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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Status en voortgang van het programma 
Het FOM-M2i IPP-programma Size dependent material properties (SDMP) is formeel van start gegaan 
met de eerste lopende projecten in 2009. Het programma concentreert zich op fundamenteel 
onderzoek naar schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen, die van belang zijn 
voor de toenemende miniaturisatie in bijvoorbeeld dunne-filmtechnologie, IC-technologie en 
MEMS. Via een open call werden 7 kwalitatieve projecten gehonoreerd, waarbij diverse schaalaf-
hankelijke fysische problemen onderzocht worden (phase change thin films, shape memory thin 
films, creep in metallic MEMS, metallic glasses, piezoNEMS, ferroelectric oxides, cracking particle 
thin films). Het totale budget bedraagt k€ 1884. Vier van de 7 projecten zijn gestart in 2009, de ove-
rige drie projecten in 2010. De eerste projecten zullen in 2013 eindigen. De totale voortgang van het 
hele programma in onderzoekstijd op basis van de gerapporteerde personele bezetting aan het 
eind van 2012 bedraagt 78%.  
 
Concrete realisaties en resultaten voor 2012 zijn:  
• Project 08SDMP03: nieuwe isotherme kristalgroei-experimenten met andere chemische samen-

stellingen; bepaling van de significante invloed van de filmspanning op de kristalgroei; analyse 
van twee verschillende kristalgroeimodes; integratie van een laser in de opstelling waarmee 'as-
deposited' amorfe films kunnen gekristalliseerd worden: re-amorfisatie lijkt mogelijk;  

• Project 08SDMP08 : extensief onderzoek naar de mogelijkheid om NiTi geheugenfilm te 
deponeren op een polyimide substraat, wat uiteindelijk succesvol is gebleken;  

• Project 08SDMP12: Het ontwerp en fabricage van de nano-tensile creep loading stage werd 
afgerond, inclusief de on-chip test samples van het materiaal van de dunne RF-MEMS films. 
Deze complexe opstelling wordt nu benut voor de laatste wetenschappelijke resultaten in dit 
project. De resultaten verkregen met nm-precisie microbuig opstelling werden aanzienlijk ver-
beterd door gebruikt te maken van een holografische meettechniek. Het tijds- en 
schaalafhankelijk gedrag van de Al-Cu films werd daardoor veel nauwkeuriger gemeten.  

• Project 08SDMP13: nieuwe nano-pillars (verschillende schalen) en preparatiemethodes; in-situe 
compressie en trekproeven in TEM; analyse van intrinsieke schaaleffecten op de Al-gebaseerde 
MG pillars, met nieuwe wetenschappelijke resultaten.  

• Project 08SDMP21: fabricage van dunne films met optimale piezo-elektrische eigenschappen; 
structuren van deze dunne films met behoud van hoge-kwaliteit interface eigenschappen (die 
voorheen alleen aangetoond werden in ongestructureerde films); ontwikkeling van een 
rechtstreeks patterning methode; ontwikkeling van een nieuwe aangepaste procesmethode voor 
nano-schaal structuren 

• Project 08SDMP24: analyse van de invloed van geleidende nanodraad bodemelektrodes op de 
ferro-elektrische en transporteigenschappen van BiFeO3 films. Ferro-elektrisch schakelen werd 
daarbij alleen waargenomen boven de nanodraden; dit gedrag werd met een model geanaly-
seerd. 

• Project 08SDMP25: synthese van micro-schaal fluorescerende colloidale silica rods; analyse van 
het gedrag in afschuiving in relatie tot de microstructuur; analyse met 2D en 3D anisotrope 
particle tracking methodes; bepaling van de diffusiecoëfficiënten met confocale microscopie.  

 
Output status & rapportage 
Door de gespreide start van de projecten binnen het SDMP-programma, is de output voor de indi-
viduele projecten ook gespreid. Alle projecten hebben geleid tot wetenschappelijke publicaties in 
journals in 2012, sommige projecten zelfs met 2 en 3 publicaties. De totale journal output voor 2012 
is 12, met daarnaast nog 36 andere wetenschappelijke output (proceedings, voordrachten, e.d.). 
Alle projecten voldoen daarmee aan de verwachting m.b.t. productiviteit, waarbij de output dui-
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delijk toegenomen is in laatste fase van het programma. Dit blijkt ook al uit de M2i-voortgangs-
rapportages van de projecten. De totale wetenschappelijke output (journal papers) voor het hele 
programma (7 projecten) bedraagt nu 29. 
 
Binnen M2i, werden de 7 SDMP-projecten werden ingedeeld in de clusters twee (Multi-scale fun-
damentals of Materials) en 7 (Surfaces, interfaces and thin films). De individuele projecten rapporteren 
schriftelijk binnen deze clusters op kwartaalbasis en via presentaties in de cluster meetings. De 
kwartaalrapporten van de projecten zijn beschikbaar voor alle partners. 
 
Meerwaarde, netwerkactiviteiten en industriële gebruikers 
Dit IPP-programma is een samenwerkingsverband met het Materials Innovation Institute (M2i), 
waarbij de industriële partners van M2i bevoorrechte afnemers zijn van de ontwikkelde kennis en 
kunde. De industriële partners actief binnen de verschillende projecten zijn: Philips, EPCOS, Tata 
Steel, NXP, Océ, SolMates, DSM, RSP Technology. 
 
Net zoals in 2010 en 2011, werd ook in 2012 een programmadag gehouden. Deze dag had plaats op 
de campus van de UT in Twente op 5 september 2012, met circa 50 deelnemers. Tijdens deze dag 
werden presentaties gehouden van de voortgang van alle projecten, een postersessie georgani-
seerd en een boeiende labtour gehouden (TSST/SolMateS). Verder werd er ook bijzonder aandacht 
geschonken aan het Nano Materials Research in Twente. Deze programmadag zal ook in 2013 
georganiseerd worden, met een aangepast programma omdat een aantal projecten dan in afron-
ding of al afgerond zijn.  
 
Ook in 2012 werd tijdens het M2i-congres een speciale SDMP-sessie ingepland. Al de industriële 
partners van M2i zijn dan aanwezig. Dit initiatief wordt jaarlijks herhaald gedurende de hele 
looptijd van het programma.  
 
Alle individuele projecten hebben een industriële partner die als primaire afnemer van de kennis 
binnen het project optreedt. De onderzoekers rapporteren aan deze bevoorrechte partners door 
middel van bedrijfsbezoeken en bilateraal overleg. Binnen het programma wordt op deze manier 
de verankering in de industrie verzekerd. 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 07.1055/9 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
 
Number I15. 
  
Title (code) Size dependent material properties (SDMP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. M.G.D. Geers  
  
Duration 2008-2013 
  
Cost estimate M€ 2.0 
  
Partner(s) M2i, various industrial partners 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
A systematic understanding of how physical, chemical and mechanical properties change and how 
materials behave when the system size is reduced is a prerequisite for making use of such size-
dependent properties. The objective of this open programme is to acquire fundamental insight in 
the complex scale-dependent relation between these properties and the processing of small scale 
components and thin films in defining the underlying details of their physical and chemical state 
(stresses, confinement, constraints, interfaces, external surface, …). The programme focuses on the 
size-dependence of materials resulting from miniaturizing the applications, with a direct relation 
to the processing conditions used. 
Focal points:  
- size dependent material properties 
- applied to or relevant for miniaturized devices or components 
- highlighting the influence of processing (resulting compositions, inhomogeneities, interfaces, 

stress states, …) 
- qualifying, quantifying and controlling the size dependency 
 
b. Background, relevance and implementation 
The ongoing miniaturization in micro-electronics, MEMS (micro-electro-mechanical systems) and a 
variety of thin film applications (displays, solar cells, …) naturally involves smaller components, 
substructures or films, for which there is clear evidence that the physical, chemical, electrical and 
mechanical properties are influenced by the size reduction. Many materials exhibit such 
unexpected and potentially useful properties different from their bulk behavior when confined to 
sub-micrometer dimensions. A systematic understanding of how properties change and how 
materials behave when the system size is reduced is a requirement to account for, or even exploit, 
such size-dependent properties during design. 
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This programme is strongly related to the research efforts conducted in the clusters of the M2i, 
focusing on fundamental properties and processing of functional materials. The FOM-M2i 
programme particularly addressed scientific issues, which are too fundamental for direct support 
from industry, but the answers of which are of great technological interest. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie*) 1.012 - - - - - - 1.012 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 
Doelsubsidies derden 
- M2i 

 
1.012 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.012 

Totaal 2.024 - - - - - - 2.024 
*) incl. k€ 425 uit afgesloten PPM programma 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.0679 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.0950, FOM-07.0962 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1053/D, FOM-08.0473 
d) Contract: FOM-08.0423, FOM-08.1811 
 
The progress of research projects will be discussed at the quarterly cluster meetings organized by 
M2i, which involve both academic and industrial partners and provide an effective platform for 
knowledge transfer. On top of that, all researchers and the programme committee of the SDMP 
programme meet once a year in a special session at the M2i conference. The SDMP programme 
committee, the M2i management and cluster co-ordinators ensure that there are sufficient contacts 
between the researchers and the industrial partners so that an adequate transfer of newly-
developed knowledge and the implementation of potential results is facilitated during the project. 
In 2011 the projects were connected to one or two of the following companies: DSM, Epcos, NXP, 
Océ, Philips, RSP Technology, SolMates and Tata Steel. 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2013. 
 
 
 
 
 
 
 BA par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 50% FeF, 50% NANO  
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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 

2008 - - - - 34 

2009 - - 1,9 - 99 

2010 - - 5,9 - 363 

2011 - - 7,0 - 457 

2012 - - 7,0 - 465 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 - - - - 

2009 - - - - 

2010 - 10 17 - 

2011 - 8 28 - 

2012 - 11 36 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-D-20 

Werkgroepleider Prof.dr. G.C.A.M. Janssen 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Deformation of NiTi thin films 08SDMP08 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
V.G. Kotnur oio 14 jan 2010 13 jan 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. V.G. Kotnur, G.C.A.M. Janssen, In situ stress measurements and mechanical properties of a 
composition range of NiTi thin films deposited at elevated temperature, Surface and 
Coatings Technology, 211, 167, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-E-18 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir.J.P.M.Hoefnagels 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Size effects in creep and fatique in metalic MEMS 
08SDMP12 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.I.J.C. Bergers oio 05 jan 2009 30 apr 2013 

1. Academische publicaties 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. L.I.J.C. Bergers, J. Neggers, M.G.D. Geers, J.P.M. Hoefnagels, Enhanced digital image 
correlation for accurate measurement of microbeam bending, IUTAM Symposium - 
Advanced Materials Modelling for Structures, 23 apr 2012, H. Altenbach, S. Kruch, 
Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2012  
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. L.I.J.C. Bergers, Enhanced digital image correlation for accurate measurement of microbeam 
bending, IUTAM Symposium - Advanced Materials Modelling for Structures, 23 apr 2012, 
27 apr 2012, Parijs, Frankrijk  

2. L.I.J.C. Bergers, Size-effects in time-dependent metallic microbeam bending, M2i Conference 
2012, 10 dec 2012, 11 dec 2012, Noordwijkerhout, Nederland  

3. J.P.M. Hoefnagels, Size-effects in time-dependent mechanics in free-standing thin metal 
films, International Symposium on Plasticity 2012, 03 jan 2012, 08 jan 2012, San Juan, Puerto 
Rico  

4. J.P.M. Hoefnagels, Enhanced digital image correllation for precise microbeam bending 
experiments, 2012 SEM annual conference on experimental and applied mechanics, 11 jun 
2012, 14 jun 2012, Costa Mesa, V.S.  

 
 
Werkgroep FOM-G-09 

Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + nummer Explosive crystallization in phase change thin films 08SDMP03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Eising oio 01 okt 2009 31 okt 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Kroezen, H.J., Eising, G., ten Brink, G., Palasantzas, G., Kooi, B.J., Pauza, A, Electrical 
characterization of amorphous-crystalline interfaces in phase change materials, Appl. Phys. 
Lett, 100, 094106, 2012  

2. Eising, G. and Kooi, B.J., Cluster evolution and critical cluster sizes for the square and 
triangular lattice Ising models using lattice animals and Monte Carlo simulations, Physical 
Review., B 85, 214108, 2012  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr. J.T.M. de Hosson 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Size dependent material properties 
Titel van het project + 
nummer 

In situ probing of size dependent properties of metallic glasses: 
smaller is tougher? 08SDMP13 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O. Kuzmin oio 01 jul 2009 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. O.V. Kuzmin, Y.T. Pei, and J.T.M. De Hosson, In situ compression study of taper-free metallic 
glass nanopillars, Applied Physics Letters, 98, 233104, 2012  

2. O.V. Kuzmin, Y.T. Pei, C.Q. Chen and J.T.M. De Hosson, Intrinsic and extrinsic size effects in 
the deformation of metallic glass nanopillars, Acta Materialia, 60, 889, 2012  

3. C. Q. Chen, Y.T. Pei. J. Th. M. De Hosson, Apparently homogenous but intrinsically 
intermittent flow of taper-free metallic glass nanopillars, Scripta Materialia, 67, 947, 2012  

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

1. J.Th.M. De Hosson, In situ Transmission Electron Microscopy on Metals, Handbook of 
Nanoscopy, 1097-1151, by Gustaaf van Tendeloo, Dirk van Dyck,and Stephen J. Pennycook, 
Wiley, 978-3-527-31706-6, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-G-25 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. B.J. Kooi 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Palasantzas 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Explosive crystallization in phase change thinfilms 
08SDMP03-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Eising oio 01 nov 2012 30 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Kroezen, H.J.; Eising, G.; Brink, G. ten; Palasantzas, G.; Kooi, B.J.; Pauza, A., Schottky barrier 
formation at amorphous-crystalline interfaces of GeSb phase change materials, Applied 
Physics Letters, 100, 094106, 2012  

2. Eising, G.; Kooi, B.J., Cluster evolution and critical cluster sizes for the square and triangular 
lattice Ising models using lattice animals and Monte Carlo simulations, Physical Review B, 
85, 214108, 2012  
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Gert Eising, Effects of Stresses on Competing Crystal Growth Modes in Ge-Sb Materials, 
2012 MRS Spring Meeting & Exhibit, 09 apr 2012, 12 apr 2012, San Francisco, Verenigde 
Staten  

2. Gert Eising, Crystal growth in Ge-Sb alloy thin films and the influence of stresses, Annual 
meeting M2i-FOM program SDMP, 07 sep 2012, 07 sep 2012, Enschede, Nederland  

3. Gert Eising, Crystal growth in Ge-Sb alloy thin films and the influence of stresses, M2i 
cluster 7 meeting, 25 sep 2012, 25 sep 2012, Eindhoven, Nederland  

4. Gert Eising, Crystal growth in Ge-Sb compositions and the influence of stresses, M2i 
conference 2012, 10 dec 2012, 11 dec 2012, Noordwijkerhout, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-T-27 

Werkgroepleider Prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof.dr.ir. J.E. ten Elshof 

 Dr. G. Koster 
FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Dimensional cross-over physics of nano-scale objects of 
ferroelectric oxides 08SDMP24 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B.F. Smith oio 01 nov 2009 31 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Stawski, T.M., Vijselaar, W.J.C., Göbel, O.F., Veldhuis, S.A., Smith, B.F., Blank, D.H.A. & 
Elshof, J.E. ten, Influence of high temperature processing of sol-gel derived barium titanate 
thin films deposited on platinum and strontium ruthenate coated silicon wafers, Thin Solid 
Films, 520(13), 4394-4401, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Nijland, M., George, A., Smith, B.F., Blank, D.H.A., Rijnders, A.J.H.M., Koster, G. & 
Elshof, J.E. ten, Bottom-up Growth of Epitaxial Nanostructures by ZnO Stencil Masks, MRS 
Spring Meeting, 09 apr 2012, 13 apr 2012, San Francisco, USA  



 
 
 

 
 
 - 14 - 
 

2. Rijnders, A.J.H.M., Nanoelectronic materials: from nanotechnology to smart materials, 
ASML, 24 aug 2012, 24 aug 2012, Veldhoven, the Netherlands  

3. Smith, B.F., Kuiper, B., Elshof, J.E. ten, Rijnders, A.J.H.M. & Koster, G., Domain engineering in 
ferroelectric thin films by nanopatterned bottom electrodes, Electroceramics XIII 
conference, 24 jun 2012, 27 jun 2012, Enschede, the Netherlands  

4. Smith, B.F., Vasudevan, R.K., Kuiper, B., Elshof, J.E. ten, Rijnders, A.J.H.M., Paksymovich, P., 
Kalinin, S.V., Huijben, M. & Koster, G., Spatial control of domain wall conductivity in BiFeO3 
thin films using underlying SrRuO3 nanowires, ISFD, 20 aug 2012, 24 aug 2012, 
Yekaterinburg, Russia  

5. Smith, B.F., Banerjee, N., Kuiper, B., Koster, G., Elshof, J.E. ten & Rijnders, A.J.H.M., 
Confinement Effects in Ferroelectric Oxide Thin Film, Physics@FOM Veldhoven, 17 jan 
2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the Netherlands  

6. Smith, B.F., Escobar, R., Vasudevan, R.K., Kuiper, B., Elshof, J.E. ten, Bals, S., Verbeeck, J., 
Maksymovych, P., Kalinin, S.V., Huijben, M., Rijnders, A.J.H.M. & Koster, G., Dimensional 
cross-over physics of nano-scale objects of ferroelectric oxides, M2i Conference, 10 dec 2012, 
11 dec 2012, Noordwijkerhout, the Netherlands  

 
 
Werkgroepleider Prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Koster 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer PiezoNEMS: Nano-electromechanical systems with piezoelectric 
actuation 08SDMP21 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Banerjee oio 01 aug 2010 31 jul 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Banerjee, N., Huijben, M., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., Direct patterning of functional 
interfaces in oxide heterostructures, Applied physics letters, 100(4), 041601, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Banerjee, N., Huijben, M., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., Direct patterning of oxide interface 
with high mobility 2DEG without physical etching, Nature Conference 'Frontiers in 
Electronic Materials: Correlation Effects and Memristive Phenomena', 17 jun 2012, 20 jun 
2012, Aachen, Germany  

2. Rijnders, A.J.H.M., Strain and composition effects in epitaxial Pb(Zr,Ti)O3 thin films, ISAF 
ECAPD PFM 2012, 09 jul 2012, 13 jul 2012, Aveiro, Portugal  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Rijnders, A.J.H.M., Nanoelectronic materials: from nanotechnology to smart materials, 
ASML, 24 aug 2012, 24 aug 2012, Veldhoven, the Netherlands  

2. Banerjee, N., Huijben, M., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., Direct Pattenring of Oxide Interface 
with High Mobility 2DEG without Physical Etching, 19th Workshop on Oxide Electronics, 
30 sep 2012, 03 okt 2012, Apeldoorn, the Netherlands  

3. Banerjee, N., Huijben, M., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., Direct patterning of oxide interface 
with high mobility 2DEG without physical etching, Electroceramics XIII conference, 24 jun 
2012, 27 jun 2012, Enschede, the Netherlands  

4. Banerjee, N., Huijben, M., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., A Novel Pathway for Patterning 
Functional Oxide Interfaces without using Physical Etching, MicroNano Conference '12, 10 
dec 2012, 11 dec 2012, Ede, the Netherlands  

5. Banerjee, N., Koster, G. & Rijnders, A.J.H.M., Switching at ultrathin ferroelectric films, ISAF 
ECAPD PFM 2012, 09 jul 2012, 13 jul 2012, Aveiro, Portugal  

 
 
Werkgroep FOM-U-09 

Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. A. Imhof 

FOM-programma Size dependent material properties 

Titel van het project + nummer Control over crack formation in particle thin films 
08SDMP25 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.H. Besseling oio 15 jun 2010 14 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Besseling, T.H., Hermes, M., Fortini, A., Dijkstra, M., Imhof, A., van Blaaderen, Oscillatory 
shear-induced 3D crystalline order in colloidal hard-sphere fluids, Soft Matter, 8, 6931-6939, 
2012  
Open Access: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/SM/c2sm07156h  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Alfons van Blaaderen, Photonic Soft Condensed Matter Research at UU, Firefly EU 
Consortium Progress Meeting, 03 apr 2012, 04 apr 2012, Cork, Ierland  
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2. Alfons van Blaaderen, Structuring Colloidal Particles with External Fields: From Nano to 
Micro and Macro, ICMS Workshop 'Open problems between micro and macro in systems 
of agents and particles, 18 apr 2012, 20 apr 2012, Eindhoven, Nederland  

3. Alfons van Blaaderen, Driving Colloids far out of Equilibrium with Electric Fields, CECAM 
Workshop 'Emergent Dynamics in Driven Colloids', 26 apr 2012, 28 apr 2012, Lausanne, 
Zwitserland  

4. Alfons van Blaaderen, Manipulating Colloidal Crystallization with External Fields, European 
Crystal Growth Conference, 17 jun 2012, 20 jun 2012, Glasgow, Schotland  

5. Alfons van Blaaderen, Anke Kuijk, Dmytro V. Byelov, Andrei V. Petukhov, Arnout Imhof, Phase 
behavior of colloidal silica rods, Faraday Discussions159: Crystallisation - a Biological 
Perspective, 23 jul 2012, 25 jul 2012, Leeds, United Kingdom  

6. Alfons van Blaaderen, Soft Condensed Matter at the Debye Institute, Colloquium Philips 
Research, 06 dec 2012, 06 dec 2012, Eindhoven, Nederland 

7. Alfons van Blaaderen, Topics in Soft Condensed Matter, Chemical Institute of the Chinas 
Academy of Sciences (ICCAS, 01 dec 2012, 31 dec 2012, Beijing, China  

8. Arnout Imhof, Electric field assembly of colloids: rods, dumbbells, and bowls, Summer 
school on Directed assembly of Nanoparticles, 09 jul 2012, 11 jul 2012, Bahia Bayona, Spanje  

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

1. T.H. Besseling, 'Colloidal rod-shaped particles', Fom@Veldhoven, 17 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

2. T.H. Besseling, 'Translation & rotation in colloidal plastic crystals of dumbbells and rods, 
13th International Association of Colloid and Interface Scientists, 13 mei 2012, 18 mei 2012, 
Sendai, Japan  

3. T.H. Besseling, 'Control over self-assembly and crack formation in particle thin films', m2i 
conference, 10 dec 2012, 11 dec 2012, Noordwijkerhout, Nederland  

4. T.H. Besseling, 'Control over self-assembly and crack formation in particle thin films, FOM-
M2i SDMP meeting, 07 sep 2012, 12 sep 2012, Twente, Nederland  

5. T.H. Besseling, 'Anisotropic particle tracking: rotations and translations in fluids and plastic 
crystals', SCM-FCC Nanoseminar, 14 dec 2012, 14 dec 2012, Utrecht, Nederland  

 
  



 
 
 

 
 
 - 17 - 
 

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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