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Fundamenteel onderzoek dat toch 
direct nuttige toepassingen oplevert 
- dat is de rode draad door de carrière 
van dr. Silke Diedenhofen. In 2011 
won ze de FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs. En ook in haar huidige werk bij 
het Spaanse Institute of Photonic 
Sciences blijft valorisatie een 
belangrijke pijler. “Als je onderzoek 
duidelijke toepassingen heeft, voegt 
dat altijd wat toe aan je werk”, 
aldus Diedenhofen. 

Silke Diedenhofen studeerde electrical 

engineering aan de universiteit van Duisberg 

Essen in Duitsland, voordat ze zich als 

promovendus bij FOM-instituut AMOLF 

aansloot. Daar maakte ze deel uit van de 

onderzoeksgroep ‘Surface Photonics’ bij het 

onderzoekslab van Philips. Ze onderzocht de 

voortplanting van licht in structuren van 

nanodraden. Haar daarop volgende proefschrift 

was niet alleen het 400ste proefschrift dat 

AMOLF voortbracht, maar leverde Diedenhofen 

in 2011 ook de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 

op. 

Toepassingsgericht onderzoek

“Het was voor mij niet meer dan logisch om in 

mijn proefschrift een hoofdstuk aan mogelijke 

toepassingen te wijden. Ik ben een electrical 

engineer, dat gaat hand in hand met toepassin-

gen”, zegt Diedenhofen. Het toepassingsge-

richte deel van haar onderzoek had vooral 

betrekking op zonnecellen. “Ik keek naar de 

refl ectie en transmissie van licht in een laag van 

halfgeleider nanodraden. Uit mijn onderzoek 

bleek dat de lichtvoortplanting sterk afhangt 

van de structuur van die nanodraden. Lagen van 

dunne nanodraden vormen een transparant 

materiaal, maar lagen van dikke nanodraden 

verstrooien het licht juist sterk. Met deze kennis 

konden we met een heel dun laagje materiaal 

toch negentig procent van het licht absorberen.” 

Diedenhofen denkt dat zonnecellen in de 

toekomst steeds belangrijker zijn. “Juist daarom 

had mijn onderzoek altijd al een duidelijke 

praktische kant. Daarnaast 

woonde ik vaak colloquia bij 

met meer toepassingsgerichte 

wetenschappers bij Philips. Het 

nadenken over valorisatie 

lag dus voor de hand”, zegt 

Diedenhofen. Toch is ze 

daarmee wat bescheiden. 

De jury van de Valorisatie-

hoofdstuk Prijs verklaarde dat 

Diedenhofen ‘opvallend creatief’ 

haar werk wist te vertalen naar 

een bredere markt.

Dat Diedenhofen een duidelijke 

blik op valorisatie heeft, blijkt wel uit haar 

advies aan huidige promovendi. “Voor 

onderzoekers is het altijd goed om na te denken 

over toepassingen - het daagt je uit en voegt 

waarde toe aan je werk. Maar,” zo relativeert 

ze, “als je echt fundamenteel onderzoek doet, 

moet je het ook weer niet forceren.”

Fotodetectoren

Na haar PhD vertrok Diedenhofen naar Spanje, 

waar ze nu als postdoc werkt bij The Institute of 

Photonic Sciences (ICFO). Ze is een Marie Curie 

Fellow. Met dat fellowship, dat jonge maar 

ervaren onderzoekers fi nanciert, kan Dieden-

hofen twee jaar aan de slag. Haar onderzoeks-

groep zet de nieuwste nanowetenschap om in 

nanotechnologie die bruikbaar is voor onder 

andere zonnecellen en fotodetectoren. 

Diedenhofen houdt zich met de laatste bezig. 

“Voor mijn fotodetectoren gebruik ik quantum 

dots als actief materiaal, terwijl plasmonen de 

absorptie van het licht versterken. In de clean 

room maak ik de plasmonische structuren en 

plaats ik de quantum dots. Vervolgens doe ik de 

metingen. Dat is heel anders dan bij Philips, 

waar ik niet in de clean room heb gewerkt. Dat 

maakt het onderzoek hier erg leuk. Omdat ik 

alles zelf doe, stap voor stap, motiveert elk klein 

resultaat me verder te gaan”, zegt Diedenhofen. 

“Daarbij is het fantastisch wanneer je plots iets 

begrijpt dat je de dag daarvoor nog niet snapte. 

Dat geeft veel voldoening.” En het doel van haar 

onderzoek? “Ja, dat is ook nu weer heel 

praktisch - ik wil een betere fotodetector 

maken. Die zou bijvoorbeeld in digitale camera’s 

of televisies gebruikt kunnen worden”, aldus 

Diedenhofen. Zo wijkt ze nooit ver van het 

valorisatiepad. 

Toekomst

Na deze postdoc zou ze graag terugkeren naar 

Nederland. “Voor een uitdagende baan in het 

onderzoek”, hoopt Diedenhofen. “In Nederland 

is de werkomgeving veel prettiger dan bijvoor-

beeld in Duitsland. Carrièrevrouwen hebben 

het veel beter wat betreft de kinderopvang. 

En jullie kennen de ‘papadag’.” Hoe haar ideale 

toekomst eruit ziet? Met die vraag weet 

Diedenhofen wel raad. “Dan ben ik werkgroep-

leider, met als vakgebied de fotonica. Ik zou 

graag fotodetectoren blijven onderzoeken. 

Of zonnecellen. Of allebei.” (AH)  

  www.fom.nl/prijzenW
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Silke Diedenhofen over valorisatie:

Fundamenteel én toepasbaar

Fo
to

: B
ra

m
 S

ae
ys

N
IE

U
W

S

Begin april 2013 is bekend geworden dat de 

Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) aan 

boord van het ruimtestation ISS opvallend veel 

positronen heeft waargenomen in kosmische 

straling. Positronen zijn de antideeltjes van 

elektronen. Mogelijk ontstaan deze antideeltjes 

wanneer twee donkere-materiedeeltjes op 

elkaar botsen en elkaar vernietigen. Het 

overschot aan positronen dat de AMS-02 in 

kosmische straling vond, is daarom een 

indicatie dat de detector donkere materie op 

het spoor is. AMS-02 is een internationaal 

samenwerkingsverband op het gebied van de 

astrodeeltjesfysica. Het meetinstrument is 

ontworpen om tien jaar lang te zoeken naar antimaterie 

(antiprotonen, positronen en anti-heliumdeeltjes) en donkere 

materie.

Nog nooit eerder is donkere materie waargenomen, terwijl ruim 

een kwart van het heelal uit deze materievorm zou bestaan. De 

vondst van het AMS-02 zou dus de eerste (indirecte) detectie van 

donkere materie zijn. Of de positronen daadwerkelijk afkomstig 

zijn van donkere materie is nog niet zeker. De deeltjes kunnen 

eventueel ook afkomstig zijn van pulsars. De komende maanden 

hopen de onderzoekers uitsluitsel te geven over de herkomst van 

de positronen. 

Bijdrage Nikhef

De vondst bevestigt in ieder 

geval dat de AMS-02 goed 

functioneert. Elf jaar geleden 

ontwierpen onderzoekers van 

FOM-instituut Nikhef een 

nieuw koelconcept voor de 

detector: CO2-koeling. Deze 

manier van koelen zorgt voor 

aanzienlijk minder materiaal 

in de detector vergeleken met 

andere koelmiddelen. Het 

Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium 

ontwikkelde het door Nikhef ontworpen AMS-02 koelconcept 

verder en bouwde het uiteindelijk ook.

Bart Verlaat, ingenieur op de afdeling Mechanische Technologie 

van Nikhef is nog steeds bij het project betrokken. Hij hielp in 

2010 met het testen van het systeem in de Space Simulator bij 

het European Space Agency en vervolgens in 2011 met de testen 

in de ruimte van het koelsysteem vanuit het Mission Control 

Center van NASA in Houston. “Ik ben blij te horen dat AMS 

positieve wetenschappelijke resultaten laat zien. Hopelijk heeft de 

goede werking van ons koelsysteem daaraan bijgedragen. Het 

koelsysteem functioneert boven verwachting goed. Sinds het 

begin van de missie is de temperatuur van de detector stabiel 

op 0 °C en hebben we hem niet meer hoeven bij te stellen, iets 

wat we wel verwacht hadden door de veranderende thermische 

omgeving in de ruimte”, aldus Verlaat. 

Vrij FOM-programma donkere materie

Dit jaar is ook een Vrij FOM-programma gestart op het gebied van 

donkere materie onder leiding van dr. Patrick Decowski getiteld 

‘The missing universe: what is the subatomic constituent of dark 

matter?’. Het programma, dat een looptijd heeft van vijf jaar en 

een budget van twee miljoen euro, wordt uitgevoerd door 

onderzoekers van het FOM-instituut Nikhef in samenwerking 

met het GRAPPA-instituut aan de UvA. Het programma stelt de 

onderzoekers in staat om deel te nemen aan de XENON-collabo-

ratie voor de directe detectie van donkere materie.  

AMS meet indicatie donkere materie

De Alpha Magnetic Spectrometer zoekt naar 
antimaterie in kosmische straling.
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De scheiding tussen scoren met citaten 
aan de ene kant en scoren met octrooien aan 
de andere is achterhaald. Een groeiend deel van 
de wetenschappelijke top excelleert in de 
academische wereld mede dankzij een scherp 
oog voor de uiteindelijke toepasbaarheid van 
onderzoek. 

“Vergeet de grenzen”, luidde in februari de goede raad van 

FOM-voorzitter prof.dr. Niek Lopes Cardozo aan de verzamelde 

Nederlandse fysica-gemeenschap in Veldhoven. Hij doelde 

daarmee vooral op de grenzen tussen verschillende onderzoeks-

gebieden, maar zijn devies zou ook heel goed kunnen opgaan 

voor de grenzen tussen wetenschappelijke en industriële 

research. Ondernemerschap of een link daarmee leidt niet zelden 

tot inspirerende fundamenteel-wetenschappelijke uitdagingen. Zo 

heeft de behoefte van Philips om licht te manipuleren op 

nanometerschaal fascinerende vaste-stoffysica opgeleverd en 

was de ambitie van Océ om de allerbeste inkjetprinters te maken 

herleidbaar tot fundamentele vragen op het gebied van 

vloeistofdynamica. Samenwerken met bedrijven betekent 

toegang tot uitstekend gekwalifi ceerde industriële onderzoekers 

en een infrastructuur waar menig universitair laboratorium jaloers 

op zou zijn. Eigen ondernemerschap als technostarter – een 

andere vorm van industriële research – kan voeding geven aan 

het academisch onderzoek.

Niet alleen promovendi en postdocs die zelf een carrière in het 

bedrijfsleven overwegen doen er goed aan oog te hebben voor 

wat daar leeft, stelt FOM-programmacoördinator dr. Victor Land. 

Dit geldt ook voor degenen die vastbesloten zijn het tot 

internationaal gezaghebbend hoogleraar te schoppen. En 

trouwens ook voor degenen die dat al zijn. Het stelt hen in staat 

kansrijke onderzoeksvoorstellen te formuleren en zo hun 

onderzoeksgroep te vergroten. De Leidse hoogleraar prof.dr. 

Joost Frenken en de Delftse prof.dr.ir. Pieter Kruit illustreren 

volgens Land bijvoorbeeld hoe je een wetenschappelijk excellente 

loopbaan niet alleen kunt combineren met, maar zelfs kunt 

baseren op oprecht engagement met vragen die spelen buiten de 

wetenschap. “In de Verenigde Staten en Duitsland is dit nu al heel 

gewoon, ik zie die cultuur ook in Nederland terrein winnen.”

Dat onderzoekers met oog voor toepassingen beloond worden, 

past heel goed in het beleid dat het kabinet Rutte-I heeft ingezet 

en dat stuurt op samenwerking met bedrijven binnen een van de 

topsectoren. Dat klopt, beaamt Land. “De economie heeft een 

impuls nodig via wetenschappelijke en technologische innovatie. 

Daarom wordt een deel van het beschikbare geld voor 

wetenschap ingezet in die sectoren waarin Nederland al een 

sterke positie heeft. De doelstelling van FOM is in lijn met die 

politieke wens. Eind vorig jaar zijn zelfs onze statuten gewijzigd. 

Daarin staat nu dat FOM excellent wetenschappelijk onderzoek 

fi nanciert én de kennis die daaruit ontstaat, overdraagt naar de 

maatschappij. Let wel, er zal natuurlijk altijd onderzoek zijn waar 

geen enkel bedrijf bij betrokken is en we doen nooit concessies 

wat betreft de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat 

we fi nancieren. Dat laatste is ook helemaal niet nodig, want 

kwaliteit en toepasbaarheid gaan uitstekend hand in hand.”

FOM kent al jaren de Industriële Partnership Programmes, waarin 

veel FOM-onderzoekers ervaring opdoen in het samenwerken 

met de industrie. Maar ook buiten deze grootschalige program-

ma’s stimuleert FOM promovendi en postdocs om hun 

gevoeligheid voor wat er leeft buiten de academische fysica aan 

te scherpen. Zo maakt een ‘workshop valorisatie’ deel uit van het 

trainingsprogramma voor promovendi. Ze krijgen er voorbeelden 

voorgeschoteld van fundamenteel onderzoek dat een verrassende 

toepassing vond, ze krijgen een stoomcursus octrooirecht en 

mogen vervolgens onder deskundige begeleiding verkennen op 

welke manier hun onderzoek bij kan dragen aan de maatschappij. 

Daarnaast moedigt FOM alle promovendi aan in hun proefschrift 

een hoofdstuk op te nemen over de toepassingsmogelijkheden 

die zij zien voor hun werk. “Ook als er nog lang geen zicht is op 

concrete producten, is het toch de moeite waard om na te denken 

over een vervolg op je onderzoek en over de manier waarop daar 

op de lange termijn wellicht toepassingen uit voort kunnen 

komen”, benadrukt Victor Land. Het beste valorisatiehoofdstuk 

beloont FOM jaarlijks met een prijs (zie ook het interview met de 

winnares uit 2011, Silke Diedenhofen, op de pagina hiernaast), 

die niet alleen uit geld bestaat, maar vooral uit heel veel eer 

omdat hij tijdens de jaarlijkse conferentie in Veldhoven wordt 

uitgereikt ten overstaan van de voltallige FOM-fysicagemeen-

schap. 

De universitaire FOM-onderzoekers die serieuze mogelijkheden 

zien om hun vindingen en ideeën uit te werken tot iets waar de 

samenleving haar voordeel mee kan doen, biedt FOM de 

mogelijkheid een valorisatieproject aan te vragen. Als dit verzoek 

wordt gehonoreerd, krijgen ze 

genoeg fi nanciële armslag om 

ongeveer een jaar marktonder-

zoek te doen of een prototype te 

ontwikkelen. Wie zelf een 

onderneming op wil zetten, kan 

van FOM een voordelige 

starterslening krijgen. Denk niet 

dat je dan vast zit aan een leven 

lang werken voor de winst. 

Vergeet de grenzen. Je kunt 

altijd – zoals Frenken en Kruit 

doen – je succesvolle onder-

neming verder vanaf de zijlijn 

volgen, terwijl je intussen 

alsnog, en met des te meer 

recht van spreken, die 

hoogleraarspositie in de wacht 

sleept. (MH)  

 

FOM Valorisatie Prijswinnaar 
Joost Frenken: 
‘Ook dat laatste stapje zetten’

Prof.dr. Joost Frenken won dit jaar de FOM Valorisatie Prijs van 

250.000 euro voor de wijze waarop hij fundamenteel onderzoek, 

technologieontwikkeling en het opzetten van nieuwe bedrijven 

weet te combineren. Frenken leidt aan de Universiteit Leiden een 

onderzoeksprogramma op het gebied van de fysica van 

oppervlakken en grenslagen. 

“Er was een tijd dat ik me bewust terugtrok in het laboratorium. 

Ik meende toen dat als wij fundamentele onderzoekers maar 

genoeg zinvolle ontdekkingen zouden achterlaten, die vroeg of 

laat wel door iemand zouden worden opgepikt die er iets nuttigs 

mee zou doen. Maar toen prof.dr. Frans Saris (destijds directeur 

van FOM-instituut AMOLF, waar Frenken promotieonderzoek 

deed, red.) erin slaagde een van zijn apparaten tot een 

commercieel succes te maken, kreeg ik de smaak te pakken. Ik 

besefte dat er veel interessante vindingen blijven liggen, omdat ze 

weliswaar door fundamentele onderzoekers voldoende begrepen 

zijn, maar nog net niet ver genoeg ontwikkeld om bruikbaar te 

zijn voor de industrie. Ik vond dat we dat laatste stapje óók 

moesten zetten. Rond 1995 heb ik een onderzoeksrichting 

gekozen op het grensvlak: ik bleef trouw aan het fundamenteel 

onderzoek, maar deed ook een handreiking naar de industrie. Dat 

heeft heel goed uitgepakt. Niet alleen gingen er bij bedrijven 

deuren voor mij open, ook in de academische 

wereld kreeg ik een duidelijk profi el, omdat ik 

een originele keuze had gemaakt en niet een 

van de velen was.”

“Ik volgde dus het voorbeeld van Frans Saris, 

maar op één punt ben ik verder gegaan. Als je 

dan zo enthousiast bent over wat je hebt 

ontdekt en je meent dat er een markt voor is, 

dacht ik, ga die markt dan zelf maar overtuigen. 

Dus toen heb ik samen met collega’s een bedrijf 

opgezet, en daarna nog één. Die ondernemin-

gen, Leiden Probe Microscopy BV en Applied 

Nanolayers BV, worden door anderen geleid. 

Maar ik ben er wel actief bij betrokken en dat 

heeft ook op de mensen in mijn onderzoeks-

groep een positieve impact. Het geeft 

voldoening om toe te werken naar iets 

concreets. Nog steeds denk ik dat de meeste 

fundamentele vondsten over vijftig jaar wel door 

een dankbaar iemand uit de literatuur worden 

gevist. Maar met een horizon van vijftig jaar 

werk je als onderzoeker in een soort vacuüm. 

Daar hebben mijn promovendi geen last van. 

Voor hen is al die bedrijvigheid een goede 

voedingsbodem.”  

  www.fom.nl/valorisatie
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FOM en intellectueel 
eigendom

FOM stimuleert en ondersteunt octrooiaan-

vragen op vindingen die voortkomen uit 

FOM-onderzoek. Uitgangspunt daarbij is dat 

commercieel toepasbare vindingen dienen 

te worden beschermd om bedrijven de 

gelegenheid te geven een voorsprong op te 

bouwen op hun concurrenten. FOM let er 

wel op dat de vindingen zo snel mogelijk ten 

goede komen aan de maatschappij; ze mogen 

dus niet in een la verdwijnen. De opbrengsten 

uit intellectueel eigendom op kennis die is 

ontstaan uit onderzoek in FOM-dienst komen 

ten goede aan FOM en worden geïnvesteerd 

in nieuw onderzoek in de onderzoeksgroep die 

voor de vinding verantwoordelijk is. Bovendien 

keert FOM in het geval van buitengewone 

inkomsten een bonus uit aan uitvinders ter 

grootte van maximaal drie bruto maand-

salarissen. Heeft u binnen uw FOM-project 

zelf een vinding gedaan die voor bedrijven 

interessant kan zijn? Neem contact op met 

dr. Victor Land op het FOM-bureau 

(victor.land@fom.nl).  

  www.fom.nl/octrooien

Academisch en industrieel onderzoek 
gaan hand in hand
Valorisatie bij FOM 



De roadmaps van de Topsector HTSM 
zijn onlangs weer herzien en het 
tweede innovatiecontract is in de 
maak. Op 21 maart was het TKI 
HTSM op het Holland High Tech 
event in de Jaarbeurs in Utrecht en 
ook op de Hannover Messe in 
Duitsland liet de topsector zien waar 
zij voor staat. Maar hoe zit het ook 
alweer met Topsector en TKI High 
Tech Systemen en Materialen? En 
wat is de stand van zaken en wat 
kunnen we nog verwachten? 

De Topsector High Tech Systemen en 

Materialen (HTSM) heeft eind augustus 2012 de 

Stichting Topconsortium voor Kennis en 

Innovatie (TKI HTSM) opgericht om handen en 

voeten te kunnen geven aan de publiek-private 

samenwerking binnen deze topsector. Het TKI is 

de innovatiemotor van de topsector. Het TKI 

bundelt de krachten (via de roadmaps), 

coördineert de aansluiting van de sector bij 

EU-initiatieven en het mkb (via mkb-loket) en 

laat onderzoek uitvoeren door de TKI-toeslag 

terug te laten vloeien naar onderzoeksinstellin-

gen. De Stichting Holland High Tech is opgericht 

om de krachten te bundelen en de zichtbaarheid 

van de sector te vergroten. Het TKI HTSM is 

hierbij aangesloten.

Roadmaps

Centraal staan 16 roadmaps, die gericht zijn op 

16 inhoudelijke thema’s en die het ecosysteem 

van R&D en innovatie beschrijven en 

mogelijkheden aangeven voor publiek-private 

samenwerking. Zij zijn tot stand gekomen in 

nauwe samenwerking tussen onderzoeksorga-

nisaties en bedrijven en bevatten de meerjaren-

plannen met de onderzoeksthema’s voor 

onderzoek en innovatie. Via betrokken 

kennisinstellingen (NLR, TNO, Holst Centre, M2i 

en NWO, via STW, FOM en EW) worden de 

publiek-private onderzoeksprogramma’s 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 

bedrijven. De roadmaps worden tenminste 

eenmaal per jaar kritisch bekeken en herzien; 

dat is begin 2013 gebeurd door de roadmap-

teams. Nieuw is dat nu voor Advanced 

Instrumentation een Roadmap is opgesteld. 

Deze is op 3 juni aangeboden aan ing. Amandus 

Lundqvist, boegbeeld van de Topsector HTSM, 

in aanwezigheid van vertegenwoordigers van 

bedrijven en kennisinstellingen in het 

Biosciencepark Leiden. In vogelvlucht kwamen 

de gezamenlijke uitdagingen langs, met de 

kansen en ambities over de volle breedte van 

het high tech instrumentatieveld. Lundqvist 

sprak van een unieke gebeurtenis: “Nederland 

is sterk, omdat industrie en wetenschappelijke 

instellingen elkaar vertrouwen, in allerlei 

dwarsverbanden werken, en bereid zijn in een 

open innovatiemodel wensen uit te spreken en 

kennis met elkaar te delen. Deze roadmap zal 

uitmonden in baanbrekende technologieën.” 

Inmiddels is deze roadmap offi cieel erkend en 

hebben meer dan vijftig bedrijven aangegeven 

te willen participeren in de programma’s van de 

Roadmap Advanced Instrumentation. 

Diverse sprekers, zowel van het mkb als grote 

bedrijven, toonden hun enthousiasme voor de 

wijze waarop de samenwerking binnen dit 

vakgebied hun bedrijf tot ontwikkeling en groei 

kan brengen. Het economische belang van deze 

roadmap is aanzienlijk, getuige de grote steun 

van de aanwezigen uit het bedrijfsleven. Hun 

kennis, kunde en doelmatigheid zal bijdragen 

aan het succes van deze branche. Dr. Roland 

van Vliet (TNO) stelde dat de intensieve 

kruisbestuiving van de Big Science en de 

bedrijven in drie jaar voor een verdubbeling van 

de omzet in de industrie kan zorgen. “Advanced 

Instrumentation is een modelvoorbeeld van hoe 

het topsectorenbeleid moet werken en als 

zodanig een startmotor voor andere sectoren”, 

aldus Van Vliet. Niet alleen heeft het proces 

rond de invulling van de roadmap de relaties 

tussen bedrijven en de (para-) universitaire 

sector versterkt, maar ook nu al voor meer en 

betere contacten tussen de bedrijven onderling 

gezorgd.

In december 2012 namen TNO en enkele 

NWO-instituten het initiatief tot de Roadmap 

Advanced Instrumentation. Deze omvat 

instrumenten en infrastructuur voor grote 

wetenschappelijke projecten in nationale en 

internationale context, zoals bijvoorbeeld CERN, 

ESA, ESO, ITER, SKA, maar daarnaast ook high 

end instrumenten voor wetenschappelijke, 

analytische en medische toepassingen, of high 

tech productieapparatuur. 

Dr. Marco Beijersbergen, eigenaar van Cosine 

Research BV en voorzitter van het Roadmap-

team Advanced Instrumentation, memoreerde 

dat het voor bedrijven heel belangrijk is vanaf 

de start betrokken te zijn bij wetenschappelijke 

ontwikkelingen. De Roadmap Advanced 

Instrumentation is dan ook een vanuit de 

industrie aangestuurde blauwdruk van die 

aspecten in bedrijven waaraan de wetenschap 

kan gaan bijdragen. Beijersbergen benadrukte 

dat veel bedrijven, zowel mkb als multinatio-

nals, nu naast elkaar acteren. “Deze roadmap 

kan ze bij elkaar brengen, in consortia. Het is 

zaak om tempo te maken, zodat innovatie snel 

zijn beslag krijgt.”

Dr. Marco Beijersbergen (rechts), 
voorzitter van het Roadmapteam 
Advanced Instrumentation, 
overhandigt de roadmap aan 
HTSM-boegbeeld ing. Amandus 
Lundqvist (links). 

TKI-toeslag 

De eerste activiteit van het TKI was het 

aanvragen van de TKI-toeslag voor de topsector 

op 30 november 2012. Dit resulteerde in een 

TKI-toeslag van 28,1 miljoen euro, waarvan 

750.000 euro door FOM te besteden. Het TKI 

besteedt deze toeslag aan versterking van de 

publiek-private onderzoeksactiviteiten in de 

Topsector HTSM (‘terugploegen naar de bron’). 

Dit gebeurt ook via de betrokken onderzoeksor-

ganisaties. Deze organisaties zullen met de 

TKI-toeslag nieuwe publiek-private onderzoeks-

programma’s uitvoeren in nauwe samenwerking 

met het bedrijfsleven. Plannen voor de 

besteding daarvan zijn door de betrokken 

instellingen ingediend en grotendeels al 

gehonoreerd: de eerste calls/tenders voor 

onderzoeksvoorstellen lopen al. Ook TNO is 

gestart met het uitwerken van enkele 

publiek-private samenwerkingsprojecten. 

FOM zet hiervoor met name de Industrial 

Partnership Programmes in.

Netwerkactiviteiten
  Het TKI HTSM was vertegenwoordigd op 

het Holland High Tech event op 21 maart 2013 

in Utrecht. FOM en ASML gaven daar ook een 

duo-presentatie over de voordelen van IPP- 

samenwerking voor bedrijven en onderzoekers. 

Holland High Tech event. 

  Op de Hannover Messe was HTSM present, 

samen met de FOM-instituten. 

De drie FOM-instituten AMOLF, DIFFER 
en Nikhef, vormden samen met SRON en 

ASTRON de NWO-delegatie op de 
Hannover Messe 2013, in het kader van 

Advanced Instrumentation. 

  TKI HTSM en Holland High Tech organiseren 

een roadmapbijeenkomst op 11 september 

2013 van 13.30 tot 17.30 uur in Den Bosch, 

die in het teken staat van aansluiting van de 

roadmaps bij de Europese agenda. 

  Alle andere netwerkactiviteiten, mede 

georganiseerd vanuit de roadmapteams, zijn te 

vinden via de agenda op de htsm-website. 

  www.htsm.nl/innovatie

TKI-bureau
Het TKI-bureau vormt het secretariaat van de 

Stichting TKI HTSM en voert bovengenoemde 

activiteiten uit. Het HTSM TKI-bureau is 

gehuisvest in Utrecht bij FOM. Dr. Pieter de 

Witte is vanuit FOM gedetacheerd als 

plaatsvervangend directeur van het TKI-bureau. 

  www.htsm.nl/Innovatie/TKI

Meedoen?
Het TKI heeft een open karakter: bedrijven en 

kennisinstellingen kunnen onder gelijke 

voorwaarden deelnemen. De roadmaptrekkers 

zijn voor hun thema contactpersoon.  

  www.htsm.nl/innovatie
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Foto: Shutterstock

Elke vijf jaar wordt de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO), waar FOM deel 

van uitmaakt, geëvalueerd. De 

evaluatie wordt uitgevoerd door 

een internationale commissie, 

aangesteld door het ministerie van 

OCW. Op dinsdag 21 mei heeft de 

commissie het evaluatierapport 

aangeboden aan staatssecretaris 

Sander Dekker. NWO heeft eind 

mei een nieuwsbericht op haar 

website geplaatst, waarin het 

volgende over de evaluatie is 

geschreven. 

NWO-standpunt

De commissie concludeert ‘dat de 

primaire missie van NWO - het 

selecteren van excellente 

onderzoekers en onderzoeksvoor-

stellen - uitstekend uitgevoerd 

wordt en onbetwist is’. Het 

evaluatierapport bevat daarnaast 

een aantal aanbevelingen en 

suggereert aanpassingen in de 

governance om NWO toekomstbe-

stendig te maken.

Een aantal aanbevelingen van de 

commissie ligt in het verlengde 

van de positie die NWO in de 

afgelopen twee jaar heeft 

ingenomen in het veranderende 

wetenschaps- en innovatiebeleid. 

De samenwerking tussen NWO en 

haar Nederlandse partners is in de 

afgelopen jaren versterkt. Daarvan 

getuigen onder andere het 

gezamenlijke manifest in 

september 2012 van kennisorgani-

saties en het georganiseerde 

bedrijfsleven, en de daarop 

volgende toezegging van het 

kabinet dat de extra investeringen 

in fundamenteel onderzoek 

grotendeels via NWO zullen 

worden ingezet. In het bijzonder 

levert NWO een leidende 

bijdrage aan de wetenschaps-

agenda’s voor de topsectoren. 

Daarbij houdt NWO steeds 

nadrukkelijk aandacht voor 

haar wetenschapsbrede 

missie.  

  www.nwo.nl

Evaluatie NWO afgerond
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Prof.dr.ing. Dave Blank is aan het woord. Blank 
is hoogleraar aan de Universiteit Twente en als 
wetenschappelijk directeur verbonden aan MESA+, 
het instituut voor nanotechnologie in Twente. 
Daarnaast is hij lid van het Topteam van de 
Topsector High Tech Systemen en Materialen, lid 
van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 
Technologiebeleid (AWT) en is hij hoofdredacteur 
van de websites natuurkunde.nl en sciencespace.
nl. Bij FOM is Blank onder andere actief als lid van 
de werkgemeenschapscommissie Nanofysica/-
technologie en per 1 januari 2013 is hij toegetreden 
tot de Raad van Bestuur van FOM. 

Maandag 13 mei

De wekker gaat om 4.00 uur. Om 7.00 uur gaat mijn vliegtuig 

naar het Zweedse Göteburg. Ik ben voorzitter van de MC2 

Advisory Council. MC2 is het Instituut voor Micro- en Nanotech-

nologie van Chalmers University. De vergadering begint om 9.30 

uur, zodat ik op één dag heen en weer kan. Altijd een leuke en 

leerzame bijeenkomst. Leuk omdat ik een fl ink aantal bekenden 

zie en leerzaam omdat bij MC2 vrijwel dezelfde ‘uitdagingen’ als 

bij MESA+ spelen. Vandaag speciaal aandacht voor vergroten van 

het aantal spin-off bedrijven; ik kan de situatie thuis vaak 

aanhalen. 

Dinsdag 14 mei

Omdat we deze week een Executive Board vergadering hebben 

met het voltallig bestuur komt de telefonische vergadering met 

het dagelijks bestuur NanoNextNL te vervallen. Maak meteen van 

de gelegenheid gebruik om met een aantal mensen bij te praten. 

Om 12.00 uur de trein naar Utrecht voor mijn (eerste) FOM Raad 

van Bestuur-vergadering. De ontvangst bij FOM is altijd zeer 

hartelijk. Krijg meteen wat fruit en een broodje brie toegestopt.

De vergadering is meteen een memorabele. Natuurlijk bespreken 

we de fi nanciën voor de komende periode, maar er is ook een 

presentatie over het ASML-initiatief tot het oprichten van instituut 

voor nanolithografi e. De eerste keuze is gevallen op ‘Amsterdam’. 

Dus in eerste instantie gaan deze partijen met elkaar praten. Voor 

FOM zal dit de nodige consequenties hebben. Op een volgende 

RvB-vergadering zullen meer details bekendgemaakt worden en 

zal er een besluit moeten worden genomen. Ik krijg trouwens in 

mijn omgeving veel vragen over dit ASML-initiatief. Het zal 

duidelijk zijn dat ik deze ontwikkeling met aandacht volg.

Moet iets eerder de vergadering verlaten omdat ik een afscheids-

etentje heb, inclusief toespraak. Echter eenmaal in de tram naar 

Utrecht Centraal rijdt deze niet meer. Via Twitter (!) lees ik dat er 

een seinstoring is en geen enkele tram rijdt. Ik mis hierdoor twee 

treinen en kom dus veel te laat bij het afscheidsetentje, maar 

kan nog wel aanschuiven bij het hoofdgerecht en de toespraak 

heb ik fl ink ingekort.

Woensdag 15 mei

Naar Groningen voor een evaluatiecommissie. Dergelijke 

commissies zijn altijd inspirerend. Het gaat vaak om talent en de 

presentaties en discussies zijn zowel voor de kandidaten als 

instellingen belangrijk. Terug in Twente heb ik toevallig ook daar 

zo’n evaluatiebijeenkomst. ’s Avonds een voorzitteroverleg over 

Kunst in het Volkspark. Een evenement in het Volkspark te 

Enschede op 9 juni. Meer dan 150 kunstenaars doen hieraan 

mee. Ook zijn er onder andere optredens van het Nederlands 

Symfonie Orkest in het park. Dit jaar al de 20ste editie, het trekt 

het inmiddels meer dan 25.000 bezoekers. 

Donderdag 16 mei

Deze dag staat in het teken van de opening van High Tech Factory 

(HTF). De ‘oude’ cleanroom van MESA+ is verbouwd tot 

hoogwaardige ruimtes met productiefaciliteiten voor MESA+ 

spin-off’s, zoals SolMateS, Medimate, en Micronit. Miriam 

Luizink, de technisch commercieel directeur van MESA+, geeft 

hier leiding aan. Een geweldig initiatief en bijzonder knap dat HTF 

gerealiseerd is.

Voor de feestelijkheden beginnen heb ik eerst de Executive Board 

Meeting van NanoNextNL. Deze is speciaal voor de opening HTF 

in Twente. Naast de dagelijkse dingen is er ook aandacht voor 

een bepaald onderzoeksprogramma binnen een thema. Goed te 

zien dat, hoewel het NanoNextNL programma erg breed is, er ook 

veel dwarsverbanden ontstaan. 

Tijdens de opening van HTF houdt Wiebe Draaier de innovatiele-

zing. Een lezing met zijn visie op innovatie en de rol van de regio. 

De middag wordt gepresenteerd door Harm Edens, die dit met 

veel humor doet. Ook de spin-off bedrijven komen aan bod. De 

bijeenkomst met ongeveer 400 gasten wordt afgesloten met een 

glas champagne. Ondertussen is het keihard gaan regenen. De 

aansluitende barbecue is overdekt, maar een lekker zonnetje zou 

op z’n plaats geweest zijn.

Vrijdag 17 mei

Vandaag de AWT in Den Haag. Ik ben vorig jaar benoemd in de 

AWT en vind het erg leuk. Weet niet of leuk een goede 

omschrijving is, het is leerzaam, (in)spannend en uitdagend 

tegelijkertijd, dus inderdaad leuk. Aansluitend van de vergadering 

snel terug naar Enschede. Ik zit in de promotiecommissie van één 

van mijn masterstudenten die bij collega Guus Rijnders gaat 

promoveren op piezomaterialen. Ze verdedigt haar proefschrift 

met verve. Haar ouders zijn vanuit China overgekomen en zitten 

terecht met trots op de eerste rij. Het afscheid na het feest 

’s avonds is ontroerend. 

Zaterdag 18 mei

Om 9.00 uur sta ik op de golfbaan. Dat klinkt alsof ik een 

professional ben met lage handicap, maar het tegenovergestelde 

is het geval. Ik ben (nog) geen talent, maar het is wel leuk en 

ontspannend om met vrienden naar mijn weggeslagen balletje te 

zoeken. Deze middag hebben we overleg over Bridges 2013, een 

internationale conferentie over het snijvlak van kunst en 

wetenschap. Dit jaar is de conferentie in Enschede en organise-

ren we in juli de maand van kunst en wetenschap. Meer dan 

15 galerieën en musea doen mee. Zo zijn er tentoonstellingen 

van Koos Verhoef, M.C. Escher, Leo Vroegindewei maar ook 

diverse workshops en lezingen. Een van de gasten tijdens de 

conferentie is Harry Kroto, Nobelprijswinnaar van de Buckyball. 

De conferentie valt samen met de Zwarte Cross. Ook dit jaar 

geven we colleges in de Universitent met muziek van Guus 

Rijnders en zijn band en colleges van onder andere Hans 

Hilgenkamp, Jeroen Cornelissen, Theo Rasing, Alan Rowan 

en Guus.

Zondag 19 mei

Eerste Pinksterdag. Een zeer speciale dag voor mij. Mijn vader is 

op eerste Pinksterdag overleden en we houden sindsdien die dag 

aan als familiedag. Ik heb een behoorlijk grote (en diverse) 

familie, dus is het altijd een speciale happening. Dit jaar helemaal 

omdat afgelopen jaar ook mijn moeder is overleden. Het is altijd 

even afwachten of zo’n dag dan nog dezelfde lading heeft. Op de 

weg terug naar Twente constateer ik dat dit inderdaad het geval 

is. Volgend jaar valt eerste Pinksterdag samen met Kunst in het 

Volkspark. Dus zal de 21ste editie zeker voor mij ook speciaal 

worden.  

  www.utwente.nl/mesaplus
  www.natuurkunde.nl
  www.sciencespace.nl
  www.mc2.chalmers.se
  www.kunstinhetvolkspark.nl
  www.bridges2013.nl
  www.hightechfactory.nl
  www.zwartecross.nl
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van de Stichting voor 

Fundamenteel Onderzoek 
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FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
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De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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In de rubriek ‘Keek op de week’ 
gluren wij met enige regelmaat 
mee met mensen uit de fysica-
gemeenschap in hun werkweek.

Van bestuursvergadering naar 
opening en promotie
Keek op een afwisselende week van onderzoeker 
en (FOM-)bestuurder Dave Blank
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