 
De kansen die ik krijg dragen zeker bij 
aan mijn werkplezier!” (AvS)  

Financiën passen goed bij mij

In de CAO-OI staat dat werkgever en 
werknemer eenmaal per vijf jaar een 
plan overeenkomen voor de beno-
digde en gewenste ontwikkeling van 
de werknemer binnen of buiten het 
organisatieonderdeel. Dit Professio-
neel Ontwikkelingsplan (POP) wordt 
schriftelijk vastgelegd. Ook heeft een 
werknemer eenmaal per vijf jaar 
recht op een professioneel loopbaan-
advies. De resultaten hiervan worden 
meegenomen in het POP. Wil je meer 
weten over een POP-traject? Neem 
dan contact op met je personeels-
adviseur op het instituut of met Joost 
Weber of Lydia van der Vlist (CPD), 
als je bij een universiteit werkt.  

Yeun Yow Chen-Wu (43) is terug in Amsterdam. De oorspronkelijk Chinees-
Amsterdamse verruilde het FOM-bureau in Utrecht voor AMOLF, waar ze sinds 
november 2011 hoofd Financiën is. Daarmee is ze ‘het succesnummer van het 
FOM-bureau’ in het loopbaanbeleid van FOM, zoals hoofd CPD Renée-Andrée 
Koornstra met respect zegt. Chen-Wu ontdekte via het Professioneel Ontwikke-
lings Programma (POP, zie kader) wat haar sterke punten en capaciteiten zijn. Ze 
volgde een aantal opleidingen en maakte deze carrièrestap. “Toen de vacature 
op AMOLF langskwam, raadde iedereen me aan te solliciteren. Ik ben blij met 
deze move, want mijn team is heel leuk.”

De afdeling Financiele Adminstratie op het FOM-instituut AMOLF: 
Johan Stiel, Arnelli Pieters, Miranda van Es, 

André Reinders, Yeun Yow Chen-Wu, Tatiana van der Ben
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Name: Dr. Katerina Dohnalová
Age: 31
Studied: Physics in Prague
Works at: University of Amsterdam
Does research on: silicon based 
opto-electronics, in particular on solar cells 
and a silicon laser

How to summarize a one-hour 
conversation with Dr. Katerina 
Dohnalová about art, world perception, 
silicon lasers, publication pressure, 
scientifi c progress, new insights, 
a cyborg future and a waterdragon in 
little over 600 words? Let me try.

One thing is clear from the start: 
Katerina is not likely to run out of 
words. Stories and anecdotes come 
pouring out in an energetic way. About 
her motivation to go into physics for 
example. An unlikely choice when she 
was at high school in Prague. The high 
school was aimed at arts and so she 
worked on her drawing skills. It was 
only because of an optional class about 
science that she discovered that 
science was “not only about steam 
engines. I would have never ended up 
in science if it wasn’t for this uncon-
ventional teacher”. 

Like art science too shows different 
perceptions, or theories, of the world 
around us. Katerina was particularly 
interested in the theory of the holo-
graphic universe, by David Bohm. This 
showed possibilities for “imaginative 
science” that motivated her to study 
for the admission exams for Physics at 
university. In her second year at 
university she tried very hard to build a 
hologram, which was nearly impossi-
ble because the laboratory was next to 
a busy road. A teacher noticed her 
devotion and offered her a position to 
work on silicon solar cells. Afterwards, 
she got offered a PhD-position working 
on developing a silicon laser on which 
she spent four years of tough work.

At a conference in Boston she 
presented her results but was allocated 
only ten minutes for her slides plus 
fi ve minutes for questions. She used 

the full fi fteen minutes to present her 
results and returned to her seat. 
A scientist sitting in front of her 
reminded Katerina that she was 
supposed to talk for only ten minutes 
to which Katerina replied: “Well, even 
fi fteen minutes is not enough for me.” 

Prof. Tom Gregorkiewicz overheard this 
conversation and could not help 
laughing. He invited Katerina for a talk 
in Amsterdam and eventually to come 
and work there. Although at fi rst she 
declined because of her settled life in 
Prague she later accepted the offer 
when she realized how much easier 
international collaboration is in 
Amsterdam than in Prague. “If you 
want to collaborate with the best 
scientists in the world you cannot stay 
in Prague, I think.” 

Amsterdam is also much more 
competitive and this motivates 
Katerina. “You need to get in the fl ow, 
which is a great feeling. You are there 
where it is happening.” Once you are in 
the fl ow you never want it to stop, she 
says. And when you gain a new insight 
on your research this is “extremely 
good of course. It is like a drug for a 
scientist.” For Katerina this is the 
second best thing of her work. 
“The best thing would be to see your 
results being applied by a company. 
You can really see it happening then.” 

But for a young woman in science it 
can be a struggle to decide when to 
temporarily leave this fl ow for a while 
to start a family. “The invitations and 
collaborations will stop and you need 
to start from scratch afterwards.” 
For the moment, the fl ow continues 
however.

A recent breakthrough in her work 
brings her future dream closer: having 
technology fully integrated with living 
organisms. Her recent understanding 
on silicon possibilities of becoming a 
direct band gap material is a step in 
the right direction. This result was 
acknowledged in May of this year with 
the Amsterdam Science & Innovation 
Award.

Within her busy schedule Katerina still 
fi nds time to draw. “It is a necessity. 
I get a picture in my head and have to 
draw it. I never think about it.” She 
always designs New Year’s cards, based 
of Chinese astrology, for her father’s 
company. This year she imagined a 
waterdragon with a holistic message. 
“The dragon has a mystery in its hand 
but also points up. This tells us that the 
mystery below is as above.” It is up to 
art and science to keep reminding us 
of the mysteries surrounding us and to 
try to solve them at the same time. 
And for this, 600 words is just not 
enough…

Do you want to share your fun or do you 
have a colleague who could fi t in, please 
send a mail to fun@fom.nl   (EP) 

Looking for the motivation of people working in fundamental research. 
What makes their work enjoyable? What puts the fun into their fundamental research?

The fun in fundamental
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Promoties
  Alexander Zyazin, Electron transport through 

single magnetic molecules, 28 maart 2012, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. H.S.J. van der 
Zant, werkgroep FOM-D-44
In het begin van de 21e eeuw is vooruitgang veel 
duidelijker te zien bij een tandheelkundige kliniek dan in 
een natuurkundig laboratorium. 

  Rob van Rooij, Frequency metrology in quantum 
degenerate helium, 8 juni 2012, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. W.M.G. Ubachs, 
copromotor dr. W. Vassen, werkgroep FOM-V-15

  Arramel, Scanning tunneling microscopy studies 
of light-induced switching of diarylethenes & 
functionalized graphene, 11 juni 2012, Rijksuniversi-
teit Groningen, promotoren prof.dr.ir. B.J. van Wees, 
prof.dr. B.L. Feringa, werkgroep FOM-G-08

  Melvin Meijer, A WH → τνb Higgs search with the 
DØ detector at the Tevatron or How to fi nd the Higgs 
at the end of a circular collider, 25 juni 2012, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.dr. S.J. de Jong, 
copromotor Dr F. Filthaut, werkgroep FOM-N-02

  Nicole Ruckstuhl, Muon signatures in ATLAS, 
a search for new physics in µ± µ± events, 28 juni 2012, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. S.C.M. 
Bentvelsen, copromotor dr. I.B. van Vulpen, FOM-insti-
tuut Nikhef

  Ronald Ulbricht, Charge carriers in semiconduc-
tors: Loose, confi ned, trapped, 29 juni 2012, Universi-
teit van Amsterdam, promotor prof.dr. M. Bonn, 
FOM-insituut AMOLF

  Dimitrios Palioselitis, Measurement of the 
atmospheric neutrino energy spectrum, 2 juli 2012, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. P.M. 
Kooijman, copromotor dr. M.P. Decowski, FOM-insti-
tuut Nikhef

  Ceyda Sanli, Floaters on Faraday waves: clustering 
and heterogeneous fl ow, 6 juli 2012, Universiteit 
Twente, promotor prof.dr. D. Lohse, copromotor 
dr. D. van der Meer, werkgroep FOM-T-03
The fl atness and beautiful depressive gray clouds of the 
Netherlands might be the origin of the creativity of the 
Dutch people for centuries: the fl atness encourages 
continuously to think about infi nity, the gray clouds stress 
that nothing, neither science nor art, can be simply 
represented by black or white. 

  Bergin Gjonaj, Digital plasmonics: from concept 
to microscopy, 4 juli 2012, Universiteit van Amster-
dam, promotoren prof.dr. A. Lagendijk en prof.dr. 
L. Kuipers, copromotor dr. P.M. Johnson, FOM-instituut 
AMOLF

  Ivana Seršić, Magnetoelectric resonant meta-
material scatterers, 11 september 2012, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr. A.F. Koenderink, 
FOM-instituut AMOLF

  Jorn Mossel, Quantum integrable models out of 
equilibrium, 13 september 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. J.-S. Caux, geen 
FOM-werkgroep

  Wilbert Kruithof, Laser trapping of sodium 
isotopes for a high-precision B-decay experiment, 
14 september 2012, Rijksuniversiteit Groningen, 
promotor prof.dr. H.W.E.M. Wilschut, copromotor 
dr. S. Hoekstra, Kernfysisch Versneller Instituut
Op de lange termijn resulteert het gebruik van hardloop-
schoenen in meer blessures dan ze voorkomt. 

  John Philip Ottersbach, Muons in early ATLAS 
data, from fi rst collisions to W+ W- production, 
25 september 2012, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, copromotor 
dr. P.M. Kluit, FOM-instituut Nikhef

  Harm Schoorlemmer, Tuning in on cosmic rays, 
polarization of radio signals from air showers as a 
probe of emission mechanisms, 14 september 2012, 
Radboud Universiteit Nijmegen, promotor prof.dr. 
S.J. de Jong, copromotor dr. C.W.J.P. Timmermans, 
werkgroep FOM-N-02

  Martin Fransen, Gridpix: TPC development on 
the right track, 26 september 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. F.L. Linde, copromotor 
dr.ir. H. van de Graaf, FOM-instituut Nikhef
Though there may be a correlation between the rabbit 
population at the Science Park and the performance of 
the Gridpix detectors in the lab, I do not expect a causal 
relation between those two.  
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Katerina in front of her 
latest creation, the waterdragon
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Responsible use of synthetic nanomaterials 
in a research environment
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Deze tweede onder-
handelingsronde 
resulteerde in een 
bod van de werkge-
vers, maar de werk-
nemers wezen dit op 
1 juni 2011 af. Wij, de werkgevers, 
vonden dat jammer, want in het licht 
van de door het kabinet afgekondigde 
nullijn voor de publieke sector, hadden 
we creatieve voorstellen gedaan om 
geld vrij te maken voor inkomensver-
betering. Vakantiedagen konden 
bijvoorbeeld worden omgezet in loon 
– op vrijwillige basis – om het koop-
krachtverlies te compenseren. Dit zou 
voor 2011 en 2012 een eenmalige 
uitkering opleveren van één procent. 
Verder waren de werkgevers bereid het 
opleidingsbudget met 0,3 procent te 
verhogen en deden we een voorstel 
voor invoering van levensfaseverlof. De 
eis van een structurele loonsverhoging 
konden de werkgevers niet inwilligen 
omdat het uitgangspunt was dat 
loonsverhoging niet ten koste van de 
werkgelegenheid mocht gaan. Ons 
gevoel was dat we tot het uiterste 
gingen om met een evenwichtig 
cao-bod te komen. De teleurstelling 
was daarom groot dat de gezamenlijke 
inspanningen niet uitmondden in een 
nieuwe cao. De afwijzing gaf overigens 
geen juridische problemen omdat de 

cao opnieuw automatisch werd 
verlengd tot 1 juli 2012.

In de winter van 2011 kwam het 
overleg weer op gang. Bestaande 
arbeidsvoorwaarden werden tegen 
elkaar uitgeruild om zo geld voor 
inkomensverbetering vrij te maken. 
Beide partijen vonden dit kansrijk, 
vooral gezien het ontbreken van 
andere mogelijkheden én het perspec-
tief dat het er in Nederland fi nancieel 
alleen maar slechter op zou worden. 
Op 1 februari 2012 ondertekenden 
partijen een onderhandelingsresultaat 
voor de nieuwe cao. 
FOM schreef hierover op de website: 
“In deze moeilijke fi nanciële tijden 
(FOM ontvangt al twee jaar geen loon- en 
prijscompensatie meer) is door partijen 
gezocht naar zoveel mogelijk budgettair 
neutrale afspraken. Dat betekent dat er 
zaken tegen elkaar zijn uitgeruild. 
Zo konden middelen worden vrijgemaakt 
die zijn omgezet in loon of een eenmalige 

uitkering. Uitgangspunt was ook om 
werkgelegenheid te behouden. FOM kan 
zich vinden in dit resultaat, is er blij 
mee en ziet dit als het maximaal haalbare 
resultaat op dit moment.”.
Op 29 maart 2012 werd duidelijk dat de 
achterbanraadpleging door de bonden 
over het onderhandelingsresultaat niet 
positief was. Twee van de vier werkne-
mersorganisaties (ABVAKABO FNV en 
AC/FBZ) stemden niet in. Daarmee leek 
een akkoord van tafel. Voor een 
cao-akkoord is namelijk instemming 
van een meerderheid, dus drie van de 
vier werknemersorganisaties, nodig.
FOM was teleurgesteld over deze 
uitkomst. Een werkzekerheidsgarantie 
in combinatie met een bescheiden 
loonsverhoging zou in de huidige, 
economisch moeilijke tijd een goede 
afspraak zijn geweest. De vernieuwing 
van de cao leek van de baan en een 
derde automatische verlenging lag in 
het verschiet. 

Op de afwijzing van het onderhande-
lingsresultaat door de twee werkne-
mersorganisaties kwamen veel reacties 
uit de FOM-achterban. Directeur Van 
Saarloos kreeg zelfs e-mails van 
werknemers die hem vroegen hoe ze 
dit akkoord alsnog konden steunen. De 
AC/FBZ gaf aan dat haar leden met 
name negatief hadden geoordeeld 
omdat de overgangsregeling voor het 
afschaffen van de leeftijdgebonden 
regelingen onvoldoende was. De 
werkgevers heropenden vervolgens het 
overleg en deden een voorstel voor een 
andere overgangsregeling. 

Akkoord

Uiteindelijk werd na een langdurig en 
intensief onderhandeltraject op 20 
april 2012 toch met drie van de vier 
werknemersorganisaties (zonder 
ABVAKABO FNV) een cao-akkoord 
bereikt. 

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2010 tot 
en met 31 december 2012 en voorziet 
in afspraken over werkzekerheid en, 
dankzij uitruil van arbeidsvoorwaar-
den, in een structurele loonsverhoging 
van één procent. 

De aan leeftijd gebonden regelingen 
(leeftijdsdagen, de 60+-regeling en de 
Seniorenregeling Onderzoekinstellin-
gen (SROI1) zijn per 1 februari 2012 
afgeschaft, met overgangsafspraken. 
De daardoor beschikbaar gekomen 
middelen zijn ingezet voor het 
verhogen van de salarissen: per 
1 februari 2012 met één procent. In juli 
2012 werd een incidentele uitkering 
van 0,5 procent van een half bruto 
jaarsalaris toegekend. Verder ontving 
elke werknemer eenmalig een bruto, 
niet pensioengevende ‘koopkrachttoe-
lage 2011’ van c 250,00. Partijen gaan 
ook aan de slag om de cao te moderni-
seren. Inmiddels is het bijna 2013 en de 
cao loopt af. Wij vinden het verstandig 
om hem te verlengen. (RAK, LvdS)  

1  Iedere werknemer die voor 1 april 2012 
de leeftijd van 59 jaar heeft bereikt en 
aan de voorwaarden voldoet, kan gebruik 
(blijven) maken van de SROI. 

Vervolg van bladzijde 2.

Breekpunt

Safe and healthy working is a precondition for being able to realise 
the sustainable deployment of employees. Researchers develop, 
produce and use synthetic nanomaterials.
Due to their physical-chemical properties and their small size (10-9 
metres) synthetic nanomaterials have different properties from the 
same chemical compounds at a microscale (10-6 metres). They can 
therefore pass through barriers in the body that other, up until now 
more usual, substances cannot pass. Current knowledge for 
determining the standard for exposure is not yet suffi cient to 
estimate the risk of synthetic nanomaterials with absolute 
certainty. Researchers are therefore the fi rst professional group that 
is exposed to new risks.
The majority of universities in the Netherlands are already working 
with nanomaterials (e.g. chemistry, physics, nutrition and medi-
cine). However, only a limited number of research groups have 
developed their own policy for handling nanomaterials safely. In 
addition to this research-specifi c policy, external parties have also 
made various guidelines and models estimating the risk posed by 
nanomaterials. In practice, however, research institutes are not 
adequately served by the existing materials because: 1) the 
materials are not appropriate to the situation (because, for example, 
they have been developed for SMEs), 2) they are not specifi c enough 
to be able to make reliable statements and 3) they give different 
outcomes for the risk in the same situations. 
FOM is therefore taking the initiative, together with other research 
institutions united in the WVOI and VSNU, to produce a guideline 
for the responsible use of nanomaterials that meets the needs of 
the sector. 

 The project consists of three parts:

 Sector analysis of the current situation within the sector. 
Research into the potential number of exposed employees. 
Which research institutions have their own policy and which 
models for risk estimation do they use?

 Manual of which models described in the literature are suitable 
for use within a research environment and which preconditions 
are important for this.

 Practical guideline, based on the results of parts 1 and 2 for 
example, for handling nanomaterials and the associated and 
uncertain risks in a research environment. More specifi cally: 
Risk Governance and communication.

The outcome of the project is eminently suitable for the health and 
safety catalogue of WVOI and VSNU. Institutions that do not work 
with synthetic nanomaterials yet or that do not have their own 
policy yet, can make direct use of the outcomes from this research 
to prevent each institution having to do its own preparatory work or 
having to re-invent the wheel.
With this project FOM is directly and indirectly supporting FOM 
employees at universities in working safely with nanomaterials. 
Researchers and health and safety professionals working at one of 
the Dutch research institutions who would like to make a contribu-
tion to the project can contact Ralf Cornelissen, Central Health and 
Safety Coordinator at FOM (ralf.cornelissen@fom.nl).  

A
C

H
T

E
R

G
R

O
N

D

Vertegenwoordigers van de vier bonden 
aan de cao-tafel.



 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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After two busy but exciting and informative years the current 
Central Works Council (COR) has almost completed its term. 
We will hand over the baton to a new motivated group. You can also 
(once again) be a part of that group. Besides your daily work, are you 
also interested in the ins and outs of the FOM organisation? 
Do you want to have direct contact with the FOM board and have a 
genuine say in what goes on? Then don’t be shy. Put yourself 
forward as a candidate before 4 December! Develop your own 
talents while at the same time representing the interests of yourself 
and your colleagues.
As a team representing the FOM personnel we have achieved, 
experienced and learned a lot. In the past two years we have 
considered various requests for advice and approval about subjects 
such as the relocation of DIFFER and the MyFOM-People project 
(see our annual report from 2011 as well!). Yet we are also once 

again busy preparing for the negotiations for the FOM-specifi c 
employment conditions...
What else does the COR do? First of all the COR represents 
the interests of FOM and its employees. The COR has 
representatives from the institutes, the FOM Offi ce and the 
university workgroups. Each month we meet at the FOM 
Offi ce in Utrecht. The nature of the meetings alternates: one 
month there is a COR meeting and a consultative meeting 
with the director of FOM and the other month there is a COR 
meeting and the COR committees meet. Within the COR, 

different committees deal with areas such as personnel matters, 
science policy, communication, and health and safety. 
COR members also go on a training course once or twice per year. 
All COR activities take place during working hours. PhDs and 
postdocs who become members of the COR can receive an exten-
sion of their contract to compensate for the time involved.
Dutch is the language used during the meetings and courses and 
the majority of documents considered are also in Dutch. 
You therefore need to be confi dent in the Dutch language. 
However, as you also represent employees who do not speak Dutch 
then competence in English is a defi nite advantage.

Please do feel free to come and observe a meeting. 
This does not commit you to anything. You can arrange this by 
sending an e-mail to cor@fom.nl.  

The Central Works Council 
hands over the baton!

“What I particularly like is that employees from all different 
positions, locations and ages come together in the council. I learn 
a lot from that.” – Sandra Kouijzer, current member of the COR.


