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Woord vooraf van de programmaleider 

 
2012 is een jaar geweest waarin het FOM-programma 'The singular physics of 1D electrons' echt uit 
de startblokken is gekomen en de eerste resultaten gemeld kunnen worden. Met de aanstelling van 
Davide Grossi (TU/e) medio september 2012 zijn alle 8 promotieplaatsen van het programma op 
dit moment ingevuld. 
 
Nick de Jong (promovendus UvA/Golden) is een tijdje in Twente geweest om van René Heimbuch 
(promovendus UT/Zandvliet) te leren hoe (1) schone Ge(001) oppervlakken kunnen worden 
geprepareerd en (2) Au geïnduceerde nanodraden op een Ge(001) oppervlak kunnen worden 
gegroeid. Nick de Jong heeft zich deze kennis snel eigen weten te maken, getuige de scanning tun-
neling microscopy opname die Nick de Jong onlangs in Amsterdam heeft gemaakt (Figuur 1).  
 

 
Figuur 1. Scanning tunneling microscopy opname (15x15 nm) van Au geïnduceerde nanodraden op een 

Ge(001) oppervlak (Nick de Jong en Mark Golden, UvA). 
 
In Amsterdam zijn verder een aantal belangrijke aanpassingen aan het FAMOS (Fom Amsterdam 
MOmentum Space microscope) geïmplementeerd, waar onder de installatie van (1) een docking 
station voor de aansluiting van een vacuümkoffer, (2) een preparatiekamer voor de groei van 
metallische nanodraden en (3) upgrade van de detector voor de elektron analysator. 
 
In de nabije toekomst zal Nick de Jong een vervolgbezoek aan Twente brengen om samen met 
René Heimbuch de elektronische eigenschappen van Au geïnduceerde nanodraden bij lage tem-
peraturen (4-77 K) te bestuderen. Het is bedoeling om spectroscopische metingen over een breed 
spanningsbereik en bij verschillende temperaturen op te nemen. We zullen ons met name gaan 
richten op de excitaties die zich wat verder van het Fermi niveau af bevinden. Dit laatste is dan 
weer belangrijke input voor Sebas Eliens (promovendus UvA/Caux), die op dit moment bezig is 
om te onderzoeken in hoeverre niet-lineare effecten in de Luttinger liquid theorie een rol spelen in 
1D elektron systemen.  
 
Miriam Blaauboer, die we bereid hebben gevonden om na het vertrek van Sven Rogge de begelei-
ding van Rodrigo Agundez (promovendus TUD/Rogge & Blaauboer) op zich te nemen, heeft 
samen met Rodrigo een vliegende start gemaakt. Sven Rogge heeft ondanks zijn verhuizing van 
Delft naar Sydney (UNSW) een enorme vooruitgang geboekt. Na het onderzoek aan een enkel 
dopant atoom, heeft Sven nu ook gekeken naar de elektronische eigenschappen van een keten van 
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twee dopant atomen. De fysica is zeer interessant en veel complexer dan gedacht. Sven Rogge zal 
hierover in de komende Bad Honnef workshop verslag van gaan doen. 
 
Mostafa Farmanbar (promovendus UT/Brocks) en René Heimbuch hebben gezamenlijk hun eerste 
publicatie geschreven getiteld 'Interfering Bloch waves in a 1D electron system'. Het verhaal is 
geaccepteerd en is begin 2013 in print verschenen. 
 
René Heimbuch heeft de metallische toestand van Au geïnduceerde nanodraden onder de loep 
genomen (zie highlight). Deze metallische toestand was onderwerp van een wetenschappelijk 
debat in de literatuur. De metingen van René Hiembuch hebben helderheid in deze zaak gegeven 
en zijn artikel is inmiddels in het gerenommeerde tijdschrift Nature Physics verschenen. 
 
Ali Safaei (promovendus UT/Van Gastel/Poelsema) heeft met low energy electron microscopy de 
formatie van Au geïnduceerde nanodraden op een Ge(001) oppervlak bestudeerd. In een artikel 
dat inmiddels ter publicatie aan Physical Review Letters is aangeboden laat hij zien hoe de vor-
ming van de Au nanodraden gekoppeld is aan een wetting-dewetting overgang van Au op het 
Ge(001) oppervlak. 
 
Elena Tartaglini (promovenda LEI/Van Ruitenbeek) heeft zich ingewerkt in scanning tunneling 
microscopy (STM). Elena heeft met STM onder andere thermopower metingen uitgevoerd en 
geordende organische lagen op een Au oppervlak afgebeeld. In het komende jaar zal Christian 
Wagner, die onlangs een Marie Curie fellowship heeft binnengehaald, Elena's project gaan ver-
sterken. 
 
Davide Grossi (promovendus TU/e/Koenraad) is in september 2012 begonnen en druk bezig om 
zich in het onderwerp in te werken. 
 
Begin 2012 is gezamenlijk met een tweetal vergelijkbare Duitse programma's (FOR1162 en 
FOR1700) op het gebied van 1D en 1D/2D fysica afgesproken om een meerdaagse workshop te 
gaan organiseren. Begin 2013 heeft deze gezamenlijk workshop getiteld 'Physics at the Borderline 
between 1D and 2D' inderdaad plaatsgevonden in Bad Honnef. We kunnen spreken over een zeer 
geslaagde bijeenkomst met circa 100 deelnemers, waaronder zeer gerenommeerde buitenlandse 
gastsprekers als Hanno Weitering, Walt de Heer, Leonid Glazman, en Shuji Hasegawa. Maar 
daarover meer in het jaarverslag van 2013. Belangrijk is nog wel om te melden dat we voornemens 
zijn deze Duits/Nederlandse bijeenkomst over 2 jaar nogmaals te organiseren. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 10.1723/2 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 128. 
  
Title (code) The singular physics of 1D electrons (ODE) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet 
  
Duration 2011-2016 
  
Cost estimate M€ 2.3 
  
 
Concise programme description 
a. Objectives 
The physics of one-dimensional electronic systems is fundamentally determined by interactions. 
Unlike in Fermi liquid systems, where interactions simply lead to the smooth deformation of elec-
trons into electron-like quasiparticles, interactions in 1D induce remarkably strong correlations. 
These strong correlations translate into the disappearance of the electron as a fundamental unit, 
and its replacement by charge and spin collective modes with distinct experimental signatures. 
The main objective of this FOM programme is to realize, study, understand and ultimately tailor 
the physical properties of one-dimensional (electron) systems.  
 
b. Background, relevance and implementation 
The properties of electron systems become increasingly exotic as one progresses from the three-
dimensional (3D) case into lower dimensions. In 2D electron systems novel and intriguing physical 
phenomena, such as the integer and fractional quantum Hall effect, have been found. More 
recently, the realization of a single layer of graphite (graphene) has resulted in a wealth of unex-
pected and exciting physics. For instance, electron transport in graphene is governed by the rela-
tivistic Dirac equation rather than the Schrödinger equation. Similar excitement has been gene-
rated recently by the discovery of 2D topologically protected states displaying Dirac dispersion 
cones at the surface of bulk 3D insulators. 
The predictions for 1D electron gases lead to even more exotic properties. There, the Fermi liquid 
approach breaks down spectacularly. It has been predicted that the 1D electron gas is much better 
described by the Luttinger liquid formalism, leading to many intriguing properties, among which 
the view that the electron loses its identity and separates into two collective excitations of the 
quantum mechanical many body system: a spinon that carries spin without charge, and a holon 
that carries the positive charge of a hole without its spin.  
This programme will provide a concerted team effort between experiment and theory, combining 
complementary methods for the generation of 1D electron systems with a battery of nano-
manipulation and imaging techniques operating in real and reciprocal space, as well as various 
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other characterization techniques, and geared towards making contact with recent theoretical 
breakthroughs in our understanding and capabilities to compute measurable observables of 1D 
electron systems.  
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 879 584 564 290 - - - 2.335 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 897 584 564 290 - - - 2.335 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1235 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1346 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1722 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 70% NANO, 30% COMOP   



 
 
 

 
 
 - 7 - 
 

Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2011 - - 2,0 - 94 

2012 - - 7,1 - 371 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 3 17 - 

2012 - 2 20 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-11 

Werkgroepleider Prof.dr. M.S. Golden 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Physical properties of 1D electron systems 10ODE03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. de Jong oio 01 mrt 2012 29 feb 2016 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Golden: 2011-present EU expert for Marie Curie 'people' actions  
2. Golden: 2010-present member, FOM Condensed Matter and Optical Physics committee  
3. Golden: 2009-present member, beamtime review committee for BESSY/HZB  
4. Golden: 2007-present member, beamtime review committee for ELETTRA  
5. Golden: 2006-present member, supervisory committee of the NCAS facility, Nijmegen  
6. Golden: 2006-present member, Physics Board of the Lorentz Center, Leiden  
7. de Jong: member of PhD council, IoP-UvA  

 
 
Werkgroep FOM-A-25 

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

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Jean-Sébastien Caux, Cold atoms in 1d: correlations in and out of equilibrium from 
integrability, Symposium Quantum Matter & Quantum Information (in honour of Peter 
Zoller), 05 jan 2012, Universiteit van Amsterdam, the Netherlands  
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2. Jean-Sébastien Caux, Correlations and dynamics of 1d cold atoms: integrability in and out of 
equilibrium, Workshop on low-dimensional quantum gases out of equilibrium, 11 mei 
2012, Minneapolis, USA  

3. Jean-Sébastien Caux, One-dimensional Bose gases in and out of equilibrium, Workshop on 
New quantum states of matter in and out of equilibrium, 23 mei 2012, Galileo Galilei 
Institute, Florence, Italy  

4. Jean-Sébastien Caux, In and out of equilibrium dynamics of isolated quantum systems: 
results from integrability, Workshop on Dynamics and thermodynamics of isolated 
quantum systems, 23 aug 2012, UC Santa Barbara, USA  

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

1. Jean-Sébastien Caux, Dynamics in one dimension: from integrability and Luttinger liquids to 
in- elastic neutron scattering and beyond, MPIPKS Dresden, 12 jan 2012, 12 jan 2012, 
Dresden, Germany  

2. Jean-Sébastien Caux, Dynamics in one dimension: from integrability and Luttinger liquids to 
in- elastic neutron scattering and beyond, JPA board meeting, 22 mrt 2012, 22 mrt 2012, 
Amsterdam, Netherlands  

3. Jean-Sébastien Caux, 1+1 ? 2 en andere verrassingen in gecondenseerde materie, Amsterdam 
Science Park Open Day, 06 okt 2012, 06 okt 2012, Amsterdam, Netherlands  

4. Eliens, IS, New developments in the theory of one dimensional quantum systems, 
Correlated Electrons at Surfaces and Interfaces - International Workshop, 01 okt 2012, 
03 okt 2012, Wurzburg, Germany  

5. Eliens, IS, The effect of different boundary conditions on 1d quantum systems, Correlated 
Electrons at Surfaces and Interfaces - International Workshop, 01 okt 2012, 03 okt 2012, 
Wurzburg, Germany  

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

1. Jean-Sébastien de Caux is Coordinator (with C. Morais Smith (Utrecht)) of postgraduate 
education in the upcoming DITP (Delta Institute for Theoretical Physics).  

2. Jean-Sébastien de Caux is Member of the Editorial board of Journal of Physics A: 
Mathematical and General (from December 2011).  

3. Jean Sébastien de Caux is Member of the Editorial board of Journal of Statistical Mechanics: 
Theory and Experiment (from December 2012).  

4. Jean Sébastien de Caux is Member of the Science Committee of ICAM/I2CAM (Institute for 
Complex Adaptive Matter, www.i2cam.org).  

5. Jean-Sébastien de Caux is Member of the FOM COMOP commission.  
6. As of the 1st April 2012, Jean-Sébastien de Caux is Professor of Theory of Low-Dimensional 

Quantum Condensed Matter at the UvA.  
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Werkgroep FOM-D-57 

Werkgroepleider Dr. M. Blaauboer 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Transport through 1D dopant chains 10ODE07-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.R. Agundez Mojarro oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. R.R. Agundez Mojarro, Fano-Kondo effect in a parallel double quantum dot system, 
Windsor summer school on low-dimensional systems, 14 aug 2012, Windsor, Engeland  

 
 
Werkgroep FOM-E-06 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fiore 
Projectleider Prof.dr. P.M. Koenraad 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + 
nummer 

STM analysis of doping wires at a semiconductor surface 
10ODE06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
D. Grossi oio 15 sep 2012 14 sep 2016 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-L-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. S.J. van der Molen 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Freely suspended atomic wires 10ODE08 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Tartaglini oio 07 nov 2011 06 nov 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Ruitenbeek, J.M. van, The information is in the noise: shot noise as a tool for investigating 
atomic and molecular nanowires, Spring meeting of the German Physical Society (DPG), 25 
mrt 2012, 30 mrt 2012, Berlin, Germany  

2. Ruitenbeek, J.M. van, Future Directions in Molecular Electronics, Workshop, Lorentz Center, 
25 jun 2012, 29 jun 2012, Leiden, Nederland  

3. Ruitenbeek, J.M. van, Inelastic noise in nanowires: a two-electron effect, International 
Workshop on Quantum Noise and Measurement in Engineered Electronic Systems, 08 okt 
2012, 10 okt 2012, Dresden, Germany  

4. Ruitenbeek, J.M. van, Molecular Electronics, Symposium The Future of Computing, 16 nov 
2012, 16 nov 2012, Delft, Nederland  

5. Ruitenbeek, J.M. van, The Noise is the Signal; Shot Noise as a Tool for Investigating Atomic 
and Molecular Nanowires, Workshop on Molecular Junctions, 03 dec 2012, 17 dec 2012, 
Beijing, China  

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

1. J.M. van Ruitenbeek: lid panel PE3 van de ERC Starting/Consolidator Grants  
2. J.M. van Ruitenbeek: lid Raad van Bestuur FOM  
3. J.M. van Ruitenbeek: penningmeester NNV  
4. J.M. van Ruitenbeek: Wetenschappelijk Directeur Casimir Research School  
5. J.M. van Ruitenbeek: Member of the International Organizing Committee of the 

International School & Symposium on Molecular Materials & Devices, Durham 23-29 
September 2012  

 
 
Werkgroep FOM-T-09 

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. G. Brocks 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer DFT calculations of 1D electron systems 10ODE05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Farmanbar Gelepordsari oio 16 mei 2011 15 mei 2015 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-T-36 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Electronic properties of 1D electron systems 10ODE01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.U. Heimbuch oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Heimbuch, R.U., Kuzmin, M., Zandvliet, H.J.W., Origin of the Au/Ge(001) metallic state, 
Nature Physics, 8, 697-698, 0010 2012 

2. Heimbuch, R.U., Wu, H., Kumar, A., Vancso, G.J., Schön, P.M., Zandvliet, H.J.W., Variable 
temperature study of the transport through a single octanethiol molecule, Physical review 
B Condensed matter and materials physics, 86, 075456, 0007 2012 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Heimbuch, R.U., Electron transport studies through single octanethiol molecules, DPG Sping 
Meeting, 26 mrt 2012, Berlin, Germany  

2. Heimbuch, R.U., Kumar, A., Wu, H., Poelsema, B., Zandvliet, H.J.W., Electron transport studies 
through single octanethiol molecules, International Conference on Nanotechnology + 
Technology, 23 jul 2012, 27 jul 2012, Paris, France  

3. Heimbuch, R.U., Origin of the Au/Ge(001) metallic state, Mesa+ Colloquium, 11 dec 2012, 
Enschede, the Netherlands  

4. Heimbuch, R.U., Wu, H., Kumar, A., Poelsema, B., Schön, P.M., Vancso, G.J., Zandvliet, H.J.W., 
Variable-temperature study of the transport through a single octanethiol molecule, Annual 
Mesa+ Meeting, 18 sep 2012, Enschede, the Netherlands  

5. Heimbuch, R.U., Kumar, A., Poelsema, B., Zandvliet, H.J.W., Controlling transport through 
single octanethiol molecule, Physics@FOM, 16 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  

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

1. Harold Zandvliet (board member since 2007 and chairman since 2010): Chief editor of the 
Surface, Interface and Atomic-Scale Science section of Journal of Physics Condensed Matter 

2. Harold Zandvliet (since 2012): Member advisory editorial board of Applied Surface Science 
3. Harold Zandvliet (since 2007): Member of the Editorial Board of Research Letters in Physics 
4. Harold Zandvliet (since 2009): Programme leader Graduate School Novel Nanomaterials. 
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Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. R. van Gastel 
FOM-programma The singular physics of 1D electrons 
Titel van het project + nummer Ensembles of 1D electron systems 10ODE04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Safaei oio 01 okt 2011 30 sep 2015 
 
Geen output in 2012. 
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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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