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Begin november is de FOM Valorisatie Prijs 2012 
toegekend aan prof.dr. Joost Frenken. De prijs met 
een waarde van 250.0000 euro wordt aan Frenken 
uitgereikt omdat hij erin geslaagd is resultaten uit 
het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut 
voor de maatschappij te maken. Volgens de jury 
verstaat Frenken, FOM-programmaleider aan de 
Universiteit Leiden, de kunst fundamenteel 
onderzoek, techniekontwikkeling en het genereren 
van nieuwe bedrijvigheid in de marktsector op 
uitzonderlijke wijze te combineren. 

Frenken doet onderzoek naar oppervlakken en 
grenslagen en werkt veel binnen consortia met 
andere onderzoeksgroepen en bedrijven. Ook is hij 
actief betrokken bij enkele Leidse spin-offs. “Dat 
Frenken deze valorisatie-activiteiten ontplooide in 
een omgeving waar juist de nadruk ligt op nieuwsgie-
righeidsgedreven onderzoek, getuigt van een 
bijzondere gedrevenheid”, volgens de jury. 

De prijs gaat 
Frenken 
gebruiken 
voor nieuw 
onderzoek op het terrein van katalyse. Zijn doel is om 
met een combinatie van ‘live’ technieken naar actieve 
katalysatoren te kijken. Frenken: “Met onze kennis 
van de fundamentele fysica van oppervlakken 
kunnen we direct herkennen wat er zich afspeelt aan 
het oppervlak van een actieve katalysator, ook onder 
de complexe omstandigheden van stromende 
gasmengsels bij hoge druk en hoge temperatuur. Het 
geeft een enorme kick als het lukt om met nieuwe 
wetenschappelijke instrumentatie en de daarmee 
verkregen fundamentele kennis een zinvolle bijdrage 
te leveren aan een onderwerp met een direct 
praktisch belang, zoals katalyse.”  

FOM Valorisatie Prijs 
voor Joost Frenken 
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FOM heeft eind november in totaal 
9,9 miljoen euro toegekend aan vijf 
nieuwe onderzoeksprogramma’s. 
De onderzoeksgroepen gaan werken 
aan gebieden waarop de Nederlandse 
natuurkunde internationaal uitblinkt 
en waarvan het wetenschappelijk en 
maatschappelijk belang duidelijk 
aanwezig is. Dit varieert van donkere 
materie tot de fysica van DNA-proces-
sen. De Vrije FOM-programma’s 
verenigen de beste onderzoeksgroepen 
op hun terrein in Nederland. In elk 
onderzoeksprogramma bundelen dé 
specialisten van de verschillende 
Nederlandse kennisinstellingen hun 

krachten. Daarmee realiseert FOM wat 
in het beleidsjargon ‘focus en massa’ 
heet: met een fors aantal van de 
beste onderzoekers in Nederland op 
nationaal niveau gecoördineerd 
werken aan een beperkt aantal 
uitdagende wetenschappelijke 
onderwerpen. De vijf gehonoreerde 
programma’s zijn de winnaars in een 
zware competitie die afgelopen 
voorjaar startte met achttien ingedien-
de aanvragen voor Vrije FOM-program-
ma’s. Op basis van mondelinge 
presentaties, adviezen van commissies 
en een scherpe beoordeling door 
internationale experts van de weten-

schappelijke kwaliteit van de aanvra-
gen, heeft het bestuur van FOM de 
hoogst eindigende aanvragen gehono-
reerd. 

Toegekende programma’s

Een overzicht van de vijf toegekende 
programma’s met de bijbehorende 
programmaleiders:
• Het verborgen heelal: wat is het 

subatomaire bestanddeel van 
donkere materie? 

 Programmaleider: dr. Patrick Decowski 
(Nikhef/Universiteit van Amsterdam)

• Fysica van DNA-processen in een 
volgepakte omgeving

 Programmaleider: prof.dr. Antoine van 
Oijen (Zernike Instituut, Rijksuniversiteit 
Groningen)

• Quantum interferentie-effecten in 
enkele moleculen

 Programmaleider: prof.dr.ir. Herre van 
der Zant (TU Delft)

• Ultieme turbulentie
 Programmaleider: prof.dr. Detlef Lohse 

(Universiteit Twente)
• De mechanica van zachte materialen 

onder controle 
 Programmaleider: dr. Kees Storm 

(TU Eindhoven) 

Kijk voor meer informatie over de 
gehonoreerde FOM-programma’s op 
www.fom.nl/vrijeprogrammas.  

Vijf Vrije FOM-programma’s van start 
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Prof.dr. Joost 
Frenken

Anton Akhmerov 
wint FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2012
Theoretisch natuurkundige dr. Anton Akhmerov is de 
winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 

2012. Akhmerov, die in mei 2011 cum 
laude promoveerde aan de Universiteit 
Leiden onder supervisie van FOM-werk-
groepleider prof.dr. Carlo Beenakker, 
wint daarmee een bedrag van 10.000 
euro. 

Ernst Jan Vesseur 
wint FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs 2012
De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2012 
ter waarde van 5.000 euro gaat naar 
dr. Ernst Jan Vesseur. 

D
r

201
lau
Le
gr
w
eu

eu
r

D
r. 

Er
ns

t 
Ja

n 
V

es
se

Vervolg artikel op pagina 5.

Vervolg artikel op pagina 5.

N
IE

U
W

S

In de week van 19 tot en met 23 
november was het een drukte van 
belang in het Leidse Lorentz Center; 
vijftig (jonge) fysici en onderzoekers 
van vijf bedrijven zochten elkaar op 
tijdens de derde editie van de 
workshop Physics with Industry.

De week startte met de introductie 
van vijf fysische onderzoeksproblemen 
waar de bedrijven Janssen Precision 
Engineering, MicroDish, NXP, PamGene 

en Shell mee kampen. Daarna gingen 
de deelnemers in subgroepen aan de 
slag om zich elk in een probleem te 
verdiepen. De gemêleerde groepjes 
(van promovendus tot senior weten-
schapper) stortten zich vol enthousi-
asme op vragen als ‘Hoe kunnen we de 
output van leds elektronisch meten en 
regelen?’ of ‘Hoe krijg je biopten snel 
en ongeschonden van een patiënt naar 
het pathologielab?’. De groepen werden 
aangevoerd door een academische 

senioronderzoeker en een onderzoeker 
van het betreffende bedrijf. Na vier 
intensieve dagen werden op vrijdag 
bijzondere analyses en oplossingen 
gepresenteerd. 
De week heeft de academici een unieke 
kans geboden om te ervaren hoe 
industriële R&D werkt. De vijf bedrij-
ven kunnen nu aan de slag met het 
uitwerken van de nieuwe inzichten, 

wellicht samen met 
nieuwe academische 
contacten die ze 
hebben opgedaan 

tijdens de week Physics with Industry. 

De workshop Physics with Industry 
werd georganiseerd door de Stichting 
FOM, Technologiestichting STW en het 
Lorentz Center. Meer informatie over 
de workshop vindt u op www.fom.nl/
pwi. Hier kunt u binnenkort ook het 
eindverslag van de workshop down-
loaden.  

Physics with Industry, 
ook in 2012 groot succes



Eind september is bekend gemaakt 
dat Shell en NWO gezamenlijk een 
grootschalige publiek-private 
samenwerking op het gebied van 
fundamenteel energieonderzoek 
zijn gestart. Het gehele programma 
bevat onderzoeksprojecten voor 

75 promotieplaatsen én een fl inke investering in 
de Nederlandse kennisinfrastructuur, zoals 
tenure-track aanstellingen en nieuwe hardware bij 
Nederlandse universiteiten. FOM zal dit meerjarige 
initiatief uitvoeren binnen het raamwerk van de 
Nederlandse topsectoren en zal zich in eerste 
instantie richten op de topsectoren Energie en 
Chemie.

Drijfveer voor Shell en NWO

Een belangrijke drijfveer voor Shell om in dit initiatief 
te investeren, is dat het dit programma wil gebruiken 
om computational scientists te werven voor haar 
technologiecentrum in Bangalore, India. Bangalore zal 
voor Shell het wereldwijde centrum voor computatio-
nal sciences worden. De 75 promotieplaatsen zijn 
voor afgestudeerden die interesse hebben om een 
carrière op te bouwen in het Shell Technology Centre 
in Bangalore. Een sterke motivatie voor NWO om deel 
te nemen in dit initiatief is het verder versterken 
van de computational sciences in Nederland. Haar 
deelname omvat een grootschalige investering van 
circa 7 miljoen euro in de Nederlandse kennisinfra-
structuur, bijvoorbeeld in nieuw personeel, zoals 
tenure-track aanstellingen, en nieuwe hardware. 
Ook de programma’s ‘CO2-neutrale brandstoffen’ 
en ‘Uncertainty reduction in smart energy grids’ in 
het kader van het NWO-thema Duurzame Energie, 
worden via dit initiatief krachtig gestimuleerd. 

Verschillende NWO-divisies

Bij dit initiatief is een aantal NWO-divisies betrokken, 
namelijk de Stichting FOM, de gebieden Exacte 
Wetenschappen, Chemische Wetenschappen en Aard- 
en Levenswetenschappen en Technologiestichting 
STW. Deze brede samenwerking, die een aantal 
computational science disciplines beslaat, is bij 
uitstek in staat om dit vakgebied de broodnodige 
impuls te geven. Dit gecombineerde Shell-NWO 
initiatief zal ook de band tussen de Nederlandse en 
Indiase kennisgemeenschappen verder versterken.

Call for proposals

Op 28 september is de eerste call for proposals 
opengesteld voor het indienen van onderzoeksvoor-
stellen. In de eerste ronde is plaats voor 10 tot 15 
onderzoeksprojecten. In totaal zijn er 139 onder-

zoeksvoorstellen ingediend die momenteel door FOM 
in behandeling worden genomen. Deze maand wordt 
bekend gemaakt welke onderzoeksvoorstellen 
gehonoreerd worden. En in oktober konden kandida-
ten bij Shell solliciteren naar een promotieplaats. De 
belangstelling was enorm groot, want ongeveer 3600 
studenten hebben op de vacature gereageerd. 

Meer informatie

Via www.fom.nl/nieuws kunt u de laatste stand van 
zaken volgen rondom het programma Computational 
Sciences. In het nieuwsbericht van 19 september 2012 
kunt u nalezen welke feitelijke investeringen FOM en 
NWO doen om dit programma mogelijk te maken.  
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Quantumoptici Wineland en Haroche 
ontwikkelden onafhankelijk van elkaar 
methodes om de quantummechani-
sche eigenschappen van deeltjes te 
meten. Haroche: “Ik gebruik atomen 
om fotonen te bestuderen, en Wine-
land gebruikt fotonen om atomen te 
bestuderen. We doen erg symmetrisch 
werk.” 

Trillend licht

De Fransman liet microgolfstraling 
heen en weer kaatsen tussen twee 
bijna perfecte spiegels in een trilholte. 
Terwijl die fotonen heen en weer 
kaatsen, stuurt Haroche er één voor 
één donutvormige, 125 nanometer 
grote Rydbergatomen doorheen. Het 
eerste atoom raakt verstrengeld met 

het quantumelektromagnetische veld 
in de trilholte. Een volgend atoom 
wisselwerkt indirect met het eerste 
atoom via deze verstrengeling. Door de 
faseverschuiving in de golffunctie van 
de atomen te meten, kon Haroche de 
eigenschappen van het quantumelek-
trodynamische veld, en daarmee van 
de fotonen in de trilholte, bepalen. Met 
deze opstelling wist hij fenomenen in 
beeld te brengen zoals decoherentie, 
het verschijnsel dat quantuminforma-
tie verdwijnt als gevolg van koppeling 
van quantumsystemen met hun 
omgeving. 
Dirk Bouwmeester licht toe wat het 
belang hiervan is: “Lange tijd hebben 
wetenschappers geprobeerd de 
quantumwereld te begrijpen in termen 

van bekende klassieke concepten. 
Nu is het zaak de klassieke wereld 

te begrijpen in termen van 
quantumconcepten. Studie van 
decoherentie kan ons leren 
hoe uit de quantummechanica 
een klassiek wereldbeeld 
ontstaat.”

Gevangen ionen

Wineland sloot ionen op in elektrische 
velden. Met laserkoeling bracht hij de 
ionen in hun grondtoestand. Een 
welgemikte laserpuls mepte zo’n ion 
vervolgens in een superpositie tussen 
deze grondtoestand en de eerste 
aangeslagen toestand. Op deze manier 
wist Wineland als eerste ter wereld 
zo’n superpositietoestand te bestude-
ren, manipuleren en bekijken. 
Daarnaast was Wineland een van de 
eersten die een quantumoperatie 
realiseerde met twee qubits. 
Zowel Haroche als Wineland hebben 
met hun ontdekkingen veel bijgedra-
gen aan de ontwikkeling van de 
quantumcomputer, zegt Bouwmeester. 
“Het is Haroche en Wineland gelukt om 
individuele atomen en individuele 
ionen zodanig te controleren dat er 
quantumverstrengeling tussen de 
verschillende atomen en ionen kan 
ontstaan. Dit maakt het mogelijk om 
elementaire quantumcomputeropera-

ties te implementeren. Zowel Haroche 
als Wineland zijn hun pionierswerk 
begonnen voordat het hele idee van 
een quantumcomputer populair was. 
Ik weet nog goed dat beide heren een 
jaar of tien, vijftien geleden zelf die 
hele quantumcomputer niet serieus 
namen. Nu is echter een belangrijk 
deel van hun werk op deze eventuele 
toepassing gericht.”
De experimenten van Haroche en 
Wineland openden deuren naar 
nieuwe onderzoeksterreinen: “Nu we 
de quantummechanica van de 
individuele elementen zoals atomen, 
ionen en fotonen aardig snappen, 
liggen de uitdagingen in het begrijpen 
van de dynamica ten gevolge van de 
quantumverstrengeling tussen de 
elementen en hun koppeling met de 
omgeving”,  zegt Bouwmeester.  
“Voordat quantumcomputers en 
quantumcommunicatie een belang-
rijke rol gaan spelen, moet er nog fl ink 
voortgang worden geboekt in de 
technologische ontwikkeling van de 
quantumoptica. Vanuit een fundamen-
teel oogpunt is de vraag hoe de 
klassieke wereld ontstaat uit de 
onderliggende quantumwereld, van 
groot belang. Quantumoptische 
experimenten kunnen hier nieuw 
inzicht in geven.” (SK) 

ren Zowel Haroche
nierswerk 

assieke concepten ties te implementeren. Zowel Haroc
i kNu is het zaak de klassieke wereld als Wineland zijn hun pionijn hun pionierswerk

N o b e l p r i j s  v o o r  d e  n a t u u r k u n d e  2 0 1 2

Deeltjesvangers beloond
De Franse professor Serge Haroche en de Amerikaanse professor 
David J. Wineland delen dit jaar de Nobelprijs voor de natuurkunde 
voor ‘de manieren die zij hebben ontwikkeld om individuele deeltjes 
te meten en te manipuleren, zonder hun quantummechanische 
toestand te veranderen.’ FOM-werkgroepleider en vakgenoot prof.dr. Dirk 
Bouwmeester reageert enthousiast. “Haroche en Wineland verdienen de prijs 
dubbel en dwars. Zij hebben met hart en ziel onverstoord hun eigen koers 
gevaren en hun hele leven aan bijzondere experimenten gewerkt.”
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Shell en NWO lanceren nieuw initiatief 
‘Computational sciences in energy research’

Werkbezoek 
aan Bangalore

Van 9 tot 16 september 2012 reisde een 
Nederlandse delegatie af naar het Shell 
Technology Centre in Bangalore te 
India. Dit werkbezoek, dat bestond uit 
verschillende bedrijfsbezoeken bij 
Shell, bijeenkomsten en workshops, 
heeft de basis gelegd voor het opzetten 
van het gezamenlijke onderzoekspro-
ject ‘Computational Sciences’ van Shell 
en NWO. De delegatie bestond uit: 
- Drs. Hendrik van Vuren, hoofd 

Onderzoekbeleid FOM
- Mr. Renée-Andrée Koornstra, hoofd 

Centrale Personeelsdienst FOM
- Dr. Pieter de Witte, FOM
- Dr. Dirk Smit, Shell/lid van de Raad 

van Bestuur van FOM 
- Dr. Teun Graafl and, Shell
- Drs. Frank Uit de Weerd, Shell
Namens de Nederlandse universiteiten:
- Prof.dr. Hester Bijl
- Prof.dr. Vinod Subramaniam
- Prof.dr. Barend Thijsse
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Enkele deelnemers aan de Nederlandse delegatie 
tijdens het werkbezoek aan het Shell Technology 

Centre in Bangalore, India: v.l.n.r. Hendrik van Vuren, 
Vinod Subramaniam, Renée-Andrée Koornstra, Teun 

Graafl and en Barend Thijsse.
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Het High Field Magnetic Laboratory 
(HFML) in Nijmegen - een samenwer-
king tussen de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Stichting FOM - is een 
internationaal toonaangevende 
onderzoeksfaciliteit, waar jaarlijks 
tientallen onderzoekers uit vele landen 
hun experimenten komen doen. Net 
als het HFML is er ook bij HZDR in 
Dresden een vooraanstaand lab voor 
sterke magneetvelden. “De twee 
instituten vullen elkaar uitstekend 
aan”, zegt prof.dr. Jan Kees Maan, direc-
teur van het Nijmeegse HFML. “Waar 
wij onderzoek doen in continue velden, 
heeft Dresden zich gespecialiseerd in 
kortdurende pulsvelden met hogere 

maxima.” Beide laboratoria 
bezitten een unieke combina-
tie van sterke velden met 
infrarood vrije elektronenla-
sers (ELBE in Dresden en FELIX 
in Nijmegen). Met behulp van 
dit soort heel intense straling, kan een 
heel nieuw gebied van magneetvelden-
onderzoek worden ontsloten. 

Al vele jaren werken wetenschappers 
uit beide labs samen. De meettijd voor 
gastonderzoekers wordt toegewezen 
via een gezamenlijke procedure en er 
worden workshops en scholen voor 
jonge onderzoekers georganiseerd. 
Daarnaast is er regelmatig overleg en 

een aantal samenwerkingsprojecten. 
De partijen hebben nu getekend voor 
een nog intensievere samenwerking, 
met meer uitwisseling van expertise en 
technologische kennis en meer 
samenwerking in nieuwe projecten. 
“Wij kijken uit naar een vruchtbare 
samenwerking met de Nijmeegse 
universiteit en de researchorganisatie 
FOM”, aldus HZDR’s wetenschappelijk 
directeur prof.dr. Roland Sauerbrey.  

Om de ondertekening van het 
Memorandum of Understanding te vieren, 
overhandigde prof.dr. Jan Kees Maan 
(tweede van rechts) symbolisch een 
plaquette met daarin een sample (een 
bitterplaat) van de HFML-magneet aan de 
Duitse collega’s (van links naar rechts) 
prof.dr. Joachim Wosnitza, prof.dr. Roland 
Sauerbrey en prof.dr. Peter Joehnk. 

Het Sectorplan natuur- en scheikunde (SNS) werkt. 
Daar zijn alle partijen het over eens. De tussenrap-
portage van de commissie Breimer, die op 26 
september is aangeboden aan directeur-generaal 
Schutte van het ministerie van OCW, laat zien dat de 
kwaliteit van het onderzoek heel goed is en het 
aantal natuurkundestudenten toeneemt. Ook komt er 
steeds meer ‘focus en massa’ tot stand bij de 
zwaartepunten voor onderzoek en onderwijs die in 
het Sectorplan zijn vastgesteld. Maar hoe nu verder, is 
de actuele vraag. De oorspronkelijke plannen waren 
gebaseerd op een investering van veertig miljoen 
euro per jaar in de sector. In 2009 besloot de minister 
een eerste tranche van twintig miljoen per jaar 
beschikbaar te stellen. Inmiddels lijken de huidige 
bezuinigingen op de eerste en tweede geldstroom de 
investeringen uit het Sectorplan grotendeels teniet te 
doen. Daarmee dreigt de succesvolle ontwikkeling 
een halt toegeroepen te worden en komt de voorziene 
versterking van de positie van natuur- en scheikunde 
in de universiteiten in gevaar. “Alle relevante 
stakeholders moeten nu met hetzelfde signaal naar 
buiten treden. Het Sectorplan móet op een substan-
tiële manier aangevuld worden”, vindt ook Gerard 
van der Steenhoven. 

Positieve uitwerking

Van der Steenhoven, fysicus, is sinds 2008 decaan van 
de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de 
Universiteit Twente en als zodanig lid van het 
landelijke bètadecanenoverleg. Daarnaast is hij 
voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging (NNV) en columnschrijver voor het 
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Als 
succesvol wetenschapper in de (astro)deeltjesfysica 
(bij FOM-instituut Nikhef en het Hamburgse instituut 
DESY) koos hij voor de fulltime bestuursfunctie van 
decaan, omdat hij “zelf richting wilde geven, in plaats 
van mopperend aan de kant te blijven staan.” Hij 
vindt dat wetenschappers regelmatig nieuwe 
uitdagingen aan moeten gaan.
De commissie Breimer en het Sectorplan kent Van der 
Steenhoven van dichtbij: als lid van de meeleescom-

missie was hij betrokken bij de totstandkoming van 
het oorspronkelijke plan. Op de Universiteit Twente 
ondervindt hij nu de positieve uitwerking ervan. Van 
der Steenhoven: “De implementatie is succesvol. De 
instroom van bètastudenten neemt landelijk toe, net 
als het opleidingsrendement. Het Sectorplan zorgt 
voor nieuwe tenure-track posities en versterkt de 
concentratie op speerpunten bij elke universiteit. In 
het bètadecanenoverleg is een matrix van zwaarte-
punten opgesteld. Doordat de universiteiten zich op 
deze matrix richten heeft het plan een zichzelf 
versterkend effect.”

Pas net begonnen

Toch is de situatie in de bètafaculteiten niet alleen 
maar positief, want de instroom van scheikundestu-
denten valt onverklaarbaar tegen en het volume van 
het bètaonderzoek is nagenoeg gelijk gebleven. 
Bovendien is de landelijke doelstelling om ‘veertig 
procent van alle vwo-scholieren door te laten 
stromen naar een bètastudie’ nog niet gerealiseerd. 
Van der Steenhoven noemt het buitengewoon triest 
dat sommige universiteiten opnieuw bezuinigingen 
door moeten voeren: “We zijn pas net begonnen met 
de sectorplannen en dan gaat de kraan nu soms 
alweer dicht.” Als er geen additionele geldstromen 
beschikbaar komen loopt Nederland het risico 
topwetenschappers niet meer binnen te kunnen 
halen: “Nederland heeft een goede wetenschappelijke 
infrastructuur, maar kan in de onderhandelingen met 
buitenlandse toppers niet een aantrekkelijk start-up 
package bieden. Denk daarbij aan een aantal oio’s en 
een investeringsbudget om een onderzoeksgroep mee 
op te zetten. Je zou daarom voor het aantrekken van 
toptalent additionele fondsen beschikbaar moeten 
stellen.”
Over de verdeling van het budget van een eventuele 
tweede tranche is Van der Steenhoven duidelijk: 
“Naast middelen voor start-up packages moet er 
meer geld naar onderwijs en outreach. Negentig 
procent van het eerste SNS-budget ging naar 
onderzoek en slechts tien procent naar onderwijs en 
outreach. Per universiteit was er voor activiteiten op 

het gebied van onderwijsvernieuwing maar weinig 
geld beschikbaar. Een commissie met vertegenwoor-
digers van de NNV en Stichting C3 (Communicatie 
Centrum Chemie) ondersteunde de toekenning van 
budgetten voor landelijke outreachprojecten door de 
bètadecanen. De aanvragen voor deze projecten zijn 
met een factor drie overtekend. Ook de zo belangrijke 
regionale steunpunten voor middelbare-schooldocen-
ten en de ontwikkeling van landelijke lesprogram-
ma’s krijgen langs deze weg ondersteuning, maar er 
is meer budget nodig. Ik pleit voor een verdere 
krachtenbundeling van outreachprojecten.”

Versterken waar je goed in bent

FOM en NWO-CW (Chemische Wetenschappen) 
besteden ook andere middelen aan het versterken 
van de SNS-zwaartepunten. Zo ging er in de periode 
2010-2011 16 miljoen euro via de FOM-Projectruimte 
naar onderzoek binnen de fysische zwaartepunten en 
32 miljoen euro via honoreringen van FOM-program-
ma’s. Van der Steenhoven juicht de concentratie van 
middelen op zwaartepunten toe met een voorbeeld 
uit het nationale voetbal: “Je moet versterken waar 
je goed in bent. Dus investeren in FC Twente en PSV 
en niet in MVV of RKC. Waarmee ik overigens niet wil 
zeggen dat het onderzoek buiten de zwaartepunten 
middelmatig is. Het Nederlandse onderzoekland-
schap is een hooggebergte waarboven een aantal 
pieken uitsteken. De politieke keuzes – ook voor de 
topsectoren – zijn ingegeven door het maatschappe-
lijk belang. Nederlandse bedrijven als ASML, Unilever, 
Shell en DSM, zitten te springen om gepromoveerde 
bèta’s. Hetzelfde geldt voor het MKB, waarmee ik 
in Twente regelmatig contact heb. Wil je de aan-
sprekende positie handhaven, dan kun je dus niet 
achterover leunen.” (AVS)  

Op woensdag 26 september hebben FOM, de Radboud Universiteit 
Nijmegen en het Duitse Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) 
een Memorandum of Understanding getekend om de wetenschappelijke 
en technologische samenwerking op het gebied van hoge magneetvel-
den en vrije-elektronen lasers te versterken. 

FOM expres  3

n een een aantal samenwerkingsprojecten

HFML gaat samenwerkingsverband 
aan met Duitse collega’s 

Bètadecaan Van der Steenhoven: 
“Sectorplan moet aangevuld worden”
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Personalia 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Wim 
Ubachs, van LaserLaB en de afdeling 
Natuurkunde en Sterrenkunde van de 
Vrije Universiteit Amsterdam, heeft in 
september één van de ‘New Frontiers 
in Cosmology’ prijzen gewonnen. 
Ubachs kreeg de prijs, gericht op 
fundamentele natuurconstanten, voor 
zijn onderzoek ‘Search for Drifting 
Constants via Extra-galactic Alcohol’. 
De prijs bestaat uit een bedrag van 
250.000 US dollar om te besteden aan 
onderzoek, beschikbaar gesteld door de 
Templeton Foundation. 

De AkzoNobel Science Award 2012 is 
eind september toekend aan FOM-
werkgroepleider prof.dr. Detlef Lohse 
van het MESA+ Instituut voor Nano-
technologie van de Universiteit Twente, 
als erkenning voor zijn baanbrekende 
onderzoek op het gebied van vloeistof-
dynamica. Lohse wordt door de jury 
gekenschetst als een ‘briljant, be-
kwaam en internationaal toonaange-
vend geleerde’. Ook heeft hij belang-
rijke bijdragen geleverd aan de 
materiaalkunde, procestechnologie en 
meettechnieken. Lohse is naast 
werkgroepleider ook lid van het Uitvoe-
rend Bestuur van FOM. 

Het College van Bestuur van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 
heeft voormalig FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Kareljan Schoutens per 
1 oktober benoemd tot decaan van de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI). 
Schoutens is per oktober ook lid van 
het Nikhef-bestuur. Daarnaast is hij 
hoogleraar theoretische fysica en 
voormalig directeur van het Institute of 
Physics van de UvA. Schoutens volgt 
voormalig AMOLF-directeur prof.dr. 
Bart Noordam op, die sinds 1 mei 2009 
het decanaat bekleedde. 

FOM-programmaleider prof.dr. Daniel 
Bonn, hoogleraar complexe vloeistof-
fen aan de Universiteit van Amster-
dam, is per 1 oktober 2012 benoemd tot 
directeur van het Institute of Physics 
(IoP). Als IoP-directeur volgt Bonn prof.
dr. Kareljan Schoutens op. Bonn is 
sinds januari 2012 lid van het directie-
team van het instituut, waar hij de 
WZI-divisie vertegenwoordigt. Het 
instituut is in 2011 gevormd uit de 
samenvoeging van het Van der 
Waals-Zeeman Instituut (WZI), het 
Instituut voor Theoretische Fysica 
Amsterdam (ITFA) en het Instituut voor 
Hoge Energie Fysica (IHEF).

De Dick Stufkens Prijs 2012 is toege-
kend aan voormalig FOM-promoven-
dus dr. Héctor Alvaro Galué voor zijn 
proefschrift ‘Infrared Spectroscopy of 
Mass-Selected Aromatic and Diaman-

doid Molecular Ions: A Laboratory Quest 
for the Organic Inventory in Space’. Alvaro 
Galué voerde zijn onderzoek uit bij het 
FOM-instituut DIFFER te Nieuwegein.

Nikhef-onderzoekers dr. Harry van der 
Graaf en prof.dr. Piet Mulders, hebben 
elk een ERC Advanced Grant ontvangen 

van de European Research Council (ERC). 
Van der Graaf krijgt bijna 2,5 miljoen euro 
voor zijn innovatieve onderzoeksvoorstel 
‘MEMS-made Electron Emission Membra-
nes’. Mulders, hoogleraar theoretische 
natuurkunde aan de VU Amsterdam, 

FOM-werkgroepleider en lid van de 
theoriegroep van FOM-Nikhef, 
ontvangt een subsidie van 2 miljoen 

euro voor zijn ba anbrekende project 
‘Quantum Chromodynamics at Work’.

De Vrije Universiteit Amsterdam benoemt 
per 1 januari 2013 de excellente jonge 
VU-wetenschappers en FOM-werkgroeplei-
ders dr. Davide Iannuzzi en dr.ir. Erwin 

Peterman tot hoogleraar in het 
University Research Chair programma. 
Met dit programma erkent de VU 

uitmuntende wetenschappers die worden 
beschouwd als aankomend leiders in hun 
vakgebied. Iannuzzi ontving in 2007 een 
ERC Starting Grant en in 2011 een ERC-
Proof of Concept. Hij heeft inmiddels zijn 
eigen bedrijf Optics11 opgezet. Dit bedrijf 
ontwikkelt technologie voor zeer kleine 

optomechanische sensoren. In april 
2011 heeft FOM een valorisatiesubsidie 
aan Iannuzzi toegekend om mee te 

helpen aan de ontwikkeling van een 
uitleessysteem voor de zogenaamde 
‘ferrule-top’ sensor. Peterman ontving in 
2010 een Vici-subsidie van NWO voor zijn 
onderzoek, waarbij hij gebruik maakt van 
geavanceerde technieken zoals fl uorescen-

tiemicroscopie en -spectroscopie en 
zogenaamde ‘optische pincetten.’ 
Daarnaast is hij programmaleider van 

het Vrije FOM-programma ‘Barrières in het 
brein: de moleculaire fysica van leren en 
het geheugen’ dat begin dit jaar van start 
is gegaan. 

Fusion for Energy (F4E) heeft de Deen 
dr. Henrik Bindslev verkozen tot 
nieuwe directeur van de organisatie uit 
Barcelona. F4E coördineert de bijdragen 

in natura van Europese bedrijven aan het 
internationale kernfusieproject ITER in het 
Zuid-Franse Cadarache. Daarmee is een 
bedrag ter waarde van 6,6 miljard euro 
gemoeid. Bindslev was in de periode 
1998-2001 groepsleider bij het Nederlandse 
centrum voor kernfusieonderzoek 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen, het huidige FOM-instituut 
DIFFER. Hij volgt F4E-directeur Frank 

Briscoe op. 

Nikhef-onderzoeker dr. André Mischke 
heeft in 2011 het initiatief genomen om 
de Young Academy of Europe (YAE) op te 
richten. De Academie is een platform van 

Europese jonge wetenschappers met 
een ERC Starting Grant. In december 
is de eerste bijeenkomst gepland in 

Brussel. Hier komen ongeveer 100 jonge 
Europese wetenschappers bij elkaar. Voor 
dit initiatief kreeg Mischke onlangs de 
pluim van de decaan van de Universiteit 
Utrecht, een toekenning aan medewerkers 
die werk doen dat hun dagelijkse werk-

zaamheden ontstijgt en belangrijk is 
voor het aanzien van de faculteit.  

Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws
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13 nieuwe onderzoeksprojecten 
van start in de 
FOM-Projectruimte 

FOM wijst 
6 miljoen euro 
toe aan veel-
belovend 
natuurkunde-
onderzoek
De Projectruimte is één van de subsidie- 
instrumenten die Stichting FOM heeft om het 
uitvoeren van natuurkundig onderzoek te 
fi nancieren. Het instrument maakt kleinschalige 
projecten mogelijk voor fundamenteel onder-
zoek in de fysica met een vernieuwend karakter 
en een aantoonbaar wetenschappelijke, 
industriële of maatschappelijke urgentie, tot een 
bedrag van vier ton (in sommige gevallen kan 
het meer zijn). Tijdens de bestuursvergadering 
van 9 oktober heeft het Uitvoerend Bestuur 
van FOM besloten uit de voorjaarsronde 2012 
negen aanvragen te honoreren voor een bedrag 
van in totaal 4,1 miljoen euro. Op 3 juli had 
het Uitvoerend Bestuur besloten reeds vier 
aanvragen uit deze voorjaarsronde (voor een 
bedrag van 1,9 miljoen euro) te honoreren, 
zodat in totaal 13 projecten voor een bedrag 
van 6 miljoen euro zijn gehonoreerd. 
De complete lijst van gehonoreerde voorstellen 
vindt u op www.fom.nl/projectruimte.  
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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). 
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De jury is onder de indruk 
van de vele nieuwe fysische 
inzichten en Akhmerovs creativiteit. 
“Hij beschrijft op ogenschijnlijk een-
voudige wijze zeer elegante oplossin-
gen voor complexe vraagstukken.” 
Eén van de belangrijkste vindingen van 
Akhmerov, de randvoorwaarde van de 
Dirac-vergelijking in grafeen, publiceer-
de hij in 2008 in Physical Review B. In 
deze publicatie maakt hij een wiskun-
dige beschrijving van het pad van de 
elektronen aan de randen van een stuk 
grafeen. In het tweede deel van het 
proefschrift onderzoekt Akhmerov de 
mogelijkheid om topologische super-
geleiders te gebruiken voor quantum-
computers. De jury noemt het werk in 
het proefschrift van Akhmerov “van 
exceptioneel hoogstaand niveau, zowel 
in kwaliteit als kwantiteit.” Akhmerov 
heeft een publicatielijst van 29 artikelen 
en is inmiddels 766 keer geciteerd. 
Daarnaast is het onderzoek “sterk 
gepresenteerd, met een duidelijke 
uiteenzetting van toekomstige toepas-
baarheid van de vindingen.”
Akhmerov: “Deze prijs is voor mij een 
prachtige kans om te laten zien hoe 
leuk de quantum nanofysica is, en om 
mijn vrienden en medewerkers weer te 
ontmoeten in Veldhoven.”  

Hij ontvangt de prijs voor een 
hoofdstuk in zijn proefschrift 
dat is gewijd aan de valorisatie-aspecten 
van zijn promotieonderzoek. 
Daarin beschrijft hij op een heldere 
manier de toepassingen van optische 
nano-antennes. Vesseur: “Ik vind funda-
mentele wetenschap het mooist als deze 
uiteindelijk tot een toepassing leidt. Het 
was heel leuk en nuttig om daar in mijn 
promotie al over na te denken.” Vesseur 
promoveerde aan de Universiteit Utrecht 
op onderzoek dat hij bij FOM-instituut 
AMOLF uitvoerde. Hij beschrijft in zijn 
proefschrift verschillende toepassingen 
van zijn onderzoek, waaronder de meet-
techniek die ontwikkeld is om naar nano- 
antennes te kijken. De kennis hiervan is 
overgedragen aan een commercieel 
bedrijf, Delmic BV, waar het imaging 
systeem met hoge resolutie (SPARC) 
verder is ontwikkeld. “Vesseur beschrijft 
een breed scala aan toepassingen van de 
wetenschappelijke resultaten en laat 
daarbij zien niet alleen over de valorisa-
tiemogelijkheden te hebben nagedacht, 
maar zelfs al actief aan de valorisatie te 
zijn begonnen”, aldus de jury.  

Uitreiking FOM Prijzen

De uitreiking van de FOM Valorisatie 
Prijs 2012, de FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2012 en de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2012 vindt plaats 

op dinsdag 22 januari 
2013 tijdens het 
congres Physics@
FOM Veldhoven.   

VERVOLG VAN PAGINA 1:
FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2012
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In het Cell Observatory 
van de Universiteit 
Leiden doet John van 
Noort experimenteel 
onderzoek aan chroma-
tine, DNA dat in hoge 
mate is opgerold rond 
histoneiwitten. Een 
pakketje histonen met 
daaromheen 150 
baseparen DNA noemen 
we een nucleosoom. 
“Om metingen met 
bijvoorbeeld een 
magnetisch pincet zoveel 
mogelijk onder gelijke 
omstandigheden te 
kunnen doen, gebruiken 
we DNA met een hoge 
affi niteit voor histonen, dat gemakke-
lijk nucleosomen vormt. Zulk synthe-
tisch DNA maken we zelf”, vertelt 
Van Noort. “Sceptici vroegen zich af 
wat deze DNA sequentie nog te maken 
heeft met natuurlijk DNA.”

Model

Van Noort besloot uit te zoeken wat 
‘zijn’ DNA-sequentie zo speciaal 
maakte. “We moesten een nieuw model 
ontwikkelen, want bestaande algorit-
mes zagen voor de affi niteit voor 
histonen geen verschil tussen synthe-
tisch en natuurlijk DNA”, vertelt hij. 
“Een interessant project voor als we 
even het lab niet in konden, dat 
uitgroeide tot serieus onderzoek.”
Het was al langer bekend dat specifi eke 
combinaties van de baseparen 
A (adenine), T (thymine), C (cytosine) 
en G (guanine) bepalend zijn voor de 
buigvoorkeur van DNA. Twee opeenvol-
gende T’s hebben een voorkeur voor 
de binnenbocht, terwijl de combinatie 
GC liever de buitenbocht van het 
nucleosoom verkiest. Van Noort: 
“Wij hebben die regels netjes toegepast 
in een model waarbij we met behulp 
van statistische fysica een ‘kaart’ 
kunnen maken van de nucleosoompo-
sities in een bepaalde DNA sequentie.” 
Die kaart blijkt verrassend nauwkeurig. 
“We kunnen steeds betere metingen 
doen aan de exacte positie van 
nucleosomen”, vertelt Van Noort. 
“Daaruit blijkt dat ons model die positie 
heel goed voorspelt, zowel voor 
natuurlijk DNA als voor synthetisch 
DNA. Het model is dus universeel en 
kan uitgebreid worden met kennis 
over het mechanisme van nucleosoom-
verplaatsing.”

Programma

Het onderzoek werd in nauwe 
samenwerking uitgevoerd door 
postdocs dr.ir. Thijn van der Heijden 
in Leiden en dr.ir. Joke van Vugt aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Behalve John van Noort, was ook 
dr. Colin Logie als FOM-werkgroepleider 
bij het onderzoek betrokken. De beide 
postdocs waren aangesteld binnen 
het FOM-programma Physics of the 
Genome. Gijs Wuite is als programma-
leider blij met deze doorbraak in het 
programma. Het is een mooi voorbeeld 
van hoe wetenschap werkt, vindt 
Wuite. “Ontdekkingen kunnen zich 
overal voordoen, en soms juist waar je 
ze niet verwacht. Als wetenschapper 
moet je de feeling hebben om te weten 
wanneer een zijpad zo veelbelovend is 
dat je het moet volgen.”

Afronding

Het Physics of the Genome programma 
loopt dit jaar formeel af. Het had als 
onderwerp kwantitatief onderzoek 
naar belangrijke genetische processen 
op het gebied van DNA-organisatie, 
replicatie, reparatie en transcriptie. 
“Een erg breed onderzoeksgebied”, 
erkent Wuite. “Dat was echter bewust. 
Een belangrijk programmadoel was 
om de vele groepen in Nederland die 
aan dit soort fysica onderzoek doen, 
met elkaar te verbinden.” Volgens 
Wuite is dat doel nu al gehaald. 
“De communicatie en coherentie is 
enorm verbeterd. Onderzoekers hebben 
het pad naar elkaar gevonden. Ook zijn 
sterkere verbindingen gemaakt tussen 

fysici en niet-fysici 
die aan dezelfde onder-
werpen werken. Het 
Nederlandse onderzoek 
staat ook internationaal 
zeer hoog aangeschre-
ven.” 
Na de offi ciële afronding 
in de vorm van een 
slotconferentie in 2013, 
voorziet Wuite geen 
direct vervolg van een 
dergelijk breed program-
ma. “We hebben een 
community geschapen 
en die zal blijven 
bestaan. Daarbinnen is 
het nu heel makkelijk 
om samenwerkingsver-
banden aan te gaan voor 

nieuwe projecten en programma’s, 
zowel binnen FOM als daarbuiten.”

Droom

Van Noorts bijdrage aan Physics of 
the Genome is afgerond. Hij doet 
al vervolgonderzoek in een nieuw 
FOM-programma (Single Gold Nano-
rods in Live Cells). “We bekijken 
mechanische eigenschappen en 
transciptie van enkele genen in 
levende cellen”, vertelt Van Noort. “De 
uiteindelijke droom is om transcriptie 
van een enkel gen live te kunnen 
volgen en wellicht aan te kunnen 
zetten door fysieke manipulatie met 
een optisch pincet.” (BV)  

Oprollen van DNA voorspellen
In elke cel zit zo’n 75 procent van het DNA opgerold tot nucleosomen. 
Of en waar een DNA-molecuul zulke nucleosomen vormt, blijkt verrassend 
nauwkeurig te voorspellen aan de hand van de DNA-sequentie. Dat ontdekten 
FOM-onderzoekers uit Leiden en Nijmegen toen zij het DNA uit hun experimen-
ten in een model goten. Dr.ir. John van Noort en prof.dr. Gijs Wuite vertellen 
hoe een zijpad in het onderzoek leidde tot één van de successen van het 
FOM-programma Physics of the Genome.

In de zes miljard baseparen van het menselijk genoom staan zo’n 25 duizend 
genen gecodeerd. Cellen kunnen de genactiviteit reguleren door een specifi ek 

stuk DNA op te rollen rond 
histonen (moeilijk toegankelijk 
voor andere eiwitten, dus 
weinig activiteit), of het juist 
vrij te houden (veel activiteit). 
Rond een pakketje histoneiwit-
ten passen 150 baseparen aan 
DNA. Samen vormen zij een 
nucleosoom. De positionering 
van elk nucleosoom is 

belangrijk: een verschuiving 
van enkele baseparen kan 
een groot verschil maken 
voor de binding van een 

transcriptiefactor en daarmee 
de activiteit van een gen.

Dr.ir. John van Noort 

Prof.dr.ir. Gijs Wuite
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Vorig jaar zijn de drie FOM-instituten 
AMOLF, DIFFER en Nikhef, samen met de 
andere vijf NWO-instituten (ASTRON, 
CWI, NIOZ, NSCR en SRON) door panels 
van internationale experts als ‘excellent’ 
beoordeeld voor hun werk in de periode 
2005-2010. Excellent is de hoogst 
haalbare kwalifi catie. Uit de evaluaties 
spreekt dan ook grote waardering voor 
het baanbrekende onderzoek, voor de 
nationale functie en faciliteiten van de 
instituten en voor de mondiale topposi-
tie binnen hun wetenschappelijke 
veld. De beoordelingspanels 
benadrukken expliciet het 
belang van blijvende steun van 
NWO aan de afzonderlijke 
instituten. Het is echter de 
vraag of deze steun gegaran-
deerd kan blijven. NWO en dus 
ook FOM zien zich genoodzaakt 
bezuinigingen door te voeren. 
Het betekent da t de drie 
FOM-instituten, ondanks hun 
excellente beoordeling, toch te 
maken krijgen met een fl inke 
terugval van het budget. In dit 
artikel geven de FOM-instituuts-
directeuren prof.dr. Albert 
Polman (AMOLF), prof.dr.ir. 
Richard van de Sanden (DIFFER) 
en prof.dr. Frank Linde (Nikhef), 
antwoord op een drietal vragen (de vragen worden 
beantwoord op alfabetische volgorde van de 
instituten). Daarin geven zijn een indruk hoe zij met 
hun onderzoeksinstituut grote wetenschappelijke 
uitdagingen aan willen gaan via een smaller 
(fi nancieel) pad. 

Wat is momenteel jullie 
Unique Selling Point, met 
welk onderzoek blinkt uw 
instituut het meeste uit? 

AMOLF: We 
zijn zeer 
sterk in het 
identifi ceren 
en opzetten 
van nieuwe 
strategisch 
belangrijke 
onderzoeksrich-
tingen. Zo 
startten we tien 
jaar geleden het 
eerste grote 
biofysicaprogram-
ma in Nederland 
en begonnen we 
vijf jaar geleden 
met nanofotonica. 
Op beide gebieden 

hebben we in korte tijd een sterke 
internationale reputatie opge-
bouwd. Daarnaast hebben we 
laten zien dat het mogelijk is 
fundamenteel onderzoek van de 
allerhoogste kwaliteit uit te 
voeren in samenwerking met de 

industrie. En we zijn natuurlijk trots op onze 
superhoge citatiescores; die zijn hoger dan die van 
Harvard University. 

DIFFER: De kracht van DIFFER is onze focus op 
funderend onderzoek voor duurzame energie. Ons 
fusieonderzoek richt zich op de twee belangrijkste 
thema’s in het wereldwijde fusieprogramma. Met de 
opstelling Magnum-PSI hebben we een wereldwijd 
unieke faciliteit voor plasma-wand interactie en ons 
programma over controle van brandend plasma is 
van wereldklasse. Naast fusie komt de nieuwe 
onderzoekslijn solar fuels. We werken hier aan het 
sluiten van de CO2-cyclus en willen de fysisch-chemi-
sche vragen adresseren die daaraan ten grondslag 
liggen.

Nikhef: Onze excellente positie en naam op CERN in 
het algemeen en onze deelname (inclusief de 
Nederlandse Tier-1 computing faciliteit!) in drie van 
de vier LHC-experimenten (ATLAS, LHCb en ALICE) in 
het bijzonder.

Welke koers zal uw instituut de komende jaren gaan 
varen, de bezuinigingen in acht nemend?

AMOLF: Het nieuwe thema waar we nu mee starten 
is photovoltaics (onderzoek aan goedkopere en 
effi ciëntere zonnecellen). Onze uitdaging is om dat de 
komende vijf jaar ook tot een topprogramma te laten 
uitgroeien. Tegelijkertijd zal het instituut moeten 
krimpen; we zijn daar de afgelopen jaren al mee 
begonnen. We zullen vertrekkende groepsleiders niet 
kunnen laten opvolgen. Ook zal het een hele tour 
worden de technische ondersteuning op peil te 
houden.

DIFFER: We buiten onze unieke sterktes uit: door 
Magnum-PSI krachtig te profi leren, door de onder-
zoekslijnen brandend plasma en plasma-wand-
wisselwerking nog verder te verweven in één 
programma. In het dynamische nieuwe veld van 
solar fuels zetten we samen met partners een breed 
gedragen onderzoeksprogramma op. DIFFER kreeg 
van zijn evaluatiepanel de beoordeling ‘meer dan 
excellent’ voor de maatschappelijke relevantie van 
ons onderzoek. Dat bouwen we de komende jaren 
nog verder uit door sterkere samenwerking met de 
industrie. Externe fi nanciering wordt belangrijker en 
daarom jagen we actief op Europese fondsen en 
samenwerking met internationale onderzoekers en 
bedrijven. 

Nikhef: In het ergste geval, het stomste wat je kunt 
doen: minder promovendi aanstellen. Vooralsnog gaat 
Nikhef door op het pad waar we al jaren op zitten: 
meer en meer funding scoren via alternatieve 
kanalen: NWO, Sectorplan natuur- en scheikunde, 
industrie en de EU. De recent gehonoreerde ERC 
Advanced Grants zijn hier een mooi voorbeeld van. 
Bovendien hoopt Nikhef nog steeds dat politici zich 
ooit zullen realiseren dat fundamenteel onderzoek 
de beste garantie is voor toekomstige economische 
en maatschappelijke innovaties. Nikhef’s internet 
exchange activiteit (AMS-IX) is hiervan een excellent 
voorbeeld. Alle andere mooie apparatuur in ons 
dagelijkse leven trouwens ook! En ondertussen 
lanceert Nikhef verschillende start-ups en doet 
Nikhef contractonderzoek voor de Nederlandse 
industrie.

Behalve een excellente beoordeling, zijn er bijzondere 
aanbevelingen en verbeterpunten uit het rapport naar 
voren gekomen waar jullie aan gaan werken?

AMOLF: Het belangrijkste kritiekpunt van het panel 
was het gebrek aan voldoende structurele basisfi nan-
ciering voor AMOLF. Door de bezuinigingen die ons 
zijn opgelegd blijft dat natuurlijk een nijpend punt. 
Wij zullen ons nog meer gaan richten op het 
verwerven van fi nanciering vanuit de EU. Daarnaast 
zullen we nog sterker inzetten op het aangaan van 
samenwerkingen met bedrijven. Je zou denken dat 
AMOLF meer zou kunnen profi teren van het nieuwe 
topsectorenbeleid van de overheid. We zouden dan 
met NWO-middelen beloond moeten worden voor 
onze succesvolle samenwerkingen met bedrijven. 
We zullen zien.

DIFFER: In 2015 wordt ons nieuwe laboratoriumge-
bouw op de campus van de TU/e opgeleverd. Met een 
gedegen verhuisplan zorgen we dat de verhuizing zo 
min mogelijk vertraging en hinder oplevert voor ons 
toptalent. Tegelijkertijd breiden we de onderzoeksstaf 
uit met meer tijdelijke contracten: met oio’s en 
postdocs halen we jong talent binnen.

Nikhef: Nee, behalve misschien dat datgene wat 
Nikhef al decennia lang doet, kennisoverdracht naar 
samenleving en industrie, nu expliciet in Nikhef’s 
mission statement verankerd ligt. (MV)  

Excellente beoordeling voor 
FOM-instituten
Toekomstplannen na de missie-evaluaties
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Wat betekent de beoordeling 
‘excellent’?

De instituten worden in de evaluatie 
beoordeeld op een schaal van vijf, van 
satisfactory (laagste beoordeling) tot 
excellent (hoogste beoordeling). De 
beoordeling ‘excellent’ staat als volgt 
omschreven: Research is world leading. 
Researchers are working at the forefront of 
their fi eld internationally and their 
research has an important and substantial 
impact in the fi eld.  

Meer informatie

Op www.fom.nl/excellent vindt u meer 
informatie over de missie-evaluaties van de 
drie FOM-instituten. Op deze pagina kunt u 
tevens de evaluatierapporten en de 
strategische plannen van elk instituut 
downloaden.  
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Op maandag 1 en dinsdag 2 oktober vond de Dutch meeting on 
Molecular and Cellular Biophysics plaats. Dat het congres in het 

vakgebied van de biofysica 
wordt gewaardeerd blijkt wel uit 
het aantal inschrijvingen. Met 
meer dan 500 congresdeelne-
mers is opnieuw een record 
behaald! Op het congres in de 
NH Koningshof in Veldhoven 
komt jaarlijks een grote groep 
onderzoekers uit de moleculaire 
en cellulaire biofysica en 
microscopie bij elkaar om 
lezingen bij te wonen, te 
netwerken en ideeën uit te 
wisselen tijdens de posterses-
sies. Op maandagavond gaf 
keynote speaker professor Ohad 
Medalia een prachtige lezing. 
Hij liet daarin zien dat met 
behulp van cryo-electron 
tomography niet alleen de 

structuur maar ook de dynamische processen binnen cellen 
in beeld gebracht kunnen worden en dat deze techniek 
inmiddels zelfs de moleculaire mechanica van een celkern 
met ongekend detailniveau zichtbaar kan maken. 

De deelnemers konden 
gemakkelijk hun eigen program-
ma samenstellen en kiezen uit 
8 plenaire lezingen, 48 lezingen in parallelsessies en bijna 200 
posterpresentaties, door gebruik te maken van de app die voor deze 
meeting beschikbaar was . Voorzitter van de programmacommissie 
en groepsleider op FOM-instituut AMOLF, prof.dr. Gijsje Koenderink, 
was zeer enthousiast over het congres: “Tijdens de meeting was er 
een zeer natuurlijke overlap tussen de onderzoekinteresses van de 
biofysici, celbiologen en microscopisten die in Veldhoven samen-
komen. Dit heeft gezorgd voor diverse interessante ontmoetingen 
die hopelijk weer nieuwe samenwerkingen opleveren.”

Het congres wordt jaarlijks georganiseerd door FOM, NWO Aard- en 
Levenswetenschappen, de Nederlandse Vereniging voor Microscopie 
en de Vereniging voor Biofysica & Biomedische Technologie.  

Biophysics meeting 2012 groot succes 
Recordaantal deelnemers en gevarieerd 
programma tijdens Dutch meeting 
on Molecular and Cellular Biophysics

Joris Snellenburg
500 participants, 197 posters and 
many talks. This promises to be an 
interesting annual #DutchBiophysics 
meeting here in Veldhoven.

Kees Storm
Admittedly somewhat biased, 
but I thought Medalia’s evening lecture 
was amazing. #DutchBiophysics.

Cees Dekker
Mooi dat jaarlijkse meeting 
Molecular and Cellular Biophysics al 
10 jaar lang elk jaar weer groeit. 
Nu 500 deelnemers #DutchBiophysics.

Gijs Wuite
Terug uit de @FOMphysics @alw 
biofysica meeting Veldhoven. Wat een 
kwaliteit! En met 500+ deelnemers een 
nieuw record qua grootte.  

Noteer in 
uw agenda! 
Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophysics: 
30 september 
& 1 oktober 2013  
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In de afgelopen edities van de FOM expres heeft u 
telkens een update gekregen over de fi nanciële 
ontwikkelingen bij FOM en de topsectoren. In deze 
editie gaan we in op de laatste stand van zaken.

Financieel perspectief

De fi nanciële perspectieven van FOM zijn momenteel 
niet zo goed. Bij een ongewijzigd beleid moet 
gevreesd worden dat het FOM-budget de komende 
jaren met ongeveer 10% zal teruglopen. Daarbij 
komt nog dat FOM al een drietal jaren geen loon- 
en prijscompensatie heeft ontvangen. Bovenop de 
bezuinigingen komt dus nog eens een afname van de 
koopkracht van de FOM-euro’s van rond de 2% per 
jaar. De combinatie van afnemende investeringen in 
onderzoek en het uitblijven van loon- en prijscom-
pensatie zal er toe te leiden dat de koopkracht van 
FOM op het gebied van onderzoek rond 2015/2016 
ongeveer 20% minder zal zijn dan in 2011. Het 
Uitvoerend Bestuur van FOM heeft zich de afgelopen 
maanden dan ook intensief beraden op de ingrijpen-
de maatregelen die nodig zijn om op dit sombere 
meerjarenperspectief in te spelen. 

Er zijn gelukkig tekenen die hoop geven dat het tij 
begint te keren in Den Haag en dat de ergste 
bezuinigingen op langere termijn afgewend zullen 
worden. In de programma’s van verschillende 
politieke partijen stonden al voornemens voor extra 
investeringen in fundamenteel onderzoek. Bovendien 
hebben de kennisinstellingen met de werkgeversver-
tegenwoordigers VNO-NCW en MKB-Nederland 
een week voor de verkiezingen een 
gezamenlijk Manifest ondertekend, 
waarin de politiek werd opgeroepen 
extra te investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. In het regeerakkoord dat op 
29 oktober gepubliceerd werd, schrijven de 
politieke partijen VVD en PvdA letterlijk: 
“Er komt 150 miljoen extra beschikbaar 
voor versterking van het fundamenteel 
onderzoek, waarvan 50 miljoen door 
herprioritering. Een substantieel deel zetten 
we in om te kunnen meedingen voor extra 
middelen uit het Europese onderzoeksprogram-
ma Horizon 2020.” Bekend moet nog worden 
wanneer het accres beschikbaar komt, hoe dit 
geld ingezet  zal worden en welke invulling er 
aan het begrip ‘herprioritering’ gegeven zal 
worden. Omdat het nieuwe kabinet er 
tegelijkertijd aan vast houdt dat NWO 275 
miljoen euro bijdraagt aan de topsectoren 
zal de druk op de bètagebieden om bij 
te dragen aan de topsectoren onver-
minderd hoog blijven. Overigens 
verdubbelt de nieuwe regering ook 
het budget voor de TKI-toeslag 
(TKI: Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie), als extra stimulans 
voor de bedrijven om nog meer 
in publiek-private samenwer-
king te investeren. Het zal nog 
een aantal maanden duren voor 
het fi nanciële langetermijn-
perspectief van FOM 
duidelijk wordt.

In de bestuursvergadering van 30 oktober jl. heeft 
de Raad van Bestuur van FOM ingestemd met de 
voorstellen van het Uitvoerend Bestuur over de 
verwerking van de bezuinigingen die in 2012 en 2013 
op FOM afkomen. FOM is in die jaren structureel 
2,1 miljoen euro per jaar gekort op het ‘stuurbare 
deel’ van de FOM-begroting van ongeveer 60 miljoen 
euro. De bezuinigingen worden onder andere als 
volgt verwerkt. De voorgenomen Cross-Disciplinary 
Programmes worden niet uitgerold en het budget van 
de Vrije FOM-programma’s zal verkleind worden. 
Daarnaast zal op de FOM-Projectruimte structureel 
bezuinigd worden door een andere opzet te hanteren. 
Besluitend zullen budgetten van de drie FOM-institu-
ten fors teruglopen door het sterk afnemen van de 
incidentele NWO-middelen. FOM zal proberen de 
instituten enigszins te ontzien in de verwerking van 
de eerste bezuinigingsronden. 

Topsectoren

Afgelopen zomer zijn er 19 Topconsortia voor Kennis 
en Innovatie (TKI’s) opgericht. In een TKI bundelen 
overheid, bedrijfsleven en onderzoekinstellingen hun 
krachten, met het doel publiek-private samenwerking 
te bevorderen. Smeerolie voor deze samenwerking 
wordt door het ministerie van EL&I verstrekt in de 
vorm van een TKI-toeslag. De TKI-toeslag bedraagt 
25% over de cash bijdragen van bedrijven aan 
onderzoeksorganisaties zoals onder andere NWO, 
FOM, STW, TNO en ECN binnen een TKI. De TKI-
toeslag wordt door de TKI’s zelf aangevraagd en 

aan nieuw publiek-privaat onderzoek besteed. 
De aanvragen (inclusief bestedingsplan) moesten 
door de TKI’s voor 1 december 2012 bij Agent-

schap NL ingediend worden. 
De afgelopen maanden hebben de 
meeste topsectoren hun energie 
vooral gericht op het oprichten van 

deze TKI’s, en is in de meeste TKI’s 
hard gewerkt aan de aanvraag van de 
TKI-toeslag. FOM zet zich in om de 

koppeling tussen de programma’s 
(bijvoorbeeld de Industrial Partnership 
Programmes) en de besteding van de 

toeslag zo sterk mogelijk te maken, 
opdat de prikkel voor bedrijven om in 
IPP’s te investeren zo sterk mogelijk is. 

In het geval van het Computational 
Sciences programma met Shell (zie pagina 2) 

zijn hierover al goede afspraken gemaakt. 
Voor de Topsector HTSM (High Tech Systems 

and Materials) is de uitvoering van 
het TKI-bureau bij FOM belegd. 
De dagelijkse leiding van het TKI 
HTSM offi ce berust bij programma-
coördinator dr. Pieter de Witte, die 

tot voor kort werkzaam was 
op het IPP-bureau van FOM. 
Onlangs is FOM-programma-
coördinator dr. Jasper 

Reijnders begonnen als de 
kennissecretaris van het 
Topteam Energie.   
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Chris van ‘t Hof@Cvthof
Dankzij Leo’s Majorana deeltjes 
@SpinozatePaard een nieuw record aantal 
bezoekers: 314! Een mooi rond getal, 
voor natuurkundigen ten minste.

Een tweet naar aanleiding van de lezing 
van FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven op 16 oktober over de ont-
dekking van het majoranadeeltje tijdens 
de bijeenkomst ‘Spinoza te Paard’. Elke 
derde dinsdag van de maand organiseren 
NWO en het Haagse poppodium Paard van 
Troje deze bijeenkomst waar NWO-Spino-
zalaureaten hun kennis delen met de zaal. 
Kijk voor meer informatie op www.nwo.nl/
spinozatepaard.  
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Geslaagde workshop 
‘Science and Society’ op AMOLF

Op woensdag 26 september vond op AMOLF de 
interactieve workshop ‘Science and Society’ plaats, 
onder leiding van Volkskrant-journalist Martijn 
van Calmthout. In de workshop, waaraan ruim 
75 onderzoekers deelnamen, stond centraal hoe 
wetenschappers het belang van wetenschap aan de 
maatschappij kunnen uitleggen. De sprekers 
Hedwig te Molder, Barend van der Meulen, Eva 
Teuling en Vincent Icke belichtten de centrale vraag 
vanuit verschillende invalshoeken. Vervolgens 
werden diverse stellingen op het gebied van science 
outreach in kleine groepjes bediscussieerd. In de 
namiddag werden alle stellingen fanatiek verdedigd 
tijdens een paneldiscussie tussen de sprekers en de 
workshopdeelnemers in de kantine van AMOLF.   

Onderzoekers en industrie in 
gesprek tijdens FOM-workshop 
CO2-neutral fuels

Het bestuur van het NWO-thema Duurzame 
Energie heeft onlangs een multidisciplinair 
onderzoeksprogramma opgezet op het gebied van 
de productie van schone brandstoffen en de 
activatie van koolstofdioxide. Dit programma 
wordt geleid door FOM en NWO Chemische 
Wetenschappen in overeenstemming met de 
Topsector Energie. Om vast te stellen welke 
onderzoeksonderwerpen er binnen het programma 
gekozen moeten worden, heeft FOM een workshop 
georganiseerd. Op dinsdag 27 november kwamen 
onderzoekers en vertegenwoordigers uit de 
industrie op uitnodiging bij elkaar in het Kasteel 
Woerden. Tijdens presentaties en parallelsessies 
werden ideeën uitgewisseld. Op basis van alle 
verkregen input zal een schrijfcommissie nu het 
defi nitieve onderzoeksthema opschrijven op basis 
waarvan begin 2013 een ‘Call for proposals’ 
uitgeschreven zal worden. Het programma zal 
vanuit het FOM-instituut DIFFER worden gecoör-
dineerd. Het budget van het programma wordt 
verleend door NWO, 
FOM en industriële 
partners Shell en 
Alliander.  

Prof.dr.ir. Richard van 
de Sanden, directeur 

van FOM-instituut 
DIFFER, geeft een 

introductie.
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Europese deeltjesfysica 
vernieuwt langetermijn- 
strategie in Krakau

Begin september discussieerden in 
Krakow, Polen, ruim vijfhonderd 
deeltjesfysici over de lange termijn 
strategie van hun vakgebied tijdens 
de ‘CERN Council Open Symposium 
on the European Strategy for Particle 
Physics’. Een commissie verwerkt de 
input in een strategisch plan, dat in 
maart 2013 klaar moet zijn. Ook 
directeur prof.dr. Frank Linde met een 
groep onderzoekers van het Nationaal 
instituut voor subatomaire fysica 

Nikhef en 
FOM-pro-
gramma-
coördinator 
dr. Christa 
Hooijer 
namen deel 
aan het 
congres.  

Lorentz Center opent 
tweede faciliteit – oproep 
voor workshopvoorstellen

Het Lorentz Center in Leiden verzorgt 
en fi nanciert internationale workshops 
in de bètawetenschappen. Onlangs 
heeft de instelling haar activiteiten 
uitgebreid met een nieuwe, kleinere 
faciliteit speciaal voor workshops tot 
25 deelnemers: het Lorentz Center 
@Snellius. De opening, die mede ver-
zorgd werd door FOM-directeur dr.ir. 
Wim van Saarloos vond op 4 oktober 
plaats. Van Saarloos is initiator en 
voormalig directeur van het Lorentz 
Center. De nieuwe faciliteit vult het 
reeds bestaande Lorentz Center@Oort 
aan, dat plaats biedt aan 55 deelne-
mers. Het Lorentz Center, dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door NWO en 
FOM, is nu dus actief op twee locaties 
die naast elkaar liggen op de bèta-
campus van de Universiteit Leiden. 
Het Lorentz Center doet nu een oproep 
aan de wetenschappelijke gemeen-
schap voor het indienen van voorstel-
len voor workshops in een van beide 
Lorentz Center locaties. De deadline 
is 15 januari 2013 voor workshops 
die plaatsvinden vóór mei 2014.  
Kijk voor meer informatie op 
www.lorentzcenter.nl.  

Veel animo voor eerste 
Call Topsector High Tech 
Systemen en Materialen

De call die de Topsector High Tech 
Systemen en Materialen (HTSM) op 
1 juni van dit jaar opende heeft 74 
voorstellen opgeleverd, voor een totaal 
aangevraagd bedrag van 36,4 miljoen 
euro. In dat bedrag zitten toezeggingen 
van deelnemende bedrijven voor een 
totaalbedrag van 14,3 miljoen euro 
(7,8 miljoen euro in cash en 6,5 miljoen 
euro in natura). FOM, Technologie-
stichting STW, NWO en ZonMw hebben 
samen een budget van 11,9 miljoen 
euro voor de call beschikbaar gesteld. 
Daarmee kan maximaal ongeveer de 
helft van de aanvragen gehonoreerd 
worden, mits van voldoende kwaliteit. 
Naar verwachting is de beoordelings-
procedure vóór de Kerst afgerond en 
moet bekend zijn welke projecten 
worden goedgekeurd.  

NWO investeert in Nieuwe 
Chemische Innovaties 
binnen Topsector Chemie

NWO investeert 16 miljoen euro in 
Nieuwe Chemische Innovaties, binnen 
het door NWO opgerichte Topconsor-
tium voor Kennis en Innovatie Nieuwe 
Chemische Innovaties (TKI NCI). 
Ook FOM draagt hier aan bij. 
Het bedrijfsleven wordt gevraagd 
10 miljoen euro matching aan dat 
bedrag toe te voegen. De investering 

is onderdeel van de 
bijdrage van NWO aan 
de Topsector Chemie. 
Consortia van univer-

sitaire onderzoekers en bedrijven 
konden vanaf 1 november hun 
voorstellen voor onderzoeksprojecten 
indienen bij het TKI NCI. Er zijn 
verschillende fi nancieringsvormen, 
afhankelijk van het type samenwer-
kingsverband. De looptijd van de 
projecten bedraagt vier tot vijf jaar.  

Open Dag Nikhef

Op zaterdag 6 oktober werd de 
Nikhef Open Dag druk bezocht door 
een recordaantal volwassenen 
en kinderen. Twee bezoekers gaan 
op de foto met het pas ontdekte 
higgsdeeltje.  

Big Science 
Industriemiddag op 
DIFFER

Op woensdag 10 oktober was FOM-
instituut DIFFER gastheer voor de Big 
Science Industriemiddag. De dag werd 
georganiseerd door het ILO-Net, een 
samenwerkingsverband van Neder-
landse Industrial Liaison Offi cers 
(ILO’s) die verbonden zijn aan weten-
schappelijke en universitaire institu-
ten. Het ILO-Net is een initiatief van 
NWO-instituten die verantwoordelijk 
zijn voor de nationale coördinatie van 
Big Science projecten voor internatio-
nale faciliteiten als CERN, ITER en ESA. 
NWO ondersteunt dit initiatief. 
Het doel van de middag was Neder-
landse bedrijven in contact te brengen 
met de organisaties die interessante 
opdrachten aanbieden in Big Science. 
De bijna honderd deelnemers aan 
de industriedag lieten zich tijdens 
de ILO-presentaties bijpraten 
over de nieuwste gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, waarna er voldoende 
gelegenheid was om te netwerken. 
Gastheer was ir. Toon Verhoeven, 
ILO namens DIFFER en één van de 
oprichters van het ILO-net.  

TU Delft, FOM en NWO 
tekenen akkoord met 
high tech spin-off 
Single Quantum BV

De Technische Universiteit Delft, FOM 
en NWO hebben op 16 oktober een 
overeenkomst gesloten met spin-off 
bedrijf Single Quantum BV. De partijen 
hebben afspraken gemaakt op welke 
wijze zij gezamenlijk fundamentele 
kennis over supergeleidende lichtsen-
soren naar de markt zullen brengen. 
In de overeenkomst is vastgelegd dat 
het bedrijf toestemming krijgt voor het 
gebruik van onderzoeksfaciliteiten en 
apparatuur (bijvoorbeeld ontwerpteke-
ningen en software) en het uitwisselen 
van kennis. In ruil hiervoor zal Single 
Quantum een vergoeding betalen. 
Bovendien krijgt Single Quantum van 
FOM een starterslening.  

Champagne na tekenen akkoord. 
V.l.n.r.: dr. Rudy Kouw (NWO), 
drs. Hendrik van Vuren (FOM), 
dr.ir. Sander Dorenbos 
(Single Quantum BV), 
drs. Floor van de Pavert 
(Single Quantum BV), 
prof.dr.ir. Tim van 
der Hagen (TU Delft).

Elisabeth Steyn 
Parvé-prijs voor 
Wim van Saarloos 
en Els Goulmy

Op 27 november, tijdens het 
symposium Talent naar de Top, 

is de Elisabeth Steyn Parvé-prijs 
uitgereikt FOM-directeur dr.ir. Wim 
van Saarloos en prof.dr. Els Goulmy, 
emeritus hoogleraar transplantatie-
biologie bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) en voormalig 
voorzitter van het Landelijk Netwerk 
van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). 
Het UMC Utrecht heeft hen de prijs 
toegekend voor hun landelijk initiatief 
‘20 in 2020’. Met dit initiatief willen zij 
bewerkstelligen dat in 2020 de weten-
schappelijke top voor 20 procent uit 
vrouwen bestaat. De prijs is bedoeld 
voor iemand die een bijzondere bij-
drage levert aan het stimuleren van 
een betere vertegenwoordiging van 
vrouwen in de wetenschappelijke top.  

Dr. Frank 
Miedema 
(in beide foto’s, 
rechts), decaan 
en vicevoorzitter 
van het UMC Utrecht, reikte de prijs uit 
aan Els Goulmy (bovenste foto, links) en 
Wim van Saarloos (onderste foto, links).

SURFnet subsidie voor 
AMOLF, Nikhef en CWI

De FOM-instituten AMOLF en Nikhef 
en het Centrum voor Wiskunde & 
Informatica (CWI) hebben op 
24 oktober 2012 een subsidie van bijna 
400.000 euro toegekend gekregen van 
SURFnet voor een gezamenlijk voorstel 
voor het verbeteren van hun ICT-infra-
structuur. De subsidie is toegekend in 
het kader van de door SURFnet en 
SIDN uitgeschreven Campus Challenge 
als onderdeel van het GigaPort3 
project.  
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Promoties
  Menelaos Tsiakiris, Top quark production 

cross-section in proton-proton collisions at ��s = 7 
TeV, 19 september 2012, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, copromotoren 
dr. P. Ferrari en dr. S. Klous, FOM-Nikhef

  Jesper Christian Romers, Topological order in 
condensed matter physics, 25 september 2012, 
Universiteit van Amsterdam, promotoren prof.dr. 
C.J.M. Schoutens en prof.dr.ir. F.A. Bais, werkgroep 
FOM-A-25

  Frank Bakker, Thermoelectric effects in magnetic 
nanostructures, 5 oktober 2012, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotor prof.dr.ir. B.J. van Wees, 
werkgroep FOM-G-08
Het is verrassend dat lading- en warmtetransport in 
nanostructuren, opgebouwd uit een groot aantal verschil-
lende lagen, in de praktijk zo goed beschreven kunnen 
worden met relatief eenvoudige theoretische modellen. 

  Ido Mussche, Measurements on top quark pairs 
in proton collisions recorded with the ATLAS detector, 
9 oktober 2012, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. S. Bentvelsen, copromotor 
dr. P. Ferrari, FOM-Nikhef

  Daan van Eijk, Ageing and the decay of beauty, 
radiation hardness of the LHCb outer tracker and 
time-dependent CP violation using Bs

O → J/�� decays, 
15 oktober 2012, Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotoren prof.dr. M.H.M. Merk en prof.dr. H.G. Raven, 
copromotor dr. N. Tuning, FOM-Nikhef

  Giorgi Labadze, Electromechanics of suspended 
nanowires, 15 oktober 2012, Technische Universiteit 
Delft, promotor prof.dr.ir. G.E.W. Bauer, copromotor 
dr. Y.M. Blanter, werkgroep FOM-D-09
De invoering van digitale leermiddelen middels interactieve 
software op middelbare scholen is een stap richting 
gepersonaliseerd onderwijs. 

  David Fokkema, The HiSPARC cosmic ray experi-
ment, data acquisition and reconstruction of shower 
direction, 17 oktober 2012, promotor prof.dr.ing. 
B. van Eijk, copromotor dr. J. Steijger, FOM-Nikhef

  Gianluca Rago, Looking at life through molecular 
vibrations, biomedical applications of CARS spectro-
microscopy, 18 oktober 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. M. Bonn, FOM-instituut 
AMOLF

  Kamila Chughtai, Multimodal imaging of hypoxia 
in breast cancer, 5 november 2012, Universiteit 
Utrecht, promotoren prof. dr. R.M.A. Heeren en 
prof.dr. K. Glunde, FOM-instituut AMOLF

  Adam Lassise, Miniaturized RF technology for 
femtosecond electron microscopy, 7 november 2012, 
Technische Universiteit Eindhoven, promotor prof.
dr.ir. O.J. Luiten, copromotor dr.ir. P.H.A. Mutsaers, 
werkgroep FOM-E-04

  Irene Niessen, Improving predictions for 
SUSY cross sections, soft-gluon resummation for 
SUSY-QCD, 8 november 2012, Radboud Universiteit 
Nijmegen, promotor prof.dr. R.H.P. Kleiss, copromotor 
dr. W.J.P. Beenakker, werkgroep FOM-N-01

  Martin Frimmer, Spontaneous emission near 
resonant optical antennas, 14 november 2012, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. A.F. Koenderink, FOM-instituut AMOLF

  Gijs van den Oord, Recursion, Monte Carlo 
and vector boson scattering at hadron colliders, 
15 november 2012, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. R.H.P. Kleiss en 
prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, werkgroep FOM-N-01

  Julia Jungmann. Active pixel detectors for mass 
spectrometry imaging, 19 november 2012, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. R.M.A. Heeren, 
FOM-instituut AMOLF

  Eric Louis, Physics and technology development 
of mulitlayer euv refl ective optics, 23 november 2012, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. F. Bijkerk, 
FOM-instituut DIFFER  
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Increasing fi nancial cutbacks mean we need to 
become even more effi cient still. FOM’s most 
valuable ‘product’ is the PhD student. The Central 
Works Council (COR) questioned how the production 
process of ‘gaining a PhD’ could be optimised. 

Optimisation had been discussed for several years 
but was put high on the agenda during the Monday 
evening meeting prior to Physics@FOM Veldhoven 
2011. During that meeting FOM addressed the 
workgroup leaders, present at Veldhoven, about the 
large differences in PhD completion times and 
success rates. Ultimately a fi xed completion time for 
a PhD programme and a high success rate are in the 
interest of FOM as an organisation, the PhD student 
as an employee, and physics in the Netherlands as a 
whole! The message was taken to heart and AMOLF, 
for example, introduced the 3P (PhD Project Planning) 
programme.

The COR also investigated the issue: we itemised 
the various interests and infl uences that play a rol 
in the completion of the PhD research. We used this 
to publish our own vision for possible optimisation 
in the PhD process. This document can be found on 
our website www.fom.nl/COR or www.fom.nl/
centralworkscouncil.

A sneak preview: all of the parties involved have 
different interests. Scientists, for example, sometimes 
hide behind the motto ‘Research cannot be planned!’ 
Of course you can plan research – PhD students learn 
that during the FOM course Taking Charge of your 
PhD Project. This motto, however, masks the underly-
ing wish of every curiosity-driven researcher to be 
able to pull out more time for research when 
necessary: you never know when an interesting and 
unknown phenomenon might occur! And from this 
perspective there is always pressure for FOM, 
workgroup leaders and PhD students to extend the 
PhD period slightly. After all, fi nal year PhD students 
can use the knowledge and experience they have 
gained so far to easily obtain the extra results needed.

However, this is not the only consideration. FOM 
simply does not have the funding needed to stretch 
research budgets without limit. Furthermore PhD 
students are not always aware of just how harmful 
the lack of a completion date is. Many only start to 
think about the next step in their career after 
completing their PhDs. And those who do start the 
job search at an earlier stage, especially those 
pursuing a non-academic path, soon realise that you 
cannot get away with saying ‘I am looking for a job 
starting in April, but it might also be September.’

We are now two years further and just a few 
weeks away from Physics@FOM Veldhoven 2013. 
Unfortunately, cutbacks are increasingly being 
felt in fundamental research. So the COR has asked 
FOM to remind workgroup leaders of what is good for 
PhD students. We would also like the FOM course 
‘Taking Charge of your PhD Project’ to tackle these 
subjects. 

Improving effi ciency is a continuous process. 
Can you see any other possibilities for optimising 
processes within FOM? Then let us know about your 
ideas via cor@fom.nl or visit one of our monthly 
meetings.   

The COR 
wishes everyone 
a prosperous   
2013!

Taking charge of our PhD’s
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WVOI Health and Safety Catalogue largely approved 
by Labour Inspectorate
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A brand new three-day course to 
improve scientifi c writing skills. “It will 
be special in the sense that writing 
techniques that were used to educate 
authors of fi ction would be implied”, 
stated the announcement for the new 
FOM course ‘The Art of Scientifi c 
Writing’. Gijs Meeusen is a former 
FOM PhD. He previously developed the 
popular course ‘The Art of Presenting 
Science’ for FOM which is now a 
success in the Netherlands and abroad. 
“It’s great that FOM has entrusted us 
with another major challenge.” 
Gijs explains the set-up with his usual 
enthusiasm: “Not everybody fi nds it 
easy to write articles. Each writer 
encounters obstacles and these 
problems differ between individuals. 
One person might struggle to give a 
clear line in the text whereas another 
fi nds it diffi cult to adopt a clear format. 
Other researchers endlessly delay 
submitting a draft to their supervisor 
whereas some start to write before 
they have a clear idea as to what their 
message is. And at such a stage, beauti-
fully crafted sentences are the last 
thing you need to know about. During 
the course we try to clarify what 
problems each participant has and 
how these can be solved.”

“The obstacles to writing scientifi c 
articles are quite similar to those for 
writing fi ction. Together with my two 
colleagues, Enne Koens and Paulien 
Weikamp, experienced writers and 
language coaches, I have collected 

several tools, including some from the 
course for ‘normal writers’. FOM PhD 
students can use these tools to tackle 
their own writing problems.” 

Nine PhD students and one postdoc 
took part in the pilot course held in 
October. Meeusen: “Our set up worked 
well. It has a considerable impact on 
the writing skills and the participants 
embraced all of the tools. “The course 
takes three days, with a period of two 
weeks between each course day. In the 
intervening periods the participants 
work on assignments related to their 
problems. “In addition to this PhD 
students learn to recognise which 
process steps they are taking when 
writing an article. Each step has 
different objectives and if you know 
what these are you can complete the 
process faster.”

Petra Erne is PhD at the University of 
Groningen in the ‘materials science 
group’ of professor Ben Feringa. 
She is enthusiastic about the course: 
“I was particularly pleased about the 
exercise in which we learned how to 
edit ourselves. I basically learned to 
ask myself: Does this sentence really 
need all these fancy words or can I 
simplify it and make the information 
more accessible? I liked the fact that 
we were using techniques that 
originate from prose writing.”

The participants assessed each other’s 
work in small groups. Oleksandr Shpak 

is doing his PhD at the University of 
Twente on ‘ultrasonically triggered 
vaporization of droplets for a localized 
drug delivery’. He was really pleased 
with the feedback received from both 
the trainers and the other participants: 
“I really enjoyed the interactions in our 
small student groups, 
where we could point 
out mistakes to each 
other that you would 
not have seen when 
checking your own 
article. For instance, 
something that is clear 
to me might not be so 
obvious to someone 
else. Interactions helped 
to fi ll in gaps where 
things should be 
explained more.” The 
ultimate goal of the 
course was: a plan for a 
subsequent publication. 
As far as Oleksandr is 
concerned the expecta-
tion can be higher still: 
“I think this course 
should end up with a 
ready-to-submit article 
for each participant. 
During this course I 
would also like to talk 
to (or at least to get 

information from) the editors of some 
scientifi c journals.” Gijs is happy 
with the outcome: “The writing 
assignments at the end were much 
better than the articles at the start 
of the course. And that makes the 
effort worthwhile.” (AvS)   

Writers to the rescue
Pilot of ‘The Art of Scientifi c 
Writing’ successful

O
P

IN
IO

N

Oleksandr and Petra at work with trainer Paulien Weikamp (left).

What requirements must organisations satisfy 
with respect to health and safety in the workplace? 
The government no longer stipulates these 
requirements in detail but has instead established 
frameworks in so-called ‘target regulations’. These 
are general descriptions of the desired level of 
protection during the work performed such as 
preventing and limiting exposure to hazardous 
substances or preventing the risk of falling when 
working at a height. Employers and employees are 
free to work out the details of how they 
will satisfy the target requirements from 
the Health and Safety Act. However, they 
must record these agreements in concrete 
terms in a Health and Safety Catalogue 
which they write themselves. The 
agreements cover the most important 
health and safety risks in the sector 
concerned and how these work risks must 
be managed. The Labour Inspectorate 
carries out a broad assessment of the 
Health and Safety Catalogue. After it has 
approved the catalogue, the organisations 
concerned must ensure that the working 
conditions are in line with this standard.

Together with the other research organisations 
from the Employers’ Association of Research 
Institutes (Dutch acronym: WVOI) FOM has 
compiled a Health and Safety Catalogue with six 
chapters. Five of these chapters have already been 
approved by the Labour Inspectorate. The WVOI 
Health and Safety Catalogue covers the following 
subjects: working behind a computer/RSI, working 
with electricity, psychological work pressure, 
in-house emergency service, new buildings and 

thermal comfort. All of the chapters have the 
same uniform structure. The subject is fi rst of 
all explained, a description of the risks in the 
workplace is then given and measures for reducing 
these risks are then detailed. The recommenda-
tions in the Health and Safety Catalogue have been 
made as concrete as possible by using checklists 
and best practices. The FOM Health and Safety 
Advisory Committee will further translate the 
content of the Health and Safety Catalogue into 

FOM policy. The Health and Safety 
offi cers at the FOM institutes are 
responsible for implementing the 
measures. The contents of the Health 
and Safety Catalogue can be consulted 
at www.wvoi.nl . The catalogue will be 
regularly updated in line with any new 
legislation or scientifi c insights. (RC)  

New courses 
‘The Art of Scientifi c Writing’

FOM will continue to give the course ‘The Art of 
Scientifi c Writing’. Gijs sees plenty of new 
opportunities for the future: “In particular I think 
that improving the English language skills could be 
more effective when spread over a longer period of 
time. We sent work from each participant to a 
translator. She indicated the typical mistakes that 
each participant made and gave appropriate 
exercises to remedy these errors. If you could work 
like that for each article then the impact achieved 
would be far greater than during a three-day 
course. Such an approach really would help the 
PhD students.”   

More information

For dates and further information about the course 
‘The Art of Scientifi c Writing’ and other courses for 
FOM PhD-students, please see: www.fom.nl/
oiotrainingen or www.fom.nl/phdcourses.   



See you at 
Physics@FOM Veldhoven 

on 22+23 January 2013!

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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Honourable mention for Rianne ’t Hoen: 
Dance 
your PhD
One of the partici-
pants in the fi lm 
challenge deserves a 
honourable mention. 
Rianne ‘t Hoen, a PhD 
researcher at FOM 
Institute DIFFER, 
submitted a beautiful 
fi lm about her creation ‘the great escape’. This shows a modern 
dance about her research into the interaction between the fuel 
and the wall material of the future fusion reactors. She made 
the fi lm as a submission for ‘Dance your PhD’, an international 
competition that challenges scientists to capture their research 
in a dance. Rianne ‘t Hoen won the public prize for Dance your 
PhD with her submission. She is doing her research at the 
Plasma-Wall Interaction Department of DIFFER. This department 
is investigating how the wall of fusion reactors responds to the 
enormous particle stream of plasma. The fusion reaction also 
produces fast neutrons that displace atoms from their position 
in the reactor wall. At www.differ.nl you can download the fi lm 
and fi nd out more about the PhD research.   

FOM presents fi lms on YouTube

Over the past few months FOM has produced 
various fi lms that give an impression of FOM as an 
organisation but more importantly of what happens 
at the FOM institutes and Dutch universities where FOM 
researchers and workgroups do research. In one of the fi lms 
FOM also presents itself as an attractive employer for young 
researchers. The fi lms can be found at www.fom.nl and 
at www.youtube.com/FOMphysics.  

FOM 
wishes you a 

Merry Christmas 
and a happy 

and 
successful 2013
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In September, FOM launched a fi lm competition for physics PhDs. It challenged the young 
researchers to make a two-minute fi lm aimed at a wider audience in which they gave a straight-

forward explanation and demonstration of what 
their research was about and why they were doing 
it (keeping it fundamental). The jury assessed the 
eight enthusiastic entries for creativity and clarity. 
They selected three fi nalists. FOM gives these three 
fi nalists the opportunity to record a new version of 
their fi lm with a professional fi lm crew. The re sults 
will be shown during Physics@FOM Veldhoven 2013. 
The fi lms will be made available via YouTube and 
www.fom.nl. The three fi nalists (in random order) are:

Film from Fei Pei, MSc: Stamping the Nanotube 
(Delft University of Technology)
In an exciting ‘Hollywood’ trailer, Fei Pei shows his quest 
for a new way of manufacturing carbon nanotubes.

Film from Lourens van Dijk, MSc: Reduce 5/kWh 
(Utrecht University)
In his presentation, Lourens van Dijk clearly shows 
how thinner and more effi cient solar cells can be made 
and why this is important.

Film from Wolfgang Pfaff, MSc: Quantum Physicists 
(Delft University of Technology)
In his fi lm, Wolfgang Pfaff gives the viewer 
an idea of what the quantum world would 
look like and demonstrates how something 
as weird as a quantum entanglement can 
be ‘made’ in a laboratory set-up.  

Finalists FOM Film Challenge for 
PhD students: Keeping it fundamental
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