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Woord vooraf van de programmaleider 

 
In 2012 was nog één PhD-project (PhD4) vacant, maar dit laatste project is inmiddels (per 1 april 
2013) gestart. 
 
Lopende projecten 
 
PhD1 'Coalescence and break-up of droplets: flow in and around the droplets' 
Promovendus: Oldenziel; begeleiding: Westerweel / Boersma; start 1 april 2009. 
De botsing van twee gelijke vloeistofdruppeltjes in een continue fase bestaande uit een tweede 
vloeistof werd onderzocht. Het resultaat van de botsing, dat wil zeggen coalescentie of bouncing 
voor twee fluïda wordt bepaald door de relatieve snelheid van de druppels net voor de botsing en 
de parallelle verschuiving van de druppel-banen bij de botsing. Boven een kritische waarde van 
het Weber-getal vloeien de druppels samen, terwijl bij lagere waarden de druppels weer uit elkaar 
bewegen. De invloed van externe turbulentie op de druppelinteractie is onderzocht in experimen-
ten met de vloeistoffen tussen twee tegengesteld draaiende schijven ('Von Kármán flow'). Met de 
experimentele resultaten worden botsingsregels opgesteld die kunnen worden gebruikt in de 
numerieke PhD-projecten binnen het programma, ter validatie van numerieke methoden.  
 
PhD2 'Resolved DNS of droplet coalescence and break-up in turbulence' 
Promovenda: Talebanfard; begeleiding: Boersma; start 1 september 2010. 
Het samengaan en opbreken van druppels is inmiddels geïmplementeerd in het numerieke model. 
De resultaten van dit model zijn gevalideerd aan literatuurgegevens en een artikel is ingediend bij 
een tijdschrift. De mogelijkheid bestaat nu om voor gegeven fysische parameters, zoals de impuls 
van de druppels, oppervlaktespanning en de onderlinge banen botsings- en coalescentieregels op 
te stellen. Verder zijn de vergelijkingen voor warmte- en stofoverdracht inmiddels in het model 
geïmplementeerd en deze worden vervolgens gevalideerd. 
De samenwerking tussen PhD1 en PhD2 verloopt goed. Er wordt gewerkt aan het coalescentie- en 
condensatiegedrag van een druppel bij een Reynolds-getal Re = O(100), als bouwsteen voor 
implementatie in een groter model met veel druppels O(1000). 
 
PhD3 'Dynamics, collisions and coalescence of droplets in turbulence' 
Promovendus: Yavuz; begeleiding: Clercx / Kunnen / Van Heijst; start 15 september 2011. 
De experimentele opstelling is inmiddels gereed voor gebruik. Er zijn meerdere complementaire 
mogelijkheden onderzocht om met optische technieken botsingen tussen druppels te kunnen vin-
den (fluorescent tagging, chemoluminescentie, pH-gemoduleerde fluorescentie); deze zullen in de 
komende tijd worden toegepast naast 3D particle tracking voor het bepalen van de valsnelheid van 
druppels in een turbulent medium. De turbulente valsnelheid en botsingsstatistiek zullen worden 
vergeleken met numerieke resultaten van PhD5 en PhD6. Daarnaast is er op het vlak van meet-
methoden een intensieve samenwerking met de recent gestarte PhD4 en met het flankerend PhD-
project van Bocanegra Evans (FOM-PR). 
 
PhD 4 'Clustering of small droplets in turbulence' 
Promovendus: Van der Voort; begeleiding: Van de Water / Clercx / Van Heijst; start 1 april 2013. 
Dit project is pas recentelijk (per 1 april 2013) gestart. Over het jaar 2012 is er derhalve niets te 
melden. 
 
PhD5 'Droplet-turbulence dynamics under heterogeneous conditions' 
Promovendus: Perrin; begeleiding: Jonker / Westerweel; start 1 januari 2011. 
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Dit project heeft als focus het effect van turbulentie op de statistiek van botsingen door gebruik te 
maken van een parallelle DNS-code met een Lagrangiaanse particle-tracking routine en een detec-
tie-algoritme voor botsingen. Met deze code zijn er nieuwe inzichten verkregen wat betreft de rol 
van dissipatie en vorticiteit bij botsingen. Deze zijn opgeschreven in een publicatie (onder review). 
Ook wordt er gewerkt aan een semi-analytisch model om a priori de botsingsefficiëntie van drup-
pels in een turbulente stroming te kunnen begrijpen en te kwantificeren. Een publicatie hierover is 
in voorbereiding. Verder is er samenwerking met Bocanegra Evans (PhD-PR, TU/e), met als doel 
meer inzicht te krijgen in door hem experimenteel verkregen resultaten. 
 
PhD6 'How gravity, shear and coalescence modify the droplet size distribution' 
Promovendus: Van Hinsberg; begeleiding: Toschi / Clercx; start 1 februari 2011.  
Dit project loopt zeer voorspoedig, en resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van conferentiebij-
dragen en een artikel. Er is gewerkt aan de verbetering van interpolatie-algoritmen voor de bere-
kening van deeltjesbanen in turbulente stromingen, waarmee efficiënter en nauwkeuriger infor-
matie voor statistische analyse kan worden verkregen. De implementatie van shear-flow in de 
numerieke simulatie-code is bijna voltooid, en zal spoedig getest en gebruikt worden. 
Er bestaat een link met het project PhD3 en met het flankerend PhD-project van Bocanegra Evans 
(FOM-PR). 
 
PhD7 'Clustering in turbulent droplet ensembles: the role of phase transitions' 
Promovenda: Bukhvostova; begeleiding: Geurts / Kuerten / Lohse; start 1 oktober 2011. 
Het onderzoek is voortvarend van start gegaan. Er is een DNS methode ontwikkeld voor compres-
sibele turbulente stroming van een mengsel van lucht en waterdamp in een kanaal, waarin zich 
ook waterdruppels bevinden. Uitwisseling van massa, impuls en energie tussen druppels en lucht-
mengsel wordt in rekening gebracht. Een van de wanden van het kanaal wordt verwarmd, de 
andere gekoeld. Op die manier is het effect van de aanwezigheid van druppels op de warmteover-
dracht bestudeerd en het blijkt dat faseovergang een significante bijdrage hieraan levert. De resul-
taten zijn ook vergeleken met die van een aan de TU/e ontwikkelde incompressibele methode. 
Daaruit blijkt dat effecten van compressibiliteit belangrijker worden naarmate faseovergangen een 
grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij hogere temperatuur of hogere warmteflux aan de wanden. 
Faseovergangen lijken weinig invloed te hebben op de clustering van druppels nabij de wanden 
van het kanaal. Voorts is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een numerieke methode 
die bij lage Machgetallen efficiënter is. 
 
PhD8 'Global heat transfer in multiphase turbulent flow' 
Promovendus: van der Poel; begeleiding: Lohse / Toschi / Geurts; start 1 oktober 2011. 
Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek aan turbulente Rayleigh-Bénard convectie uit het 
FOM turbulentie-programma. Er bestaat een directe analogie: de turbulente pluimen van warme 
vloeistof kunnen worden opgevat als lichte, opstijgende deeltjes, die de stroming aandrijven. De 
aspect ratio van de container waarbinnen de stroming plaatsvindt blijkt een belangrijke parameter 
te zijn, welke de globale stroming en dus ook de transporteigenschappen bepaalt. Naast de warme 
plumes zijn ook gas- en dampbelletjes meegenomen in de simulaties: tegen de verwachting in kan 
dat tot minder warmtetransport en turbulentie leiden, omdat de dampbellen veel warmte kunnen 
opnemen en zo temperatuurgradiënten in de stroming gladstrijken. Dat leidt ook tot minder 
intermittency in turbulente stroming met dampbellen dan in turbulente stroming zonder damp-
bellen.  
 
Planning voor 2013 - 2014 
Het project PhD4 'Clustering of small droplets in turbulence' (promovendus: Van der Voort; begelei-
ding: Van de Water / Clercx / Van Heijst) is per 1 april 2013 opgestart. waarmee dan alle projecten 
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binnen het programma actief zijn. Het project PhD1 'Coalescence and break-up of droplets: flow in and 
around the droplets'(promovendus: Oldenziel) wordt per 30 juni 2013 afgesloten, en er zal worden 
gewerkt aan de afronding in de vorm van proefschrift en enkele publicaties. 
Er worden voorbereidingen getroffen om in 2014 een Lorentz Center Workshop 'Droplets in tur-
bulent flow' te houden. Dit initiatief wordt getrokken door Kunnen (TU/e) en Sun (UT). Tevens 
wordt er gewerkt aan een populariserend artikel over druppels in turbulentie. 
 
Voortgang programma 
Alle projecten zijn inmiddels in gang gezet en lopen thans goed. Onderzoeksresultaten zijn gepre-
senteerd in de vorm van een aantal voordrachten bij conferenties en andere wetenschappelijke bij-
eenkomsten, en een aantal publicaties is verschenen. Tweemaal per jaar wordt er een plenaire bij-
eenkomst gehouden, waarbij vanuit de projecten wordt gerapporteerd door de promovendi en 
hun begeleiders. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de uitwisseling van resultaten en 
inzichten, zodat het programma nog meer substantiële samenhang krijgt. Er is besloten om de 
samenwerking tussen de projecten te structureren in de vorm van enkele werkgroepen rond de 
volgende thema's: 'gravity' (trekker: Toschi), 'collisions' (Boersma), 'flow inhomogeneity' (Jonker), 
'preferential concentration / clustering' (Kunnen) en 'phase transitions' (Geurts). In elk van deze 
werkgroepen zijn 4 of 5 PhD-projecten ondergebracht, zodat er een goede kruisbestuiving ontstaat. 
Tijdens de halfjaarlijkse programmabijeenkomsten zullen de trekkers rapporteren over de activi-
teiten binnen deze werkgroepen. 
 
Verder dient vermeld te worden: 
PhD-project 'The sling effect: clustering of inertial particles in turbulence' 
Promovendus: Bocanegra Evans; begeleiding: Van de Water / Van Heijst; start 1 oktober 2009. 
Dit is een flankerend onderzoeksproject gefinancierd vanuit de FOM-projectruimte, en er is directe 
aansluiting met de PhD3- en PhD5-projecten in het DROP-programma. Het doel van dit project is 
om preferentiële concentratie van druppels in turbulentie te zien met behulp van een nieuwe expe-
rimentele techniek: in een turbulente wolk worden druppels selectief tot fosforescentie gebracht 
met behulp van een laser. Een verrassend resultaat van de experimenten is dat een wolk van 
gemarkeerde druppels zich sneller uitbreidt dan een wolk passief materiaal dat de turbulente 
stroming getrouw volgt. In andere experimenten is op de allerkleinste tijdsschaal in turbulentie 
(tientallen microseconden) de dynamica van preferentiële concentratie te volgen. Het focus van het 
onderzoek is nu op het vinden van adequate statistische grootheden om deze nieuwe techniek te 
kwantificeren. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 08.1872/4 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 112. 
  
Title (code) Droplets in turbulent flow (DROP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
  
Duration 2009-2016 
  
Cost estimate M€ 2.6 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The programme focuses on the key fundamental issues of turbulent droplet dynamics. For 
example, on the smallest turbulent length scales, droplets are spun from vortices, collect in regions 
of strain, and, in turn, influence the turbulent flow itself. Droplets mutually interact, split and 
coalesce, and can undergo phase transitions such as evaporation and condensation. On 
macroscopic length scales, gravity-induced settling, mean shear and temperature gradients will 
influence the dynamics and size distribution of the droplets. The aim of the programme is a better 
quantitative and fundamental understanding of the dynamics of droplets in turbulent flows. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Fundamental insight on how turbulent flows and phase transitions affect the droplet size 
distribution is of vital importance for enhancing the energy efficiency of internal combustion 
engines. Understanding turbulent droplet dynamics is also important for optimized production of 
natural gas and CO2 capturing. On larger scales, the dispersion and merging of droplets in 
turbulent atmospheric clouds is crucial for describing the influence of clouds on our climate. Other 
applications, involving droplets in liquids, can be found in the food industry (e.g., properties of 
dispersions and suspensions) and in biomedical applications. 
 
The programme is carried out by a number of 3TU fluid-dynamics groups. In recent years these 
groups have built up various new experimental techniques (such as 3D particle tracking 
velocimetry, 3D particle image velocimetry, Lagrangian tracking, hot-film anemometry) and 
computational tools (such as front-tracking, volume of fluid methods, spectral Euler- Lagrangian 
codes) in the context of the FOM programme 'Dispersed multiphase flow' and the FOM 
programme 'Turbulence and its role in energy conversion processes'. This experimental and 
computational expertise is now combined and further developed in this programme. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 - 7 - 
 

Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 

 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.571 289 71 - - - - 1.931 

FOM-basisinvesteringen 660 - - - - - - 660 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.231 289 71 - - - - 2.591 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1412 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1589 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1871 
 
 
Remarks 
The final evaluation will be based on the self-evaluation report, which will be submitted by the 
programme management at the end of the programme, and is foreseen for 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VL par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% FeF  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2009 - - 0,8 - 54 

2010 - - 1,3 - 62 

2011 - - 5,0 - 209 

2012 - - 7,0 - 558 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - 3 6 - 

2012 - 3 18 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 

 

 
 
  



 
 
 

 
 
 - 10 - 
 

Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-D-36 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J. Westerweel 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. G.E. Elsinga 

 Dr. R. Delfos 

 Dr.ir. M. Tummers 

 Dr.ir. W.-P. Breugem 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 

Titel van het project + nummer Coalescence and break-up of droplets in turbulence 
08DROP01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Ir. G. Oldenziel oio 01 apr 2009 31 jul 2013 
N. Talebanfard oio 01 sep 2010 31 aug 2014 
V.E. Perrin oio 01 jan 2011 31 dec 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Oldenziel, G., Delfos, R. & Westerweel, J., Measurements of liquid film thickness for a 
droplet at a two-fluid interface, Phys. Fluids, 24, 022106, 2012 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Oldenziel, G., Delfos, R., Elsinga, G. & Westerweel, J., Droplet collisions in a liquid, Bulletin 
of the American Physical Society, 57 (17), D4.00003, 2012 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. N. Talebanfard, B.J. Boersma, Numerical simulation of heat transfer of a spherical particle 
in an air stream. Proceedings of CHT-12. ICHMT International Symposium on Advances in 
Computational Heat Transfer. July 1-6, 2012, Bath, England 

2. H. Jonker and V. Perrin, 'Finding the favorite regions for droplets to collide in a turbulent 
flow: Lab data and DNS', Workshop on Multiphase Turbulent Flows in the Atmosphere 
and Ocean, Geophysical Turbulence Program NCAR, Boulder, August 2012 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke samenwerkingsver-
banden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

1. (Co-)organizers of the Workshop on 'Multiphase Turbulent Flows in the Atmosphere and 
Ocean', Geophysical Turbulence Program NCAR, Boulder, August 2012 

 
 
Werkgroep FOM-E-16 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr. H.J.H. Clercx 

 Prof.dr. F. Toschi 

 Dr.ir. L.P.J. Kamp (UHD) 

 Dr.ir. W. van de Water (UHD) 

 Dr.ir. R.P.J. Kunnen (UD) 

 Dr.ir. R.R. Trieling (UD) 

 Dr.ir. B.J.H. van de Wiel (UD) 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 

Titel van het project + nummer Clustering and collisions of droplets in turbulence 
08DROP03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.A.T. van Hinsberg oio 01 feb 2011 31 jan 2015 
M.A. Yavuz oio 15 sep 2011 14 sep 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Hinsberg, M.A.T. van, Thije Boonkkamp, J.H.M. ten, Toschi, F. & Clercx, H.J.H., On the 
efficiency and accuracy of interpolation methods for spectral codes, SIAM Journal on 
Scientific Computing, 34, B479-B498., 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. M.A.T. van Hinsberg, The role of the Faxén force for finite-size effects of particles in 
turbulence, DROP meeting, 24 sep 2012, 24 sep 2012, Eindhoven, Nederland  

2. M.A.T. van Hinsberg, Interpolation error in DNS simulations of turbulence: consequences 
for particle tracking, Turbulence contact day, 20 apr 2012, 20 apr 2012, Groningen, 
Nederland  
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3. M.A.T. van Hinsberg, Interpolation error in DNS simulations of turbulence: consequences 
for particle tracking, Lorentz Center workshop 'Particles in Turbulence', 14 mei 2012, 16 mei 
2012, Leiden, Nederland  

4. M.A. Yavuz, Tracking glowing particles, Lorentz Center workshop 'Particles in Turbulence', 
14 mei 2012, 16 mei 2012, Leiden, Nederland  

5. M.A.T. van Hinsberg E. Calzavarini F. Toschi H.J.H. Clercx, Particles in turbulence: the role of 
the Faxén force for finite-size effects, Physics@FOM, 16 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, 
Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 
Titel van het project + 
nummer 

Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 
08DROP02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.P. van der Poel oio 01 okt 2011 30 sep 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Erwin P. van der Poel, Richard J.A.M. Stevens, Kazuyasu Sugiyama, Detlef Lohse, Flow states in 
two-dimensional Rayleigh-Bénard convection as a function of aspect-ratio and Rayleigh 
number, Physics of Fluids, 24, 085104, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Erwin P. van der Poel, Richard J.A.M. Stevens, Detlef Lohse, Comparison between 2D and 3D 
Rayleigh-Bénard convection, APS DFD, 18 nov 2012,, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Erwin P. van der Poel, Connecting flow structures and heat flux in two-dimensional 
turbulent Rayleigh-Bénard convection, FOM Veldhoven, 16 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

2. Erwin P. van der Poel, Comparison between 2D and 3D Rayleigh-Bénard convection, JMBC 
Turbulence meeting, 20 apr 2012, 20 apr 2012, Groningen, Nederland  

3. Erwin P. van der Poel, Comparison between 2D and 3D Rayleigh-Bénard convection, APS 
DFD, 18 nov 2012, 20 nov 2012, San Diego, Verenigde Staten  



 
 
 

 
 
 - 13 - 
 

4. Erwin P. van der Poel, Logarithmic temperature profiles in the classical regime of Rayleigh-
Bénard convection, International conference on Rayleigh-Bénard turbulence, 10 dec 2012, 
14 dec 2012, Hong Kong, China  

5. Erwin P. van der Poel, Multiple states in Rayleigh-Bénard convection, Physics of Fluids 
seminar, 20 jun 2012, 20 jun 2012, Enschede, Nederland  

6. Erwin P. van der Poel, Rayleigh-Bénard and Taylor-Couette turbulence, SARA Superdag, 19 
dec 2012, 19 dec 2012, Amsterdam, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

1. Wim Nieuwpoort Award 2012 uitgegeven door SARA Amsterdam.  

 
 
Werkgroep FOM-T-39 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. Geurts 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Droplets in turbulent flow 
Titel van het project + 
nummer 

Droplets in turbulence: phase transitions and heat transfer 
08DROP02-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Bukhvostova oio 01 okt 2011 30 jun 2015 

1. Academische publicaties 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. A. Bukhvostova, E. Russo, J.G.M. Kuerten, B.J. Geurts, Comparison of DNS of compressible 
and incompressible turbulent droplet-laden channel flow with phase, ETMM9, 06 jun 2012,, 
2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A. Bukhvostova, Comparison of DNS of compressible and incompressible turbulent droplet-
laden channel flow with phase transition, ETMM9, 06 jun 2012, 08 jun 2012, Thessaloniki, 
Greece  

2. A. Bukhvostova, Comparison of DNS of compressible and incompressible turbulent droplet-
laden channel flow with phase transition, ECCOMAS 2012, 10 sep 2012, 14 sep 2012, 
Vienna, Austria  
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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