
Beekman: twee medische scans in één

Het doel van de FOM Valorisatie Prijs is kennis-
benutting van fysisch onderzoek te stimuleren. 
FOM reikt de prijs van 250.000 euro jaarlijks uit 
aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van 
onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is 
resultaten uit het eigen onderzoek op succes-
volle wijze tot nut voor de maatschappij te 
maken. Prijswinnaar 2013 Beekman ontwikkelt 
en gebruikt fysische modellen om de software 
van radiodiagnostische apparaten te verbete-
ren. Hierdoor krijgen medische scans - zoals 
SPECT en PET - een hogere resolutie en hebben 
ze (veel) minder last van artefacten. Beekman 
heeft ook onderzoek gedaan naar focusserings-
technieken, waarmee een heel hoge signaal-
sterkte uit specifi eke organen of tumoren ver-
kregen kan worden. Volgens de jury is Beekman 
in staat om ‘op meerdere gebieden tegelijk de 
grenzen van de techniek te verleggen en daar-
mee in een internationaal uiterst competitief 
veld tot indrukwekkende producten te komen’. 

Beekman zet zijn fundamentele ontdekkingen zo 
snel mogelijk om naar nieuwe meetinstrumen-

ten. Hij heeft al 13 patentfamilies op zijn naam 
staan en richtte het bedrijf Molecular Imaging 
Labs (MILabs) op, dat inmiddels een miljoenen-
opbrengst heeft. “Zijn activiteiten hebben dus 
een duidelijke economische impact”, conclu-
deert de jury. Daarnaast heeft zijn onderzoek 
ook direct nut voor de maatschappij. Zo maakte 
hij apparatuur mogelijk die meerdere medische 
scans tegelijk kunnen uitvoeren: een PET- en 
een SPECT-scan. Zo’n gecombineerd apparaat 
resulteert in snellere analyses van een hogere 
kwaliteit, terwijl het goedkoper is dan de 
traditionele technieken. Op die manier komen 
verschillende biologische processen tegelijker-
tijd in beeld, bijvoorbeeld hoe een tumor op een 
bepaalde hoeveelheid medicijn reageert. 
Beekman gaat de prijs gebruiken om zijn 
scantechnieken nog verder te ontwikkelen. 
“Ook wil ik het prijzengeld inzetten om inter-
nationale samenwerkingsverbanden tussen het 
bedrijfsleven en de wetenschap te stimuleren”, 
aldus Beekman.  

  Meer over de andere prijswinnende 
publicaties op bladzijde 2

expres
26e jaargang 

nummer 4
december 2013

 Informatiebulletin van de Stichting FOM

Vijf miljoen euro 
voor onderzoek 
naar CO2-neutrale 
brandstoffen

3
Mikhail Katsnelson 
blij met 
Spinozaprijs

5
Marileen Dogterom 
aan het stuur 
van de cel

9

FOM expres  1

N
IE

U
W

S

Prof.dr. Joost Frenken is benoemd tot eerste directeur van het 
Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL), dat op 
1 januari 2014 van start gaat. Het ARCNL is een publiek-privaat 
gefi nancierd onderzoekscentrum dat op initiatief van ASML is 
opgericht. FOM werkt in ARCNL samen met ASML, NWO, UvA, 
VU. De gemeente Amsterdam draagt fi nancieel bij aan de 
totstandkoming.
ARCNL-directeur Frenken zet vanaf 1 januari 2014 de weten-
schappelijke koers uit, met als eerste prioriteit het werven van 
topwetenschappers. Frenken is hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden en leidt daar een onderzoeksgroep op het gebied van de 
fysica van oppervlakken en grenslagen. Hij is lid van de KNAW en 
verwierf recent de prestigieuze ERC Advanced Grant. Frenken 
kreeg de FOM Valorisatie Prijs 2012 voor de manier waarop hij 
fundamenteel onderzoek, technologieontwikkeling en het 
opzetten van nieuwe bedrijven weet te combineren. 

Het ARCNL gaat in januari van start onder de vleugels van het 
FOM-instituut AMOLF. Het zal in twee jaar uitgroeien tot een 
zelfstandig onderzoekscentrum. “Frenken is een eminent 
wetenschapper op het gebied van de oppervlakte- en grenslagen-
fysica”, aldus prof.dr. Vinod Subramaniam (directeur AMOLF). 
“Hij heeft verschillende prestigieuze prijzen voor zijn onderzoek 
ontvangen. Bovendien is Frenken zeer bekwaam in het vertalen 
van fundamenteel onderzoek naar relevante toepassingen, hij 
heeft daar ruime ervaring in, evenals in het samenwerken met 
industrie. We zijn blij dat we een wetenschapper met de statuur 
van Joost Frenken als directeur van ARCNL kunnen benoemen. 
We wensen hem veel succes met dit bijzondere nieuwe avontuur.”

Het onderzoekscentrum zal fundamenteel onderzoek gaan 
verrichten op het gebied van de nanolithografi e, de belangrijkste 
technologie voor het produceren van computerchips en 

processoren in pc’s, 
smartphones en tablets. In 
eerste instantie richt het 
centrum zich in het bijzonder 
op de fysische en chemische 
processen die cruciaal zijn 
voor Extreem Ultraviolet 
(EUV) lithografi e.  

Joost Frenken benoemd tot directeur ARCNL

In de afgelopen maanden kende FOM vier prijzen toe. 
De FOM Valorisatie Prijs 2013 gaat naar prof.dr. Freek 
Beekman, onderzoeker aan de TU Delft. ‘Hij geeft richting 
en momentum aan inhoudelijke en economische 
verbeteringen van medische scanapparatuur’, aldus de 
jury. Dr. Adam Lassise krijgt de FOM Valorisatiehoofd-
stuk Prijs 2013 voor een hoofdstuk in zijn proefschrift 
waarin hij op een heldere manier beschrijft hoe 
je trilholtes kunt gebruiken om de resolutie van 
elektronenspectroscopie te verbeteren. Dr. Martin 
Frimmer wint de FOM Natuurkunde Proefschrift 
Prijs 2013 met zijn proefschrift ‘Spontaneous 
emission near resonant optical antennas’. 
De tweejaarlijkse Minerva-Prijs 2013, voor de 

beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke 
onderzoeker, gaat naar dr. Katerina Dohnalová. De commissie was 

zeer onder de indruk van het artikel dat zij afgelopen januari publiceerde in 
het tijdschrift Light Science and Applications: ‘Surface brightens up Si 
quantum dots: direct bandgap-like size-tunable emission’. Alle prijswinnaars 
krijgen hun prijs tijdens het congres Physics@FOM Veldhoven 2014. 
Ze houden daar ook een presentatie over hun werk.

Op 2 december heeft de 
Commissie Dijkgraaf het 
visiedocument Chemistry & 
Physics, Fundamental For Our 
Future aangeboden aan de 
opdrachtgevers, prof.dr. Ben 
Feringa, voorzitter van het 
NWO-gebiedsbestuur 
Chemische Wetenschappen 
en lid van de Regiegroep 
Chemie, en prof.dr. Eric Eliel, 
voorzitter van het Platform 
Universitaire Natuurkunde. 
Aansluitend is het document 
in een informele setting 
overhandigd aan minister Jet 

Bussemaker. Het visiedocu-
ment beschrijft de ambities 
voor de natuur- en scheikunde 
voor de komende tien jaar en 
is geïllustreerd met de dromen 
van enkele jonge onderzoe-
kers. 

De Nederlandse chemische en 
fysische gemeenschap 
hebben hun wetenschappe-
lijke ambities beschreven in 
één gezamenlijk document. 
Op basis van gesprekken met 
stakeholders en de achterban 
zijn zeven onderzoeksterrei-

nen geformuleerd, die aanslui-
ten bij de zwaartepunten van 
het Sectorplan natuur- en 
scheikunde. Dat plan kwam in 
2008 tot stand onder leiding 
van de Commissie Breimer en 
is met succes uitgerold.

FOM-directeur dr.ir. Wim van 
Saarloos: “Deze visie zet heel 
mooi de stip op de horizon, 
zowel in nationale als 
internationale context. Het 
document schetst zowel de 
kracht en ambities van de 
bètadisciplines als de 

uitdagingen om ons onderzoek 
en onderwijs verder te 
versterken en de waardering 
van de samenleving te 
vergroten. Voor FOM komt dit 
op een goed moment; het 
dient mede als input voor het 
nieuwe strategisch plan van 
FOM.”

Prof.dr. Ben Feringa, voorzitter 
van het NWO-gebiedsbestuur 
Chemische Wetenschappen: 
“Een belangrijke aanbeveling 
is om Nederland als 
vestigingsland voor 
toponderzoekers, junior én 
senior, concurrerend te 
houden. NWO Chemische 
Wetenschappen zoekt met dit 

visiedocument als basis de 
onderzoeksinstellingen op om 
te kijken welke strategische 
koers we moeten inslaan om 
de geschetste uitdagingen 
samen aan te pakken. (GZ) 

  Het document is 
te lezen op www.fom.nlN
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Prof.dr. Eric Eliel, voorzitter van het 
Platform Universitaire Natuurkunde 

ontvangt het visiedocument uit handen 
van de voorzitter van de commissie, 

prof.dr. Robbert Dijkgraaf. C
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Visiedocument natuur- en scheikunde aangeboden

In de afgelopen maanden kende FOM vier prijzen toe. 
De FOM Valorisatie Prijs 2013 gaat naar prof.dr. Freek 
Beekman, onderzoeker aan de TU Delft. ‘Hij geeft richting 
en momentum aan inhoudelijke en economische 
verbeteringen van medische scanapparatuur’, aldus de 
jury. 
stuk Prijs 2013
waarin hij op een heldere manier beschrijft hoe 
je trilholtes kunt gebruiken om de resolutie van 
elektronenspectroscopie te verbeteren. Dr. Martin 
Frimmer wint de FOM Natuurkunde Proefschrift 
Prijs 2013 met zijn proefschrift ‘Spontaneous 
emission near resonant optical antennas’. 
De tweejaarlijkse 

beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke 
onderzoeker, gaat naar dr. Katerina Dohnalová

zeer onder de indruk van het artikel dat zij afgelopen januari publiceerde in 

C
redits foto: M

arcel K
rijger

Vier FOM-prijzen 2013 toegekend 

FOM Valorisatie Prijs 2013 voor Freek Beekman
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  Artist’s impression van de nieuwe labs

Wat vindt u van de FOM expres?  Wij doen binnenkort een onderzoek onder de lezers. Zie pagina 6. 



“Een leuke tijd, nieuwe contacten en goede 
resultaten.” Met die woorden sloot de 
organisatie van Physics with Industry op vrijdag 
22 november de vierde editie van deze 
succesvolle workshop af. 

Op maandag 18 november verzamelden vijftig 
fysici en onderzoekers van vijf bedrijven zich in 
het Leidse Lorentz Center. Die dag presenteer-
den de bedrijven Tata Steel, Oranjewoud, Océ, 
RGS Development en Pamgene de problemen 
waarmee zij kampten. Vervolgens stortten vijf 
groepen van enthousiaste fysici zich een week 
lang op het probleem van hun industriële 
partner. 

De gepresenteerde problemen waren divers. 
Tata Steel vroeg de fysici bijvoorbeeld om hulp 
om een gelijkmatige laag zink op plaatstaal te 
krijgen, aangezien vibraties in de machines voor 
ongelijkheden in de zinklaag kunnen zorgen. 

Oranjewoud daagde de deelnemers uit mee te 
denken over de verdere ontwikkeling van een 
elektrostatische fi jnstoffi lter. Zo’n fi lter kan 
langs drukke snelwegen, zoals de A13 tussen 
Rotterdam en Delft, schadelijk fi jnstof uit de 
lucht halen. Océ, Tata Steel en RGS Develop-
ment deden een beroep op weer andere 
expertise van de natuurkundigen. 

Op vrijdag presenteerden de deelnemers na een 
intensieve week hun resultaten. De workshop 
bleek zo succesvol dat meerdere bedrijven erin 
geïnteresseerd zijn de bevindingen van hun 
onderzoeksgroepje te beschermen met een 
octrooiaanvraag.

Physics with Industry wordt jaarlijks georgani-
seerd door Stichting FOM, Technologiestichting 
STW en het Lorentz Center. Voor ervaringen van 
de deelnemers, zie pagina 5. (AH)  

Per 1 januari 2014 benoemt 
de Raad van Bestuur drie 
nieuwe leden: prof.dr.ir. 
Hester Bijl, decaan Lucht- 
en Ruimtevaarttechniek en 
hoogleraar Computationele 
aerodynamica aan de TU 
Delft, prof.dr.ir. Marjolein 
Dijkstra, hoogleraar aan het 
Debye Institute for Nano-
Materials Science, Soft 

condensed matter van de UU, 
en prof.dr. Marco Beijers-
bergen, directeur-grootaan-
deelhouder Cosine measure-
ment systems en bijzonder 
hoogleraar in Leiden. Met de 
benoemingen van Bijl en 
Dijkstra haalt FOM het doel uit 
het charter ‘Talent naar de 
top’, om zes vrouwelijke leden 
in 2020 te hebben, al in 2014. 

De Raad van Bestuur neemt 
na tien jaar afscheid van 
dr.ir. Jacques Joosten. 

Prof.dr. Jos Benschop, 
prof.dr. Stan Bentvelsen, 
prof.dr. Rienk van Grondelle, 
prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp 
en prof.dr. Renate Loll 
aanvaarden een tweede 
zittingstermijn van vijf jaar.  
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FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2013: 
Elektronenbundels vangen in trilholtes

Bij elektronenspectroscopie 
sturen onderzoekers een 
bundel elektronen door 
een materiaal en kijken 
daarna wat het energie-
verlies van de elektronen 
is. Dat geeft informatie 
over het materiaal op 
elementaire schaal. 
Tijdens zijn promotie 
aan de Technische 

Universiteit Eindhoven ontdekte dr. Adam Lassise hoe 
elektronenspectroscopie te verbeteren is door het gebruik 
van trilholtes. Door de elektronenbundels te vangen in trilholtes 
kunnen de elektronen met grote precisie worden gebundeld. 
Lassise toonde aan dat de elektronen allemaal binnen één 
femtoseconde (10-15 seconde) bij het materiaal aankwamen. 
Zo kunnen dus afbeeldingen worden gemaakt met een femto-
seconde resolutie. In zijn valorisatiehoofdstuk beschrijft Lassise 
een uitgebreid stappenplan om de technische barrières voor een 
grootschaliger gebruik te doorbreken en uiteindelijk tot een reëel 
eindproduct te komen. “Bij zijn beschrijving verliest hij de realiteit 
nimmer uit het oog”, oordeelde de jury. Lassise maakte ook een 
duidelijke brug naar FEI, fabrikant van dit soort apparatuur, waar 
een samenwerking mee is, voortvloeiend uit zijn promotieonder-
zoek. De nieuwe techniek is vele malen goedkoper dan de 
bestaande techniek met femtosecondelasers. Met de jaarlijkse 
FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs van 5.000 euro moedigt FOM haar 
promovendi aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te 
wijden aan valorisatieaspecten van hun onderzoek. 

Proefschriftprijs: Uitstekende analyse 
en nieuwe experimentele methode

Dr. Martin Frimmer deed zijn promotieonderzoek aan 
FOM-instituut AMOLF, onder supervisie van prof.dr. Femius 
Koenderink en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 

De jury van de FOM Natuurkunde Proefschrift 
Prijs spreekt bijzondere waardering uit voor de 
uitstekende leesbaarheid en de diepte van de 
wetenschappelijke analyse van Frimmers 

proefschrift. Frimmer 
onderbouwt zowel 
theoretisch als 
experimenteel dat 
onverwachte effecten 
optreden als een 
molecuul licht uitzendt in 
de aanwezigheid van een optische antenne 
én een grotere optische structuur. De 
grotere structuur blijkt de emissieversterking 
van de antenne te verminderen. Zijn vondst 
biedt nieuwe inzichten in de toepasbaarheid 
van dit systeem als ‘superemitter’ in 
micro- en nanofotonische structuren. 
Frimmers proefschrift beschrijft ook een 

geheel nieuwe experimentele methode: scanning emitter 
fl uorescence life-time imaging. Deze methode combineert de hoge 
ruimtelijke resolutie van near-fi eld imaging met de veelzijdigheid 
van fl uorescente life-time imaging. Deze methode stelde Frimmer 
in staat het licht bij de metalen nanostructuren te meten. De prijs 
omvat een vrij te besteden bedrag van 10.000 euro. 

Minerva-Prijs 2013 
voor Katerina Dohnalová

Elke twee jaar bekroont FOM de beste natuurkundige publicatie 
van een vrouwelijke onderzoeker met de Minerva-Prijs. De 
FOm/v-adviescommissie wees dr. Katerina Dohnalová, 
universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) dit 
jaar als winnaar aan, voor het artikel dat zij afgelopen januari 
publiceerde in Light Science and Applications: ‘Surface brightens 
up Si quantum dots: direct bandgap-like size-tunable emission’. 

In het artikel beschrijft Dohnalová onderzoek aan silicium 
quantum dots – kleine nanokristallen waarin quantummechani-
sche eigenschappen een duidelijke rol spelen. Door de quantum 

dots van een koolstofl aagje te 
voorzien, wist Dohnalová met 
haar collega’s de elektroni-
sche structuur van de dots te 
veranderen. Daardoor zenden 
de quantum dots veel 
effi ciënter licht uit dan 
voorheen. De effi ciënte 
silicium quantum dots vormen 
een geschikt materiaal voor 
leds, displays en fl exibele 

zonnecellen. In zonnecellen zouden ze andere (giftige) materialen 
zoals cadmium-selenium kunnen vervangen. Doordat de silicium 
quantum dots biologisch afbreekbaar zijn, zijn ze ook geschikt 
voor medische toepassingen zoals beeldvormingstechnieken.

De FOm/v-adviescommissie wijst erop dat Dohnalová in relatief 
korte tijd een belangrijke bijdrage leverde aan deze doorbraak op 
het gebied van fotonica. Dohnalová verrichtte dit onderzoek 
binnen het Joint Solar Programme, een van de Industrial 
Partnership Programmes van FOM. 

Dohnalová werkte onder andere als postdoc aan de Tsjechische 
Academie der Wetenschappen en van 2009 tot 2013 als postdoc 
in de groep van prof.dr. Tom Gregorkiewicz aan het Van der 
Waals-Zeeman Instituut van de UvA. Op dit moment is zij in deze 
onderzoeksgroep aangesteld als Assistant Professor na het 
ontvangen van een MacGillavry fellowship.

Minerva-Prijs 

De tweejaarlijkse Minerva-Prijs voor de beste natuurkundige 
publicatie van een vrouw maakt deel uit van het 
FOm/v-stimuleringsprogramma. De prijs heeft als doel de 
aandacht te vestigen op excellente vrouwelijke natuurkundigen en 
een impuls te geven aan de carrière van de prijswinnares. 
De prijs wordt uitgereikt aan een vrouw die voor haar publicatie 
onderzoek in Nederland heeft gedaan. Aan de Minerva-Prijs is 
een geldbedrag van vijfduizend euro verbonden, door de winnares 
vrij te besteden.  

dots van een koolstofl aagje te dots van een koolstofl aagje te FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2013: 
Elektronenbundels vangen in trilholtes

De jury van de FOM Natuurkunde Proefschrift dots van een koolstofl aagje te dots van een koolstofl aagje te 
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dr. Katerina Dohnalová

Frimmers 
proefschrift

dr. Adam Lassise
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Benoemingen in Raad van 
Bestuur van FOM: 

Hester Bijl, Marjolein Dijkstra en Marco Beijersbergen 
nieuwe leden vanaf 2014

Vervolg pagina 1

Hester Bijl Marjolein Dijkstra Marco Beijersbergen

Physics with Industry 2013 
levert mooie resultaten op

van trilholtes. Door de elektronenbundels te vangen in trilholtes 

onderbouwt zowel 
theoretisch als 
experimenteel dat 
onverwachte effecten 
optreden als een 
molecuul licht uitzendt in 
de aanwezigheid van een optische antenne 
én een grotere optische structuur. De 
grotere structuur blijkt de emissieversterking 
van de antenne te verminderen. Zijn vondst 
biedt nieuwe inzichten in de toepasbaarheid 
van dit systeem als ‘superemitter’ in Frimmers 

sche eigenschappen een duidelijke rol spelen. Door de quantum vrij te besteden.  

Nomineer nu vóór 1 april 2014 voor de FOM-prijzen van 2014. Zie ook www.fom.nl/prijzen
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Mikhail Katsnelson werkt sinds 2004 aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. De hoogleraar 
theoretische natuurkunde is dé toonaangevende 
theoreticus op het gebied van grafeen en 
medeauteur van de belangrijkste publicaties 
over deze tweedimensionale vorm van koolstof. 
Hij werkte nauw samen met de ontdekkers van 
grafeen, prof.dr. Andre Geim en prof.dr. 
Konstantin Novoselov, die in 2010 de Nobelprijs 
kregen. In zijn Nobellezing zei Andre Geim: 
“Onze snelle vorderingen zouden onmogelijk 
zijn geweest zonder Misha Katsnelson. Hij gaf 
ons alle theoretische hulp waar je als 
experimenteel onderzoeker van kan dromen.”

Wetenschappelijke erkenning

“Er hing iets in de lucht,” zegt Katsnelson. “Ook 
de formele parameters, zoals mijn citatiescores 
maakten dat ik kans maakte op een prijs. 
Misschien niet specifi ek op de Spinozapremie, 
maar wel op een grote prijs of subsidie.” Dat het 
de Spinozapremie werd, stemt de Rus meer dan 
gelukkig. “Het bewijst dat mijn werk wordt 
gewaardeerd in de Nederlandse wetenschap-
pelijke wereld. Dat is extra belangrijk voor mij, 
omdat ik zelf niet uit Nederland kom.”

Vrijheid

Daarnaast is de Spinozapremie natuurlijk 
fi nancieel een opsteker: de winnaars krijgen 2,5 
miljoen euro die ze naar eigen inzicht aan 
wetenschappelijk onderzoek mogen besteden. 
“Die vrijheid maakt de Spinozapremie uniek in 
Nederland,” aldus Katsnelson, die als Rus niet 
gewend was aan ons systeem van subsidies en 
onderzoeksvoorstellen. De meeste andere 
prestigieuze geldbedragen in Nederland en 
Europa zijn subsidies. Zo ook de ERC Grant, die 
de theoreticus deze zomer eveneens in de 
wacht sleepte. Katsnelson: “Ik ben natuurlijk blij 
met dat geld (ook 2,5 miljoen euro, red.), maar 
eigenlijk ligt het subsidiesysteem me niet. Het 
dwingt je om onderzoek te blijven doen waarin 
je al succesvol was en biedt nauwelijks ruimte 
voor andere wegen. Terwijl ik juist graag nieuwe 
onderwerpen aansnijd. De Spinozapremie heeft 
die beperking niet en past dus veel meer bij mij. 
Het is de beste prijs die ik kon winnen.”

Grafeen

Dat Katsnelson de premie vrij mag besteden, 
betekent niet dat hij het theoretisch onderzoek 
aan grafeen helemaal vaarwel zal zeggen. “We 
hebben veel belangwekkende stappen gemaakt 
in de theorie over grafeen. Tot voor kort was die 
ook toereikend om experimentele bevindingen 
te verklaren. Maar nu de kwaliteit van 
grafeensamples grote sprongen maakt, zijn de 
huidige theorieën niet meer toereikend. We 
ontwikkelen, ook in FOM-verband, een 
veellichamentheorie van grafeen en andere 
tweedimensionale kristallen. Daarin zitten nog 
veel uitdagingen die ik met het Spinozageld 
hoop aan te pakken,” zegt hij. “Daarnaast zijn 
er in de statistische fysica van eenvoudige 
grafeenmembranen nog heel wat interessante 
problemen die op een oplossing wachten.”

Risicovoller onderzoek

Grafeen blijft dus onderwerp van studie, maar 
Katsnelson is ook nadrukkelijk van plan het 
Spinozageld te gebruiken voor avontuurlijk 
onderzoek in andere richtingen. De Rus heeft al 
enkele onderwerpen op het oog. Voor hij naar 
Nederland kwam, heeft hij veel bereikt in het 
onderzoek naar magnetisme. Zijn vroege werk 
aan magnetisme behoort inmiddels tot de 
standaard in het vakgebied. Katsnelson: 
“Nieuwe technieken hebben voor verschillende 
experimentele doorbraken gezorgd. We kunnen 
nu bijvoorbeeld in detail onderzoek doen naar 
spindynamica. Momenteel loopt de theorie 
achter op de experimentele kennis. Daar zou ik 
graag weer verandering in brengen.”

Het juiste idee

Katsnelson zoekt graag naar oplossingen voor 
de basisproblemen in de natuurkunde. Zijn 
meest risicovolle plannen voor het Spinozageld 
gaan over patroonvorming en complexiteit in 
fysische en chemische systemen. “Met 
computersimulaties kunnen we daarin nu al 
veel bereiken, maar dan zit je aan de veilige 
kant,” vertelt hij. “Ik zou graag echte 
vooruitgang willen boeken in het begrijpen van 
patroonvorming. Dat is een uitdaging waarvoor 
we compleet nieuwe ideeën nodig hebben.” 
Zonder de Spinozapremie zou Katsnelson niet 
snel de kans hebben gehad om naar dit nieuwe 
begrip op zoek te gaan: “Spinoza kent geen 
restricties. Nu zou alleen mijn eigen ontoerei-
kendheid om het goede idee te krijgen het 
slagen van dit onderzoek kunnen beperken. Het 
kan namelijk nog jaren duren voordat ik het 
juiste inzicht krijg. Het goede nieuws is dat hét 
idee ook morgen op kan komen.” (BV)  

“De beste prijs 
die ik kon winnen”
Spinozapremie van 2,5 miljoen euro voor FOM-werkgroep-
leider Mikhail Katsnelson 

De hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding ging dit jaar naar 
een Russische theoreticus uit Nijmegen. FOM- werkgroepleider prof.dr. Mikhail 
Katsnelson ontving de Spinozapremie op 27 september. Behalve erkenning, 
geeft de prijs hem de vrijheid om avontuurlijker onderzoek te doen. “Er zijn 
nog veel basisproblemen in de natuurkunde die ik wil helpen oplossen.”
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Graphene Flagship start: 
impuls voor gecoördineerd grafeen-
onderzoek in Europa
Het Graphene Flagship, een nieuwe vorm van grootschalig en gecoördineerd 
onderzoek binnen Europa, ging op 1 oktober van start. Diezelfde dag was ook het 
offi ciële begin van het ondersteunende European Research Area (ERA) netwerk 
FLAG-ERA Graphene, waarin Stichting FOM Nederland vertegenwoordigt . 

Met het Graphene Flagship brengt de Europese Commissie academisch en 
industrieel onderzoek samen in een consortium dat zich ten doel stelt dit soort 
doorbraken in technologische innovatie te bewerkstelligen. De Europese Commissie 
besloot in januari 2013 dat ‘Graphene’ een van de twee Europese fl agships zou 
vormen. Human Brain Project is het andere fl agship. Deze fl agships hebben een 
looptijd van tien jaar. Met een budget van bijna 1 miljard euro hebben ze een 
ongekende schaal. Het doel van het Graphene Flagship is de kennis en kunde over 
grafeen te bundelen.

Het Graphene Flagship is per 1 oktober 2013 gestart met een opstartfase van 
dertig maanden, waarin 75 partners uit 17 landen deelnemen. Voor deze eerste 
periode heeft het fl agship een budget van 54 miljoen euro. Binnen de opstartfase 
zal het huidige consortium met nog een aantal groepen uitbreiden. 

FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir. Herre van der 
Zant (TU Delft) en prof.dr.ir. Bart van Wees 
(Rijksuniversiteit Groningen) zullen ieder één 
van de vijftien werkprogramma’s binnen het 
Graphene Flagship coördineren: respectievelijk 
het programma ‘sensors’ en ‘spintronics’.

FLAG-ERA

Op 12, 13 en 14 november vond de kickoff van 
het FLAG-ERA-netwerk plaats in Amsterdam. 
Prof.dr. Jos Engelen, voorzitter van de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), opende de bijeenkomst. 

FLAG-ERA zal gedurende 36 maanden de twee 
fl agships, Graphene en Human Brain Project, 

ondersteunen. FOM vertegenwoordigt Nederland in het FLA-ERA netwerk voor 
Graphene. FOM-programmacoördinator dr. Paula van Tijn onderstreept het belang: 
“Het Graphene Flagship geeft een enorme impuls aan grafeen-gerelateerd 
onderzoek in Europa. Door samen te werken met de Europese funding agencies via 
het FLAG-ERA netwerk, kan FOM zorgen voor een betere aansluiting van 
Nederlandse onderzoekers en bedrijven bij het fl agship.”

Wonderlijk materiaal

Grafeen is een tweedimensionaal rooster van koolstofatomen. De stof geleidt 
elektrische stroom beter dan koper en hoewel het dun en buigbaar is, is grafeen 
sterker dan staal. Dankzij deze unieke eigenschappen kan grafeen gebruikt worden 
in bijvoorbeeld zeer dunne, effi ciënte elektronica. Oprolbare beeldschermen, 
warmtebestendig plastic en geavanceerde batterijen behoren tot de mogelijke 
toepassingen van het wonderlijke materiaal.  (AH)  

Meer informatie

  www.graphene-fl agship.eu
  youtu.be/3CoPVmWKraI
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Prof.dr. Jos Engelen

Deelnemers aan de kickoff bij het 
West-Indisch Huis in Amsterdam
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Dr. Dirk Smit, Vice President Exploration Technology Shell en 
Chief Scientist Geophysics Shell, en FOM-directeur dr.ir. Wim 
van Saarloos zijn de initiatiefnemers van de oprichting van 
het Netherlands Innovation Acceleration Fund (NIAF), een 
fonds waarin bedrijven geld storten voor het fi nancieren van 
wetenschappelijk onderzoek dat zij zelf kiezen. Smit en Van 
Saarloos voeren momenteel gesprekken met een aantal 
Chief Technology Offi cers van grote bedrijven. Als voldoende 
bedrijven het initiatief steunen kan een pilot in 2014 van 
start gaan. Het ministerie van EZ heeft in principe toegezegd 
dat TKI-toeslag beschikbaar komt voor NIAF-projecten, mits 
deze projecten voldoen aan de offi ciële voorwaarden.

Gericht op innovatieve oplossingen

Smit en Van Saarloos hebben zich tot het NIAF laten inspireren 
door het MIT Energy Initiative in Boston, waarvan Shell 
medeoprichter is. Het NIAF volgt de opzet van dit MIT fonds: als 
bedrijven inleggen in het NIAF verwerven ze daarmee bepaalde 
rechten. Ze kunnen aangeven welke wetenschappelijke 
uitdagingen ze voor de lange termijn zien. Vervolgens spelen 

wetenschappers hierop in door met onderzoeksvoorstellen te 
komen. Uit deze voorstellen kiezen de bedrijven de gewenste 
projecten. Tweederde van het geld uit het fonds is bestemd voor 
door de deelnemende bedrijven gestuurd onderzoek en eenderde 
voor onderzoek met een ‘open einde’, dat in de ogen van Smit en 
Van Saarloos “wild kan zijn.” Van Saarloos licht het fi nancierings-
model toe: “We denken aan bijdragen van de grootste bedrijven 
van één à twee miljoen euro per jaar, maar ook kleinere partners, 
zoals het mkb, kunnen naar draagkracht participeren. We 
overwegen om geassocieerde bedrijven het recht te geven het 
programma voor bijvoorbeeld vijfduizend euro per jaar te volgen. 
Ze kunnen zo zien wat er uit de wetenschap binnenkomt en 
eventueel aangeven in een project betrokken te willen worden.” 
Van Saarloos ziet een rol voor FOM weggelegd: “FOM, of een 
ander gebied binnen NWO, kan de functie van makelaar op zich 
nemen, de calls uitzetten en het selectieproces regisseren.” Hij 
benadrukt dat de calls zich niet op bepaalde disciplines richten 
maar op oplossingen: “Wat ons betreft kunnen voorstellen uit alle 
hoeken komen.”

Ook kortlopende projecten

Smit is er met Van Saarloos van overtuigd dat fi nanciering van 
onderzoek via het NIAF kan zorgen voor snellere innovatieve 
ontwikkeling: “Als bedrijven hun projecten zelf kiezen en de 
onderzoeker en het bedrijf meteen met elkaar in contact komen, 
leidt dat tot snellere fi ltering én uitvoering van ideeën voor 
innovatie. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven - zowel mkb 
als grotere - kunnen kiezen voor kortlopende onderzoeksprojec-
ten. De reguliere publiek-private onderzoeksprogramma›s, 
meestal gekoppeld aan onderzoeken van postdocs of promo-
vendi, beslaan vijf tot zes jaar en dat is voor bedrijven vaak te 
lang. In de Verenigde Staten worden voor kortlopende opdrachten 
nogal eens masterstudenten ingezet. Daarvoor wil ik de hooglera-
ren in Nederland ook warm maken. Het risico van een afgeba-
kende verkenning van pakweg een half jaar is zowel voor 
bedrijven als onderzoeksinstellingen beperkt en daarmee 
aantrekkelijk.” 
Van Saarloos hoopt op een bijeffect van een succesvolle 
NIAF-constructie: “Ik verwacht extra investeringen van het 
bedrijfsleven in universiteiten en onderzoeksinstituten als er 
nauwere directe contacten ontstaan, zodat onderzoekers beter 
zicht hebben op de uitdagingen van bedrijven en de bedrijven zich 
realiseren wat de wetenschap te bieden heeft. Ons plan sluit ook 
perfect aan bij het topsectorenbeleid van de overheid.”  

Initiatief van Dirk Smit en Wim van Saarloos moet leiden tot vraaggestuurd 
onderzoek en ‘een beter ecosysteem voor innovatie’

Pilot Netherlands Innovation Acceleration Fund (NIAF) van start
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In fi nancieel opzicht heeft FOM een stormachtig jaar 
achter de rug. Hoewel de wind is gaan liggen, blijft 
het buiig, maar zijn er ook kansen op zonnige perio-
des. Zo karakteriseert FOM-directeur dr.ir. Wim van 
Saarloos het huidige fi nancieel perspectief.

Waarom deze karakterisering? Het is nog maar net iets meer dan 
een jaar geleden (oktober 2012) dat de Raad van Bestuur besloot 
tot bezuinigingen van tien procent en hoger voor 2013 en latere 
jaren, daartoe gedwongen door de sombere fi nanciële perspec-
tieven die het kabinet Rutte I had afgegeven voor het budget van 
NWO, en daarmee voor FOM. Rutte 2 stelde in positieve zin: 
overeenkomstig de toezegging in het regeerakkoord, voor extra 
middelen voor fundamenteel onderzoek, kondigden staats-
secretaris Dekker van OCW en minister Kamp van EZ in februari 
2013 aan dat deze middelen al vanaf 2014 beschikbaar komen, 
met bedragen die oplopen richting 2017/2018. NWO verdeelde 
extra middelen voor 2014 en 2015 werden in juni; het grootste 
deel van de budgetten werd daarbij gereserveerd voor inzet op 

de topsectoren, een klein deel werd verdeeld over de gebieden 
(en dus ook FOM) om de vrije competitie enigszins op peil te 
houden. Maar wie denkt dat daarmee het perspectief helder is, 
komt bedrogen uit. Sindsdien is duidelijk geworden dat eerdere 
bezuinigingen van voorjaar 2012 (uit het ‘Kunduz-akkoord’) nog 
verdeeld moeten worden. Het begrotingsakkoord van het kabinet 
met D66, CU en SGP van oktober 2013 spreekt van een extra 
structurele investering van M€ 100 per jaar ‘voor onder meer de 
open competitieve programma’s van NWO’ (vooralsnog onduidelijk 
waar dit terechtkomt). Bovendien confronteerde NWO FOM eind 
november 2013 ineens met een extra bezuiniging van ongeveer 
8 ton per jaar in 2014 en 2015, en oplopend daarna.

Ondanks deze onzekerheden zijn al wel enkele conclusies te 
trekken. Duidelijk is dat de basisfi nanciering van FOM gestaag 
blijft dalen: vormde in 2008 de basisfi nanciering, die FOM van 
NWO kreeg, nog zo’n zeventig procent van de totale begroting, 
in 2014 zal dat percentage gedaald zijn naar zo’n 57 procent. 
De ruimte voor het Uitvoerend Bestuur van FOM om zelf 

strategische beslissingen te nemen of in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen, staat hierdoor enorm onder druk. Daarnaast leidt 
dit tot afname van de middelen voor vrij onderzoek. Desondanks 
is het gelukt om voor 2014 niet opnieuw te bezuinigen op de 
budgetten voor de ‘open competitie’: namelijk de FOM-Project-
ruimte en de Vrije FOM-programma’s. Met andere woorden, de 
budgetten van deze programma’s blijven de komende jaren op het 
peil dat de Raad van Bestuur in oktober 2012 vaststelde. 

Ondanks de afnemende basisbudgetten voorziet FOM toch voor 
2014 en 2015 iets toenemende budgetten. Dit komt enerzijds 
doordat FOM via goede plannen in staat is om voor de topsecto-
ren gealloceerde middelen van NWO mede ten gunste te laten 
komen van de natuurkunde. Anderzijds geeft de industriële 
cofi nanciering van de Industrial Partnership Programmes hoop op 
extra investeringen in onderzoek. Door goed in te spelen op de 
veranderende aansturing van de wetenschap is FOM dus in staat 
om de totale middelen voor onderzoek redelijk op peil te houden, 
maar de ruimte voor het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, 
dat vooral is aangewezen op de Vrije programma’s en de Project-
ruimte, staat sinds de bezuinigingen van 2012 nog onverminderd 
onder druk. FOM hoopt dat de extra middelen van het begrotings-
akkoord van oktober 2013 snel beschikbaar komen om deze 
trend te keren.  

Financiële weersverwachting: wisselend weer, 
buiig, met hier en daar kans op zon

De onderzoeksinstituten niet bij de universitei-
ten onderbrengen. Ze functioneren goed onder 
de NWO-koepel, zo luidt de reactie van het 
kabinet op de aanbeveling van de NWO-evalua-
tiecommissie. FOM juicht deze reactie toe, 
omdat de toekomst van haar instituten AMOLF, 
Nikhef en DIFFER onder FOM-vlag daarmee 
verzekerd lijkt. 
Het kabinet neemt slechts een deel van de 
inhoudelijke aanbevelingen van de commissie 
over. Zo stelt de commissie voor om de 
Vernieuwingsimpuls om te vormen tot een 
instrument dat slechts voorstellen honoreert die 
geen ERC-grant hebben weten te verwerven. 
Het kabinet oordeelt echter dat de Vernieu-
wingsimpuls in de huidige vorm behouden moet 
blijven.

NWO voert haar primaire taak - het selecteren 
van excellente onderzoekers en onderzoeks-
voorstellen - uitstekend uit, oordeelt het 
kabinet, dat zijn reactie mede baseerde op 
inbreng van KNAW, VSNU en VNO-NCW. In 
navolging van de evaluatiecommissie aan NWO 
dringt het kabinet wel aan op meer uniformiteit 

in de huidige, als complex ervaren organisatie-
structuur. “De organisatiestructuur moet 
fl exibel genoeg zijn om in te spelen op 
maatschappelijke en wetenschappelijke 
veranderingen. Zo moet de organisatie door een 
goede structuur in staat zijn de toenemende 
interdisciplinaire samenwerking in de 

wetenschap en de universitaire profi lering te 
adresseren. Verder is een adequatere 
vertegenwoordiging van de stakeholders van 
belang. Het eindresultaat van de nieuwe 
organisatie, die er anders kan uitzien dan nu 
door de commissie wordt aanbevolen, moet zijn 
dat NWO een nog betere aansluiting heeft op 
het nationale en internationale speelveld”, aldus 
OCW-staatssecretaris drs. Sander Dekker mede 
namens de minister van EZ. 

NWO-voorzitter dr. Jos Engelen reageert op de 
mening  van het kabinet: “Wij verwelkomen de 
waardering van het kabinet voor NWO. Wij 
herkennen ons ook in de reactie van het kabinet 
op de aandachtspunten van de evaluatiecom-
missie. We verwerken het aandachtspunt voor 
aansluiting en samenwerking met andere 
partijen in onze nieuwe beleidsstrategie die 
medio 2014 zal verschijnen.”  W
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Op vrijdagmiddag 22 november 
konden de deelnemers van Physics 
with Industry voldaan terugblikken 
op een succesvolle week. Door in 
nauw teamverband samen te werken, 
bestaande onderzoeken over het 
onderwerp uit te pluizen en fl ink te 
brainstormen wisten alle groepen tot 
mooie resultaten te komen.

Het meeste werk gebeurde aan het bureau, en 
tussen koffi emachine en whiteboard. Toch 
konden enkele teams het niet weerstaan om 
kleine experimenten uit te voeren over hun 
casus. Zo ook de groep die zich boog over de 
vraag op welke manier inkt in papier doordringt, 
het probleem van bedrijf Océ. De fysici plaatsten 
een papiertje in een mix van water en 
cranberrysap, om te zien hoe de vloeistof de 
vorm van het papier beïnvloedt. “We deden wat 
experimenten die je gewoon op een bureau kunt 
doen, met simpele materialen. Want dat is alles 

wat we hadden”, lachten de fysici tijdens de 
laatste presentatie. Ook de groep die het 
probleem van Oranjewoud aanpakten, wisten 
binnen de beperkte tijd een experiment te 
ontwerpen. Door inkt door een waterbak te laten 
stromen, bootsten zij turbulente luchtstromen op 
snelwegen na. 

Voldeed de week aan de verwachtingen? Zowel 
promovendi als de bedrijven beantwoordden die 
vraag bevestigend. “De week was leerzaam”, 
zegt Rob Knegjens, promovendus van 
FOM-instituut Nikhef. “Het is een leuke 
simulatie van de industrie – althans in hoeverre 
dat mogelijk is in deze korte tijd. Het is 
interessant om aan een tastbaar, real life 
probleem te werken.” 

Misha Veldhoen, promovendus aan de 
Universiteit Utrecht, sluit zich daarbij aan. ”De 
week was intens. Aan het begin, wanneer je het 
probleem voor het eerst ziet, weet je nog weinig 

over het onderwerp. Daardoor vroeg ik me even 
af welke bijdrage ik zou kunnen leveren. Maar 
gedurende de week leer je zoveel bij! Verrassend 
wat je dan toch binnen vijf dagen kunt 
presteren. Dat vond ik erg leuk.” 

Collega-promovendus Vivian Jacobs was 
voornamelijk tevreden over het teamwork van 
haar groep. “Het team was divers – een heeft al 
wat kennis over het onderwerp, voor anderen is 
het helemaal nieuw. Juist omdat je verschillende 
ervaringen en vakgebieden combineert in de 
groep is het leerzaam om samen te werken”, 
aldus Jacobs. 

De fysici waren niet de enigen 
die tevreden terugblikken op de 
workshop. Al tijdens de presen-
taties liet een afgevaardigde van 
Océ bijvoorbeeld weten dat zijn 
bedrijf de resultaten zeker zal 
gebruiken. “Met dank aan mijn 

jonge collega’s heb ik geleerd dat er veel meer 
methoden zijn om het probleem te benaderen 
dan ik dacht. Ik zal de uitkomsten ook toepassen 
in de toekomst.” Verschillende bedrijven 
nodigden ‘hun’ onderzoeksteam uit later nog 
eens een bezoek te brengen, om de resultaten 
van hun werk te bekijken. 

FOM-directeur Wim van Saarloos sloot vrijdag af 
met een korte vragenronde. Was iedereen tevre-
den met de resultaten van deze week? Het eerste 
antwoord dat uit de zaal klonk, leek ieders gevoel 
mooi samen te vatten: “Plainly, yes.” (AH)  

Dogterom stond als een van de pioniers aan de 
wieg van de bionanofysica. Haar experimentele 
werk aan de natuurkundige eigenschappen van 
levende cellen leverde haar een stevige naam 
op in binnen- en buitenland. Binnen het 
FOM-instituut AMOLF maakte ze de biofysica 
tot een van de pijlers van het instituut en met 
haar onderzoeksgroep verwierf ze wereldfaam. 
Ze is hoogleraar in Leiden en binnen AMOLF 
hoofd van de afdeling Systems Biophysics, die 
inmiddels bestaat uit zeven groepen. 
Het kostte dan ook een ‘offer you can’t refuse’ 
om haar na zeventien jaar afscheid te laten 
nemen van het FOM-instituut, vertelt ze. 
“AMOLF is een fantastische plek om te werken. 
Altijd is er de wijsheid geweest om ook buiten 
de voor de hand liggende paden te denken. 
Toen ik hier als jonge onderzoeker kwam, kreeg 
ik de kans een compleet nieuw onderwerp op 
eigen kracht op te bouwen. Dat eerste moment 
is heel erg belangrijk geweest voor het verdere 
verloop van mijn carrière.”

Trots

Gevraagd naar haar grootste trots noemt ze 
zonder aarzeling de afdeling zoals die er nu 
staat. “De mensen die er zitten, doen het heel 
erg goed. De vijf jonge groepsleiders die er in de 
loop der tijd bij zijn gekomen, hebben samen 
zeven Vidi’s, Vici’s en ERC Grants binnenge-
sleept. Daarnaast heerst er een goede sfeer 
en een sterk gevoel van collegialiteit.”
Voor haar eigen onderzoek was 2012 een 
topjaar. “We publiceerden een artikel in 
vakblad Cell, waarin we beschreven hoe we 
op een chip een kunstmatige cel hadden 
nagebouwd. Daarmee konden we begrijpen 
hoe het kernlichaam van een cel zich precies 
in het midden uitlijnt.” En daarmee wordt 
verklaard hoe een cel zich in twee exact even 
grote nieuwe cellen kan splitsen. “Die publicatie 
belichaamt precies het type onderzoek dat ik 
wil doen: met behulp van modelexperimenten 

begrijpen hoe processen in de cel werken. Dat 
is ook exact waar mijn groep onderscheidend in 
is. De impact van die publicatie was groot. Ik 
profi teer er nog steeds van.”

Haar cv vertoont een indrukwekkende lijst aan 
nevenactiviteiten. Voorzitterschappen van 
commissies, zoals de FOM-werkgemeen-
schapscommissie Fysica van levensprocessen, 
lidmaatschappen van visiebepalende groepen, 
zoals de commissie die onder leiding van prof.
dr.  Robbert Dijkgraaf het visiedocument 
Chemistry & Physics, Fundamental For Our 
Future schreef. Maar ook outreach-activiteiten 
zoals lezingen voor docenten en scholieren. 
Waarom steekt ze hier zoveel tijd in? “De 
meeste van die activiteiten zie ik simpelweg als 
mijn verantwoordelijkheid. Lidmaatschappen 
van commissies en werkgroepen zijn - net als 
het reviewen van andermans publicaties - een 
‘service to the community’. Ik vind het zelf 
immers ook fi jn als iemand anders de tijd neemt 
om mijn artikelen van commentaar te voorzien. 
En die outreach-activiteiten vind ik niet alleen 
belangrijk, maar doe ik vooral omdat ik het leuk 
vind.”

Toch is Dogterom de laatste jaren wel kritischer 
geworden als er verzoeken komen om extra 
taken op zich te nemen. “Als vrouw moet je 

uitkijken dat je niet te pas en te onpas wordt 
gevraagd. Sinds ik kinderen heb, ga ik toch wat 
anders met mijn tijd om. Ik heb geleerd om prio-
riteiten te stellen en om te accepteren dat ik 
niet alles tegelijk kan. Soms moet iets wachten 
en moet ik mijn excuses aanbieden omdat ik 
ergens wat later mee ben. Dat is dan maar zo.”

Ambities 

Wie nu denkt dat Dogterom met haar nieuwe 
functie een stapje terug doet, vergist zich 

schromelijk. Ze zit vol met ambitieuze 
plannen voor haar nieuwe afdeling in Delft. 

“Wat ik zo leuk vond bij AMOLF – het opzetten 
van een eigen onderzoeksgroep en de synergie 
zoeken met andere groepen om meerwaarde te 
creëren – mag ik nu in het kwadraat gaan doen. 
Ik mag gaan bouwen aan iets nieuws en de 
visie voor de toekomst mede bepalen. 
Uiteindelijk wil ik de afdeling graag completer 
maken. Alle uiteinden van het spectrum, van de 
fysica en de biochemie tot aan de fundamentele 
celbiologie, moeten vertegenwoordigd zijn. De 
toppers uit die disciplines wil ik uitdagen om in 
dit multidisciplinaire veld van de levende cel te 
stappen.” Daarbij zal ze haar huidige thuisbasis 

in Amsterdam niet vergeten, benadrukt ze. 
“Vanzelfsprekend zullen we intensief 
samenwerken.”
Het doel? “Uiteindelijk willen we de 
complexiteit van de levende cel zo goed 
begrijpen, dat we een complete kunstma-
tige cel kunnen bouwen. Dan kunnen we 
wellicht processen in die cel gaan sturen. 
En zodra je kunt sturen... dan heb je het 
ultieme begrip bereikt.” (SK)  
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DWLD
Dogterom legde begin dit jaar in het 
televisieprogramma De Wereld Leert Door helder uit waar haar publicatie in Cell over gaat: 

  http://tvblik.nl/de-wereld-leert-door/marileen-dogterom  
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Experiment voor Océ: creatief met cranberrysap, water en een papiertje

Aan het stuur van de cel
Per 1 januari 2014 wordt AMOLF-coryfee prof. dr. Marileen Dogterom voorzitter van de 
afdeling Bionanoscience aan de Technische Universiteit Delft. Alhoewel ze het niet leuk 
vindt om FOM-instituut AMOLF te verlaten, staat ze te popelen om aan deze nieuwe 
uitdaging te beginnen.

De deelnemers aan PwI 2013

fo
to

: H
en

k-
Ja

n 
Bo

lu
ijt

Vervolg van pagina 2: Physics with Industry 2013 levert mooie resultaten op



Journalisten naar CERN

Op uitnodiging van Nikhef en CERN bezocht een 
aantal Nederlandse journalisten de tunnel van de 
deeltjesversneller LHC en de experimenten ATLAS, 
LHCb en ALICE op CERN in Genève. Een uitgelezen 
kans nu de LHC wegens langdurig onderhoud voor 
bezoekers toegankelijk is. Er verschenen mooie 
artikelen over de excursie (o.a. in Trouw, De 
Telegraaf, Algemeen Dagblad en op de website 
ScienceGuide).  
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Zestig FOM-promovendi en 
-postdocs op bezoek bij ASML

Ervaren dat bij ASML interessant onderzoek 
plaatsvindt en zicht krijgen op carrièremogelijkhe-
den. Dat is het doel van de bedrijfsbezoeken die 
FOM dit jaar twee keer met ASML organiseerde. In 
totaal zestig FOM-promovendi en postdocs (in de 
laatste fase van hun contract) gingen op 7 juni en 9 
oktober naar Veldhoven. 
Eén van de deelnemers was vierdejaars promoven-
dus dr. Paul Zomer. Zijn indrukken van de dag:
“In relatief korte tijd kregen we een goed beeld van 
het werk bij ASML. ASML verzorgde een algemene 
inleiding en ging vervolgens in op de werkzaamhe-
den van een specifi eke afdeling. In de middag 
werkten we aan een actuele case study. Je werd 
uitgedaagd om vanuit je eigen vakgebied aan de 
slag te gaan. Bij de Rijksuniversiteit Groningen ben 
ik al meer dan drie jaar verantwoordelijk voor het 
electron beam lithography systeem en daar komt 
mijn specifi eke interesse voor ASML vandaan. De 
performance van hun machines op het gebied van 
lithografi e is echt indrukwekkend. Ik heb er nu voor 
gekozen om bij een start-up van een collega aan te 
sluiten, maar ik zou mezelf zeker kunnen zien 
werken bij ASML.” 
Vanwege de grote belangstelling is met ASML 
afgesproken dat op 18 juni 2014 weer een volgend 
bedrijfsbezoek plaatsvindt.  

Wat vindt u van de 
FOM expres? Doe mee aan 
het lezersonderzoek! 

Spelt u de FOM expres van pagina 1 tot het 
eind? Of leest u alleen wat over uw eigen 
onderzoek of instituut gaat? Hopelijk verdwijnt 
ons magazine niet meteen in het ronde archief? 
In alle gevallen willen we dit graag horen. 
Doe mee met ons lezersonderzoek. 

In januari ontvangt u als lezer van de FOM 
expres een uitnodiging per e-mail voor een 
online enquête. Ook zal een aantal lezers 
telefonisch worden benaderd. Wij hopen dat u 
de tijd wilt nemen om de vragen hierin te 
beantwoorden. Hoe meer personen meedoen 
met het lezersonderzoek, hoe beter we de FOM 
expres kunnen afstemmen op uw leeswensen. 

  Kijk voor meer informatie op 
www.fom.nl/fomexpres. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Symposium Vernieuwingsimpuls (Verander Impuls?): 
“De eerste grant is cruciaal!”

Ter gelegenheid van het afscheid van 
dr. Rudy Kouw, plaatsvervangend 
directeur van het NWO-gebied 
Natuurkunde, vond op 29 november 
een symposium over de vernieuwings-
impuls (VI) plaats. Drie ervaringsdes-
kundigen lieten hun licht schijnen op 
de door hen gekregen VI-subsidie. De 
eerste grant bleek voor alle drie van 
cruciaal belang voor de rest van hun 
wetenschappelijke carrière, en ook een 
goede impuls voor publicaties, bracht 
prof.dr. Marjolein Dijkstra mooi in 
beeld. Om een eigen onderzoekslijn te 
kunnen opzetten is toch echt ‘eigen’ 
geld nodig, concludeerden ook prof.
dr.ir. Casper van der Wal en prof.dr. 
Gerard Meijer. Aandachtpunt is onder 
meer de afstemming met ERC: twee 
beurzen tegelijk scoren is wat teveel 

van het goede en het is daarbij zonde 
dat andere goede onderzoekers net 
buiten de boot vallen. Ook het steeds 
vaker voorkomende multidisciplinaire 
onderzoek heeft aandacht nodig: het is 
fi jn om van twee walletjes, de 
NWO-gebieden, te kunnen eten, maar 
soms val je juist tussen de wal en het 
schip! Natuurlijk kwam ook de balans 
tussen jong en gevestigd talent in de VI 
ter sprake en het gat dat na Vici gaapt, 
net als de relatie die bestaat tussen VI 
en personeelsbeleid bij kennisinstel-
lingen. Er is dus nog genoeg te doen. 
De ervaringen waren doorspekt met 
persoonlijke anekdotes en ook oude 
fotoboeken waren opgesnord. Al met al 
een informatief en feestelijk afscheid! 
(GZ)  

Fusion Road Show 
blijft daverend succes

Arian Visser en Gieljan de Vries van 
FOM-instituut DIFFER schitteren op de 
bühne. De populairwetenschappelijke 
Fusion Road Show, over de ontwikke-
ling van kernfusie, wordt keer op keer 
geboekt. Onlangs presenteerde Visser 
de Road Show op het nieuwe event 
KIJK! Live aan de 400 deelnemende 
docenten van de Woudschoten Chemie 
Conferentie. Het leverde veel 
uitnodigingen op voor 2014. Eind 
november ‘speelden’ Visser en De Vries 
bij de Universiteit Antwerpen voor 3600 
Vlaamse en Zuid-Nederlandse 
vwo-scholieren en docenten. Ook op de 
Robeco Energy Investors Day was de 
Fusion Road Show te zien.  

Ook Zuid-Korea heeft last van de crisis: de groei 
van de economie blijft er voor het eerst in jaren 
steken op drie procent. Om de economie, die in 
sterke mate op innovatie drijft, een extra impuls 
te geven besloot de overheid recent om vijftig 
Max Planck-achtige instituten op te gaan zetten. 
Het net opgerichte Institute for Basic Science 
dient als koepelorganisatie en zal de totstandko-
ming van deze instituten vormgeven. Jaarlijks is 
daarvoor 600 miljoen Amerikaanse dollar 
beschikbaar. Er wordt alleen op de harde 

bètawetenschap en life sciences/basic medical 
sciences ingezet. Van de negentien nieuwe 
instituten waarover al besloten is, zijn er zeven 
op het gebied van de fysica, vijf op het gebied 
van de chemie, zes rondom life sciences en één 
op het gebied van de wiskunde. De selectie van 
excellente wetenschappers, die een instituut 
moeten leiden op een manier vergelijkbaar met 
de Max Planck instituten, gebeurt door 
internationale panels van andere topweten-
schappers. Zuid-Korea zoekt uitdrukkelijk naar 

(dertig procent) buitenlandse directeuren. 
Dr.ir. Wim van Saarloos, directeur van FOM, 
nam op uitnodiging zitting in de benoemings-
commissie voor de directeur van een van de 
instituten. Van Saarloos: “De gedrevenheid 
van Zuid-Korea om zwaar in te zetten op 
fundamenteel onderzoek is ongeloofl ijk 
indrukwekkend. Het budget van de Zuid-
Koreaanse science foundation voor fundamen-
teel onderzoek is tussen 2008 en 2013 met 
tien procent per jaar gestegen.”  
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Tip voor scholieren: 
in 2014 weer Tube4proof 
videowedstrijd

Proefjes vormen een belangrijk en aantrekkelijk 
onderdeel van de lessen in de natuurwetenschap-
pelijke vakken. De websites www.sciencespace.nl 
en www.natuurkunde.nl geven scholieren de kans 
om hun proeven te delen met scholieren uit het land: 
voor de vierde keer is er een videowedstrijd.
Het idee van de wedstrijd is simpel: scholieren 
nemen een fi lmpje op van een proef (maximaal 120 
seconden) dat aansluit bij de onderwerpen Heelal, 
Weer en klimaat, Aarde, Technologie, Leven en 
Natuur, Het allerkleinste of Wat wil je worden? Voor 
het origineelste, mooiste, of meest interessante 
fi lmpje is een prijzenpot van € 400,- beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie op www.sciencespace.nl 
De deadline voor inzending is 15 mei 2014.  

FOM-directeur Wim van Saarloos in Zuid-Koreaanse benoemingscommissie

Symposium Vernieuwingsimpuls (Verander Impuls?): Fusion Road Show 
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In september werd prof.dr. Nigel Hussey (1966) directeur van het 
Nijmeegse High Field Magnet Laboratory (HFML), een gezamen-
lijk lab van de Radboud Universiteit en FOM. Hoe kwam deze 
Engelsman in Nederland terecht? Wat hoopt hij te bereiken met 
het lab en hoe ziet hij daarin zijn eigen rol: wetenschapper of 
manager?

De eerste paar weken als directeur waren “crazy”, legt Hussey uit. Hij moest 
meteen een aanvraag schrijven voor de ‘Nationale roadmap grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten’ van NWO en liep behoorlijk op zijn tenen. Inmiddels loopt 
hij met stevige passen door ‘zijn’ lab, een gebouw uit 2003 dat ontworpen is door 
zijn voorganger prof.dr.ir. Jan Kees Maan. Hussey: “Het HFML is een speciaal lab, 
het is zo goed georganiseerd dat externe gebruikers zonder veel hulp aan de slag 
kunnen. Ook is het team van onderzoekers en technici heel fl exibel en inventief, 
waardoor er met relatief weinig geld toch veel mogelijk is. Dit heeft Jan Kees 
allemaal opgezet. Ik ben in een warm bad terechtgekomen.”

“I would describe the HFML as cooperative, progressive and state of the art.”

Ongekende mogelijkheden

Hussey doet al 25 jaar onderzoek naar de oorzaken van supergeleiding: hoe kan 
het dat sommige materialen bij hoge temperaturen al hun elektrische weerstand 
verliezen? Eind jaren ’90 werkte hij in Tokio voor het eerst met hoge magneet-
velden. Hussey: “Magneetvelden hebben ongekende mogelijkheden. Je kunt 
bijvoorbeeld van een supergeleider een isolator maken of van een magnetisch 
materiaal een niet-magnetisch materiaal en vice versa.” Later in zijn carrière 
- tijdens zijn onderzoek aan de universiteit van Loughborough en Bristol - werkte 
hij ook als gastonderzoeker in andere labs met hoge magneetvelden, zowel in 
Talahassee en Los Alamos als in Grenoble, Toulouse, Dresden en Nijmegen.

“In Veldhoven I really felt this buzz.”

Physics@FOM Veldhoven

In 2009 hoorde Hussey dat het HFML een nieuwe directeur zocht. Hij had een 
gesprek met directeur Maan, maar zag vanwege persoonlijke omstandigheden toch 
af van de verhuizing naar Nijmegen. Hussey: “Ruim twee jaar later, in januari 2012, 
liep ik rond op het congres Physics@FOM Veldhoven en raakte ik over-
donderd door de Nederlandse fysica. Het onderzoek is niet alleen kwalitatief heel 
goed, maar er heerst ook echt een gemeenschapsgevoel. Toen moest ik weer aan 
die vacature denken.” Het HFML bleek geen nieuwe directeur te hebben gevonden 
en zag in Hussey nog steeds de gedroomde kandidaat. In september 2013 volgde 
de benoeming tot HFML-directeur en RU-hoogleraar ‘Correlated electron systems 
in high magnetic fi elds’.

Onderzoeker en directeur

Naast zijn directeurschap blijft Hussey ook onderzoek doen. “Over de oorsprong 
van supergeleiding is nog weinig bekend. Het is een uitdaging voor mij en voor het 
HFML om dit grote mysterie aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat degene die 
aan kan tonen hoe het precies zit de Nobelprijs krijgt.” Nadat zijn voorganger Maan 
de infrastructuur heeft neergezet en het lab heeft laten uitgroeien tot wat het is, 
wil Hussey nu aantonen dat het HFML alle investeringen waard is. Hij zal de nieuwe 
onderzoeksrichtingen, zoals de gecorreleerde elektronsystemen en de combinatie 
van hoge magneetvelden en vrije-elektronenlasers, uitbreiden en richting geven. 
“Ik ben meer een director of science en hoop de uitstekende wetenschappelijke 
reputatie van het HFML nog verder uit te bouwen.”

“Research with high magnetic fi elds is always a trip into the unknown.”

Hoogste continue velden

Het HFML doet niet alleen onderzoek ín magneten, maar ook náar magneten. 
Want hoe sterker de magneetvelden, hoe interessanter de wetenschappelijke 
resultaten. Hussey verwacht dat het HFML over vijf jaar de sterkste continue 
magneetvelden ter wereld kan maken, met een nieuwe hybride magneet. 
Deze magneet bestaat uit een koperen binnenspoel en een supergeleidende 
buitenspoel die samen een magneetveld van 45 Tesla kunnen produceren. 
Ook hoopt hij steeds meer magneeturen te maken. “Dat is een kwestie van 
subsidies, we moeten de stroomkosten kunnen betalen. We hebben een aanvraag 
ingediend bij NWO om binnen een paar jaar op volle capaciteit te kunnen draaien. 
Dat betekent dat we van ongeveer tweeduizend naar drieduizend magneeturen per 
jaar zouden gaan.” Het HFML krijgt nu al genoeg aanvragen voor hoogstaand 
onderzoek om deze uren te kunnen invullen. 

Samenwerken en concurreren

Om door te kunnen blijven ontwikkelen werkt het HFML samen met soortgelijke 
labs in Toulouse, Grenoble en Dresden in het overkoepelende lab European 

Magnetic Field Laboratory (EMFL). Hussey: 
“Eenheid creëren tussen zulke verschillende 
labs is een uitdaging, maar we zien er allemaal 
de noodzaak van in. De kosten voor een 

magneet nemen met de vierde macht toe naarmate het veld sterker wordt. 
Dat is voor een enkel nationaal lab niet op te brengen. Nu kunnen we de kosten én 
de kennis delen. Daarnaast bieden we gebruikers één centraal Europees loket waar 
ze magneettijd kunnen aanvragen.” Het EMFL concurreert met labs uit Amerika, 
China en Japan en heeft volgens Hussey de potentie om aan de wereldtop te 
komen. “We werken toe naar de sterkste magneetvelden en hebben unieke 
mogelijkheden, zoals de combinatie van sterke magneetvelden en vrije elektronen-
lasers hier in Nijmegen. Over een tijdje komen de Amerikanen bij ons onderzoek 
doen in plaats van andersom!” (IP)  

“We can never predict the outcome of our experiments. If we could, it would 
probably not be so interesting.”

  www.ru.nl/hfml
  www.emfl .eu
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Tenure-track posities binnen 
‘Computational sciences voor 
energieonderzoek’

Overdonderd door de Nederlandse fysica
Nigel Hussey maakt overstap 
van Bristol University naar HFML 

Prof.dr. Nigel Hussey voor 
het High Field Magnet 
Laboratory (HFML)
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Begin 2014 gaat een call uit voor het indienen van 
voorstellen voor tenure track posities binnen 
computational sciences, met een link naar 
energie-gerelateerde thema’s binnen de topsectoren 
Energie en Chemie. De call zal openstaan voor alle 
disciplines in de bèta- en technische wetenschap-
pen. Onderzoeksvoorstellen binnen computationele 
chemie en -materiaalkunde, ‘multiphysics’, ‘big data’ 
en computationele geofysica worden expliciet 
uitgenodigd. Deze oproep is de eerste van twee en 
elke keer zijn vier tenure-track posities beschikbaar. 
De call maakt deel uit van het gezamenlijke 
programma ‘Computational sciences voor 
energieonderzoek’ (CSER) van Shell, NWO en FOM.

Postdoctorale onderzoekers worden uitgenodigd 
om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor hun 
eigen tenure-track positie, aangevuld met een 
PhD-student. Een voorwaarde is dat de betreffende 
indiener na het vijf jaar durende project een 
vaste positie zal krijgen. De gedetailleerde 
taakomschrijving wordt later bekend. 

De deadline voor het indienen van voorstellen is 
gepland in het late voorjaar van 2014. 

  Kijk hiervoor op www.fom.nl.  
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De externe adviseur van het 
VFP-team had er een hard 
hoofd in: de inventarisatie van 
eisen waaraan een nieuw 
fi nancieel systeem moest 
voldoen, gebeurde bij FOM 
wellicht met te veel mensen. 
Dat kon nooit goed gaan. 
Maar dat ging het wel. Tijdens 
een seminar op 21 november 
overhandigde een trotse 
projectleider Marja Knoop een 
Programma van (341) Eisen 
aan opdrachtgever dr.ir. Wim 
van Saarloos. 
Eerder dit jaar, op 7 februari, 
vond de kick-off plaats van 
het FOM-brede project Ver-
nieuwing Financiële Proces-
sen (VFP). De doelstelling 
luidt: de huidige fi nanciële en 
begrotingsprocessen van FOM 
tegen het licht houden en deze 
uniform inrichten naar de 
eisen en wensen van deze tijd. 
Daar waar mogelijk moet 
vereenvoudiging plaatsvinden. 

Uit alle betrokken fi nanciële 
afdelingen vormden FOM- 
collega’s 19 werkgroepen, 
rondom thema’s als ‘Inkoop’, 
‘BTW’, tot ‘Samenhang en 
integratie’ en ‘Techniek en 
koppelingen’. Ze formuleerden 
gezamenlijk 568 wensen en 
eisen voor het nieuwe systeem. 
“Happy fl ow is het woord van 
het project”, legt Knoop uit. 
“De collega’s hebben met veel 
enthousiasme en met vereende 
krachten gewerkt om de 
nieuwe processen vorm 

te geven.” Van de 568 door de 
werkgroepen geformuleerde 
eisen zijn er 246 vervallen. 
Jeroen Camstra, voorzitter 
van de werkgroep ‘Samen-
hang en integratie’ benadrukt 
dat ze niet in de prullenbak 
zijn verdwenen: “Er was 
overlap. De eisen zijn 
eenduidig en zo concreet 
mogelijk opnieuw geformu-
leerd, met een check naar de 
betrokken werkgroepen.”

Dr. Mark Brocken, voorzitter 
van de Stuurgroep, blikte 
vooruit naar de volgende 
stappen in het proces: “We 
gaan nu eerst een marktver-
kenning doen door middel van 
gesprekken met leveranciers. 
Met deze informatie kunnen 
we het defi nitieve programma 
van eisen en de criteria voor 
de daarop volgende aanbe-
steding vaststellen. Omdat de 
investering in het nieuwe 
systeem een bedrag boven de 
200.000 euro betreft, moet 
deze Europees aanbesteed 
worden. Welke eisen vinden 
we het belangrijkst? 

Rapportage is voor FOM 
cruciaal, dus dat wordt een 
belangrijk beoordelingscrite-
rium. Het startschot voor de 
Europese aanbesteding zal in 
april 2014 klinken. In de 
tussentijd gaan we teams met 
vertegenwoordigers uit alle 
disciplines samenstellen die 
offertes van vijf aanbieders 
zullen beoordelen. Na het 
volgen van alle stappen uit de 
procedure is er een winnaar. 
Het plan is om daar in 
augustus 2014 duidelijkheid 
over te hebben.”
Van Saarloos sprak zijn 
waardering uit voor de manier 

waarop alle betrokkenen tot 
de mijlpaal zijn gekomen: 
“Fantastisch hoe dit complexe 
proces tot nu toe loopt. Ik krijg 
ook indirect positieve 
signalen. Collega’s op allerlei 
niveaus denken mee. Iedereen 
stelt dit op prijs en het draagt 
bij aan een optimaal 
uitgebalanceerd programma 
van eisen. Ik heb alle 
vertrouwen in het verdere 
verloop van VFP.” (AvS)  

Via happy fl ow naar 341 eisen

Project Vernieuwing Financiële Processen ligt op koers
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Promoties
  Emre Yüce, Ultimate-fast all-optical 

switching of a microcavity, 4 september 2013, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. W.L. Vos, 
copromotor dr. G. Ctistis, werkgroep FOM-T-24

  Duygu Akbulut, Measurements of strong 
correlations in the transport of light through 
strongly scattering materials, 5 september 2013, 
Universiteit Twente, promotoren prof.dr. A.P. 
Mosk en prof.dr. W.L. Vos, werkgroep FOM-T-23

  Bas Kwaadgras, Many-body effects in 
anisotropic dielectric colloids: polarization, 
electrostatic interactions and Van der Waals 
forces, 9 september 2013, Universiteit Utrecht, 
promotoren prof.dr.ir. M. Dijkstra en prof.dr. 
R.H.H.G. van Roij, werkgroep FOM-U-39

  Atreju Tauschinsky, Rydberg atoms on a 
chip and in a cell, 20 september 2013, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. 
ir. H.B. van Linden van den Heuvell, copromotor 
dr. R.J.C. Spreeuw, werkgroep FOM-A-02

  Serena Oggero, Beauty in the crowd, 
commissioning of the LHCb pile-up detector 
and fi rst evidence of ➔ , 3 oktober 2013, 
Vrije Universiteit Amsterdam, promotor prof.dr. 
M.H.M. Merk en prof.dr. A. Pellgrino, copromotor 
dr. M.G. van Beuzekom, FOM-instituut Nikhef

  Milosz Panfi l, Density fl uctuations in the 
1D Bose gas, 9 oktober 2013, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. J.-S. Caux, 
werkgroep FOM-A-25

  Marcin Dukalski, On quantum entangle-
ment, measurement and decoherence in 
nanosystems, 15 oktober 2013, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr. Y.M. Blanter, 
werkgroep FOM-D-56
“In een argumentatie bestaat zoiets als 
een “alom bekend feit” niet. Een “alom 
bekend feit” is een drogreden; het is een 
combinatie van het bandwagon-effect, 
argumentum ad hominem, en eventueel 
ook een argumentum ad verecundiam”.

  David Fokkema, The HiSPARC experiment: 
data acquisition and reconstruction of shower 
direction, 17 oktober 2013, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr.ing. B. van Eijk, copromotor 
dr. J. Steijger, FOM-instituut Nikhef
“In de resultaten van de HiSPARC detector 
zijn duidelijk twee verschillende bijdragen 
van geladen deeltjes en y’s te onderscheiden”

  Humberto Bocanegra Evans, Glowing 
droplets; a diagnostic for particle-laden fl ows, 
17 oktober 2013, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotoren prof.dr.ir. G.J.F. van 
Heijst en prof.dr.ir. W. van de Water, copromotor 
dr. N.J. Dam, werkgroep FOM-E-16

  Alexey Kuznetsov, Hydrogen particle and 
plasma interactions with heterogeneous 

structures, 18 oktober 2013, Universiteit 
Twente, promotor prof.dr. F. Bijkerk, copromotor 
prof.dr. V.Y. Banine, FOM-instituut DIFFER

  Hurng-Chun Lee, Single top quark 
production at the LHC, 29 oktober 2013, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. S.C.M. Bentvelsen, copromotoren 
dr. M. Vreeswijk en dr. J.A. Templon, 
FOM-instituut Nikhef

  Igor Makhotkin, Structural and refl ective 
characteristics of multilayers for 6.x nm 
wavelength, 31 oktober 2013, Universiteit 
Twente, promotor prof.dr. F. Bijkerk, copromotor 
dr. E. Louis, FOM-instituut DIFFER

  Nitin Upadhyaya, Solitary waves and 
fl uctuations in fragile matter, 5 november 2014, 
Universiteit Leiden, promotor prof.dr. M.L. van 
Hecke, copromotor dr. V. Vitelli, werkgroep 
FOM-L-25
“The disorder in an initially jammed 
amorphous packing that is near its critical 
point, causes disintegration of the 
non-linear excitation. This in turn leads to 
the emergence of a fl uid-like state”. 
This thesis, chapter 4.

  Erik Slooten, When X-rays and oxide 
heterointerfaces collide, 8 november 2013, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. 
M.S. Golden, werkgroep FOM-A-11

  Christian Berendsen, Controlled defor-
mation, rupture and dewetting of thin liquid fi lms 
on partially-wetting substrates, 18 november 
2013, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotor prof.dr. A.A. Darhuber, copromotor 
dr. J.C.H. Zeegers, werkgroep FOM-E-21

  Thao Thi Hien Pham, Dual responsive 
physical networks from asymmetric bio-
synthetic triblock copolymers, 18 november 
2013, Wageningen Universiteit en Research-
centrum, promotoren prof.dr. M.A. Cohen Stuart 
en prof.dr. J. van der Gucht, copromotor 
dr. F.A. de Wolf, werkgroep FOM-W-01
“In PhD training, suffi cient autonomy for 
a PhD candidate will contribute more to 
development as a scientist than a rigidly 
disciplinary style of supervision”.

  Tjonnie Li, Extracting physics from 
gravitational waves; testing the strong-fi eld 
dynamics of general relativity and inferring 
the large-scale structure of the universe, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 20 november 
2013, promotor prof.dr. J.F.J. van den Brand, 
copromotor dr. C.F.F. Van Den Broeck

  Koen Kuiper, Excting spins; revealing 
nonlocal effects in ultrafast magnetization 
dynamics, Technische Universiteit Eindhoven, 
25 november 2013, promotoren prof.dr. 
B. Koopmans en prof.dr.ir. H.J.M. Swagten, 
werkgroep FOM-E-05  P
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FOM-werkgroepleiders prof.dr. Erik Bakkers, 
prof.dr.ir. Alexander Brinkman, prof.dr. 
Jeroen Cornelissen, prof.dr. Davide Ianuzzi 
en dr.ir. Johan Padding, prof.dr. Casper 
Hoogenraad en FOM-projectleider prof.dr.ir. 
Jacco Snoeijer ontvangen ieder een Consolida-
tor Grant van de European Research Council 
(ERC). Het gaat om een bedrag van maximaal 
2,75 miljoen euro. De teams van FOM-werkgroep-
leider prof.dr. Gijs Wuite 1 , dr. Erwin Peter-
man en dr. Andrea Candelli krijgen een ERC 
Proof of Concept grant van 150.000 euro. Eind 
december ontvangt AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Marileen Dogterom 2

samen met FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Anna Akhmanova (UU) 
een ERC Synergy Grant.                 

Met ingang van 1 januari 2014 wordt AMOLF-
groepsleider prof.dr. Marileen Dogterom 
voorzitter van de afdeling Bionanoscience (BN) 
aan de TUD. Dogterom volgt prof.dr. Ted Young 
op, voorzitter ad interim in 2013. Momenteel is 
Dogterom voorzitter van de afdeling Systems 
Biophysics bij AMOLF en als hoogleraar 
verbonden aan de LEI. Binnen FOM is ze 
voorzitter van de Werkgemeenschapscommissie 
Fysica van levensprocessen. In 2007 ontving 
Dogterom een Vici-subsidie van NWO en sinds 
2013 is ze lid van de prestigieuze European 
Molecular Biology Organisation. Dogterom maakt 
deel uit van de Commissie Dijkgraaf die het 
Visiedocument natuur- en scheikunde opstelde.  

Op 6 oktober overleed emeritus-hoogleraar 
theoretische fysica dr. Nico van Kampen (92). 
Van Kampen was FOM-werkgroepleider en lid 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) en geldt als een van de 
groten van zijn tijd. Als theoretisch fysicus, 
verbonden aan de Universiteit Utrecht, was hij 
vooral actief op het gebied van de statistische 
mechanica en de thermodynamica van 
niet-evenwichtsprocessen. 

Minister Kamp van Economische Zaken heeft 
drs. Manon Janssen 3  benoemd tot 
boegbeeld van de topsector Energie. Janssen is 
de CEO van Ecofys, een wereldwijd opererend 

adviesbureau in duurzame energie en energie-
besparing. De afgelopen twee jaar zijn in de 
topsector Energie rond zeven deelterreinen 
Topconsortia voor Kennis en Innovatie gevormd. 
Binnen deze TKI’s werken inmiddels ruim 380 
bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s samen 
aan ongeveer 130 innovatieprojecten. 

FOM-projectleider prof.dr. André Mischke, 
verbonden aan de UU en aan Nikhef, is 
benoemd in het managementcomité van 
SciGENERATION. SciGENERATION is ontwikkeld 
door de Young Academy of Europe met het doel 
een netwerk van jonge excellente Europese 
onderzoekers te vormen, dat zich richt op de 
verbetering van onderzoekomstandigheden in 
Europa. Mischke is ook een van de oprichters 
van deze academie. 

In de tweede ronde van de MacGillavry Fellowship 
zijn zes excellente vrouwelijke wetenschappers 
benoemd. De Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica van de UvA streeft naar 
meer diversiteit in haar onderzoeksinstituten. 
Deze werving voor vrouwelijk toptalent, vernoemd 
naar Carolina MacGillavry, alumna van de UvA, is 
daarin een belangrijke stap. De MacGillavry 
fellows worden aangesteld met een tenure track 
overeenkomst. Onder de nieuwe MacGillavry 
Fellows zijn twee natuurkundigen: dr. Miranda 
Cheng, benoemd bij het Institute of Physics en 
Korteweg-de Vries Instituut en dr. Katerina 
Dohnalová 4 , winnaar van de Minerva-Prijs 
2013, benoemd bij het Institute of Physics.

Plasmanatuurkundige prof.dr. Tony Donné 5  
is benoemd tot lid van het Wetenschappelijk en 
Technisch Comité van Euratom (STC). Het STC 
heeft een breed mandaat om strategisch te 
adviseren over het gehele scala van nucleaire 

onderwerpen. Donné is hoofd van het fusieonder-
zoek bij FOM-instituut DIFFER en programmadi-
recteur van het kennisconsortium ITER-NL, dat 
zich onder andere richt op de voorbereiding van 
de Nederlandse industrie voor het aanbesteden 
van het internationale ITER-project.

Op 6 november maakte de KNAW de namen van 
tien nieuwe leden van De Jonge Akademie 
bekend. Een van hen is theoretisch natuurkundige 
en FOM-werkgroepleider dr. Diederik Roest van 
de RUG. Ook dr. Nathalie Katsonis UT en 
FOM-projectleider, is benoemd tot lid van de DJA. 
De Jonge Akademie is binnen de KNAW een 
zelfstandig platform van jonge topwetenschappers. 

Fysicus en voormalig FOM-medewerker 
prof.dr. Gerard van der Steenhoven gaat per 
1 februari aan de slag als hoofddirecteur van het 
KNMI. Van der Steenhoven is sinds 2008 decaan 
van de faculteit Technische Natuurwetenschap-
pen aan de UT. Eerder dit jaar nam hij afscheid 
als voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging. 

TU Delft-promovenda drs. Patricia Cambraia 
Lopes 6  heeft de eerste prijs in de Student 
Paper Award competitie gewonnen tijdens de 
2013 IEEE Nuclear Science Symposium en Medical 
Imaging Conference ( NSS - MIC ) in Seoul, 
waaraan 2000 wetenschappers deelnamen. Ze 
presenteerde over innovatieve methoden voor een 
exactere protonenbestraling van kankerpatiënten. 
Lopes werkte samen met diverse Europese 
universiteiten en bedrijven. Haar project is mede 
mogelijk gemaakt door toekenning van materieel 
budget binnen het FOM-programma Nieuwe 
Instrumenten voor de Gezondheidszorg. 

Dr. Stephen Helms 7 , als postdoc werkzaam 
op FOM-instituut AMOLF, is een van de drie 
winnaars van de vierde editie van de Enlighten 
Your Research wedstrijd (EYR, georganiseerd 
door NWO, SURF en Nederland eScience Center). 
De prijs bestaat uit 20.000 euro en twee jaar 
gratis toegang tot big data-faciliteiten. Helms 
werd bekroond voor zijn project ‘Using big data 
solutions to understand worm behavior’.

Drs. Marcel Bartels 10  is per 1 januari 2014 
benoemd tot instituutsmanager van het Van 
‘t Hoff Institute for Molecular Sciences van de 
UvA. Bartels is sinds 2004 werkzaam als 
programmacoördinator op het FOM-bureau in 
Utrecht en heeft  belangrijke bijdragen geleverd 
aan de succesvolle publiekprivate samenwer-
kingsformule van FOM: Industrial Partnership 
Programmes.  

Eind november maakten Shell, FOM en 
NWO bekend dat zeven onderzoekspro-
jecten op het gebied van schone 
productie van CO2-neutrale brandstof-
fen uit water en koolstofdioxide gaan 
fi nancieren. Voor de onderzoekscall is 
5 miljoen euro beschikbaar gesteld door 
Shell (2 miljoen euro), FOM (1 miljoen 
euro), NWO-Chemische Wetenschappen 
(1 miljoen euro) en het Algemeen 
Bestuur van NWO (1 miljoen euro). 
De call ‘CO2-neutral fuels’ maakt deel uit van 
het multidisciplinaire wetenschappelijk 
programma ‘CO2-neutrale brandstoffen’ dat is 
ingebed in de NWO-propositie voor de 
Topsector Energie 2012-2013. Een overzicht 
van de gehonoreerde onderzoeksprojecten kunt 
u vinden op www.fom.nl/co2. 

CO2-neutrale brandstoffen

De productie van brandstoffen uit CO2 en duur-
zame energiebronnen als zonne- en windenergie 
is van groot belang voor het welbekende opslag-
vraagstuk: bij grootschalige schone energie-
productie met behulp van fl uctuerende duurzame 

energiebronnen is opslag noodzakelijk 
op het moment dat we beschikken over 
een teveel, zodat dit kan worden 
gebruikt wanneer er tekort is. Pieken en 
dalen in de energieopbrengst kunnen 
worden gedempt door de energie niet 
direct te gebruiken, maar op te slaan in 
de vorm van bijvoorbeeld chemische 
bindingen in brandstoffen. Door 
bovendien CO2 in de productie als 
bouwsteen te gebruiken, kunnen 

schadelijke klimaateffecten van de wereldwijd 
stijgende CO2-niveaus worden verlicht. Ook kan 
dit economische waarde geven aan CO2.

Beoordeling 

Nadat de call in het voorjaar opende, zijn 32 
onderzoeksvoorstellen ingediend. Een inter-
nationaal panel van experts, dat de voorstellen 
beoordeelde en een honoreringsadvies uitbracht 
aan de stuurgroep van de call, stelde met 
genoegen vast dat het niveau van de ingediende 
aanvragen over de hele linie van inhoudelijke 
subthema’s hoog was. De combinatie van deze 
onderzoekscall en het eerdere programma 

‘Towards BioSolar Cells’ uit 
2010 leidt tot een inter-
nationaal gezien sterke 
positionering binnen het solar fuels onderzoeks-
veld. Het panel deed in zijn rapportage ook 
enkele aanbevelingen over het combineren van 
expertise die in Nederland wel beschikbaar is, 
maar nog niet optimaal wordt benut.

Het overkoepelende onderzoekspro-
gramma ‘CO2-neutrale brandstoffen’

Voor het onderzoeksprogramma ‘CO2-neutrale 
brandstoffen’ is een budget beschikbaar van 
negen miljoen euro. Het programma omvat drie 
onderdelen: (1) de call ‘CO2-neutral fuels’, 
waarvan nu vijf miljoen euro is toegekend; (2) 
de call ‘Plasma Conversion of CO2’, die meer op 

toegepast onderzoek is gericht. Hiervoor stellen 
Technologiestichting STW en Alliander twee 
miljoen euro beschikbaar; (3) een programma 
waarin twee tenure trackers aangesteld kunnen 
worden binnen de nieuwe onderzoekslijn Solar 
fuels. Dit programma loopt bij FOM-instituut 
DIFFER. Daarnaast wordt, onder auspiciën van 
NWO-Chemische Wetenschappen (CW) en in 
samenwerking met FOM, gewerkt aan een 
vervolgprogramma met de werktitel ‘Bio-
geïnspireerde energieopslag in chemische 
bindingen’. Dit programma is opgenomen in de 
innovatiecontracten 2014-2015 voor de 
Topsectoren Chemie en Energie.  (MV)  

  www.fom.nl/co2

Vijf miljoen euro voor onderzoek 
naar CO2-neutrale brandstoffen 
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‘Towards BioSolar Cells’ uit 
2010 leidt tot een inter-
nationaal gezien sterke 

toegepast onderzoek is gericht. Hiervoor stellen 
Technologiestichting STW en Alliander twee 
miljoen euro beschikbaar; (3) een programma 

Schema van de productie van 
CO2-neutrale brandstoffen uit 
water en koolstofdioxide onder 

invloed van zonlicht.
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Op 20 november is dr. Lex Boumans (89) overleden. Hij was directeur van FOM van 1963 tot 
1985. In een speciaal voorwoord in het FOM Jaarboek van 1984 schreef de toenmalige voorzitter 
van de Raad van Bestuur, wijlen Hendrik de Waard, over Boumans: “Zorgvuldige geschiedschrijving 
kenmerkt de lange reeks van jaarverslagen die door hem zijn verzorgd. Uit deze verslagen kan de 
nauwlettende lezer opmaken dat dr. Boumans gedurende meer dan 21 jaar essentiële bijdragen 
heeft geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de FOM. De Nederlandse 
natuurkundigen hebben daarvan in ruime mate geprofi teerd. Als geen ander was hij op de hoogte 
van wat er op natuurkundig gebied in Nederland gebeurde, vooral ook op fi nancieel gebied. Dit 
stelde hem in staat bij de beleidsvoorbereiding steeds de goede balans te vinden.” Boumans werd 
vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse natuurkunde koninklijk onderscheiden tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.  FOM expres  9
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Looking for the motivation 
of people working in 
fundamental research? What 
makes their work enjoyable? 
What puts the fun into their 
fundamental research?

Although Dr. Chris Lee is a FOM researcher 
from the DIFFER institute, the interview takes 
place at ASML. How come? “There is a strong 
focus on the conjunction between science and 
industry. It is very hard to maintain contact with 
industry and to stay relevant to industry if you 
are not physically based there. Our Industrial 
Partnership Programme (IPP) is a good example 
of how scientists can still do science and can 
tailor their questions to industry related 
problems.”

The mutual interest of DIFFER and ASML is 
in plasma surface interactions. At fi rst sight 
this might sound a bit odd. What does plasma 
physics have to do with lithography? 
“The continual dilemma in lithography is how 
to print smaller features. ASML has been very 
clever at pushing up against the diffraction limit 
and they now actually do better than this 
fundamental limit. However, to make the next 
step they need shorter wavelengths. Plasma 
produce the desired wavelength of 13.5 
nanometer. My work is to understand - at a 
more basic level - the important physics and 
chemistry in the highly aggressive plasma 
environment. I want to fi nd out if those 
processes can be turned around and used to 
our advantage rather than as a harmful 
by-product that we try to mitigate.”

To reach this goal Lee heads a group of 2 
postdoc’s and 5 PhD’s for which he tries to 
create a scientifi c atmosphere inside ASML. 
This is a big challenge, because the time-scale 
in which industry wants to solve problems is 
much more limited than the time it takes to do 
scientifi c research. Lee calls himself ‘stubbornly 
focused’ to keep science and scientifi c output 
foremost in everyone’s minds. 

In general the collaboration with ASML is a very 
positive thing and the added value of the 
scientists is obvious: “Mirrors play an important 
part in lithography. These mirrors need to be 
clean. An ASML engineer will fi nd ways to clean 
the mirror. An ASML researcher will look for the 
optimal way to clean the mirror. A FOM scientist 
will try to prevent the mirror from 
getting dirty.”

Plasma physics is a fascinating fi eld 
to work in. Especially for someone 
with no background in it. Lee 
studied physics in New Zealand, his 

homeland, followed by a PhD on laser physics 
and non-linear optics. During his PhD he did 
two pharmacy research projects (“these 
actually paid money”) and was also teaching 
part time. “After my PhD I wanted to stay in 
academic research but this was not really 
possible within the small scientifi c community 
of New Zealand. The deal is that you have to 
leave and then go back, in order to prevent 
New-Zealand research from stagnating. 
I looked towards Europe, did 
several postdoc’s at the 
University of Twente and 
eventually ended up at DIFFER.”

Funny enough Lee describes 
getting into physics as ‘an 
accident’. After a lazy few years in 
highschool he moved on to a very 
broad science bachelor at 
University. “In my fi rst year at 
University I did as much physics as 
I did chemistry, geology and 
mathematics. I kept it as broad as 
possible for as long as possible and 
benefi tted a lot from that.” It took 
some time to discover the fun in 
physics, which was well hidden 
behind the math. Take electromag-
netism. The fi rst half of the course 
was learning maths… At that point 
I lost motivation and barely did 
anything. Later on, when it became 
more physics-based, it was easier to 
stay motivated. I wanted to forget 
about the technical details and focus 
on the phenomena.” 

This is why Lee ended up doing 
research. To answer the question 
“why is this happening?” In one of his current 
puzzles he studies phenomena by making 
movies of the changing parameters. Data visua-
lization tools play an important 
role in getting a grasp on the physics 
phenomena that will keep science going 
forward while answering urgent questions 
from industry. (EP) 

Do you want to share your fun or do 
you have a colleague who could fi t in, 
please send an email to fun@fom.nl

  Find Chris Lee on 
http://arstechnica.com/author/laserboy/

The fun in fundamental
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 Veiligheid is een mentaliteit 
Veiligheidstoezichthouder Paul Smeets 
vertelt over zijn werk bij DIFFER

FOM-onderzoekers houden zich bezig met grensverleggende 
wetenschap die in het lab gepaard gaat met spannende 
experimenten. Extreme temperaturen, hoog energetische 
straling en krachtige lasers – FOM-medewerkers draaien er hun 
hand niet voor om. Maar hoe garandeer je de veiligheid van 
onderzoekers die onder zulke omstandigheden werken? Paul 
Smeets, veiligheidstoezichthouder bij FOM-instituut DIFFER, 
vertelt over zijn werk.

FOM treft veel maatregelen 
om de veiligheid van haar 
medewerkers te waarborgen. 
Op de website vindt u 
voorbeelden (www.fom.nl/
arbo). Ook zijn er mensen in 
dienst die de veiligheid 
bewaken. Smeets is daar een 
van. “Ik ben toezichthouder 
voor Magnum-PSI, de grote 
installatie die heet plasma 
produceert, en Magnums 
kleinere broertje Pilot-PSI”, 
legt Smeets uit. Sinds 1 
december 2013 is hij met 
pensioen, na maar liefst 
43 jaar in dienst te zijn 
geweest. FOM expres sprak 
hem op zijn allerlaatste 
werkdag. 

Brandblussers en 
giftige gassen

“Nou ja, laatste werkdag... 
volgend jaar kom ik nog 
twee dagen per week 
terug”, zegt Smeets. 
DIFFER kan zijn expertise 
de komende tijd namelijk 
goed gebruiken. In 2015 

verhuist het instituut naar de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dat betekent 
dat ook Magnum en Pilot verhuizen. 
“We moeten daarom alle veiligheidsaspecten 
opnieuw beschouwen. Sommige dingen blijven 

hetzelfde, bijvoorbeeld de regels over ventilatie en afscherming van laserlicht. 
Andere aspecten, zoals vloerbelasting en koeling, gaan we opnieuw kritisch 
bekijken.”

Ventilatie, vloerbelasting en koeling zijn slechts enkele keywords voor de 
veiligheidsinfrastructuur van Magnum-PSI. Waar houdt Smeets zich nog meer mee 
bezig? Hij noemt wat voorbeelden: “Ik ben verantwoordelijk voor nooduitgangen, 
trappen en brandblussers, maar ook gaskasten, giftige stoffen, vacuümsystemen 
en waterstofdetectiesystemen.”

Verhuizing van een uniek apparaat

“De verhuizing vraagt momenteel de meeste tijd. Je moet namelijk al vóór de bouw 
goed nadenken over veiligheid. Een voorbeeld: Magnum bevat sterke magneten. 
Iemand met een pacemaker moet daarom uit de buurt blijven. Maar een 
magnetisch veld stopt niet zomaar bij de uitgang van de hal. Iemand met een 
pacemaker zou buiten het gebouw nietsvermoedend door het veld kunnen lopen. 
Om dat te voorkomen plaatsen we ijzeren muren van vijf centimeter dik in de 
Magnum-hal. In totaal is maar liefst veertig ton ijzer nodig om het magneetveld af 
te schermen. Je wil natuurlijk niet pas ná de bouw van de hal bedenken dat je zo’n 
grote massa aan ijzer binnen moet slepen.”

Klinkt logisch. Ook sommige veiligheidsregels, zoals ‘niet eten bij de opstelling’, 
zijn evident. Maar hoe bepaal je meer ongebruikelijke veiligheidsinstructies? 
Magnum is een uniek apparaat: geen ander lab ter wereld heeft ‘een Magnum’. 
Hoe weet Smeets zo›n apparaat veilig te maken? 
“Sommige dingen kun je afkijken, zoals algemene eisen voor het werken met 
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kleinere broertje Pilot-PSI”, 
legt Smeets uit. Sinds 1 
december 2013 is hij met 
pensioen, na maar liefst 
43 jaar in dienst te zijn 
geweest. FOM expres sprak 
hem op zijn allerlaatste 
werkdag. 

Brandblussers en 
giftige gassen

verhuist het instituut naar de campus van de Paul Smeets bij plasma-
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Name: Chris Lee
Age: 39
Studied: Physics in New Zealand
Works at: FOM Institute DIFFER, but is based at ASML
Does research on: Plasma physics for lithography
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What is your job at FOM? / What FOM 
research do you do?

Why did you become a member 
of the COR and what do you hope 

to achieve with this?

How have you experienced 
the COR membership so far? 

What do you fi nd 
surprising/pleasant?

Who is your favourite Nobel Prize 
winner for physics and why? 

Ben Elzendoorn

I work at the Rijnhuizen estate where the FOM 
Institute DIFFER is located. Within DIFFER I 
work at the Tokamak Physics Department which 
is a partner in ITER-NL. Within ITER-NL I work 
in the Remote Handling Study Centre as 
development and remote handling engineer. The 
centre studies maintenance processes on 
radioactive components, in this case those of 
the fusion reactor ITER. The centre mostly 
carries out the studies in virtual reality with 
haptic feedback. 

I mainly became a member of the DIFFER Works 
Council and the COR to help steer the personnel 
policy by bringing ideas and opinions about it 
from the work fl oor into the local works council 
but also at the COR level. 

My experience of the current COR membership 
is superb. In a previous membership of the COR 
I often experienced a two-group structure, the 
COR on the one side and the director with the 
head of Central Personnel Services on the other 
side. Now I experience it more as a partnership 
in which personnel issues are a main focus for 
me. I am particularly happy with the atmosp-
here and organisation within the COR, the 
openness and the effectiveness. COR 
membership is defi nitely not a FOM activity you 
should turn down and I would even advise 
everybody to take the opportunity to gain this 
experience. 

Wilhelm Röntgen (1901) and Guglielmo Marconi 
(1909) are in my view the two physicists who 
have changed the current society the most.  

Nadine Mascini

I work in the discipline of mass spectrometry 
imaging at the FOM Institute AMOLF. Our group 
works on the development of mass spectrome-
try for the chemical analysis of tissue surfaces 
and uses these instruments for solving 
biomedical problems. For example, I am 
studying the molecular heterogeneity of breast 
cancer tumours in collaboration with a research 
group from the Netherlands Cancer Institute.

I represent the AMOLF Works Council in the 
COR. I became a member of the COR because I 
think it is important that PhDs at AMOLF have 
not only a voice in the local works council but 
also in the COR. In addition I see my COR 
membership as a fantastic opportunity to learn 
how an organisation like FOM works.

So far I have really enjoyed learning more about 
COR matters. The open attitude of both the COR 
and the director has positively surprised me. 
This attitude makes the work far easier and 
pleasanter.

That is J.J. Thomson. In 1897 he discovered the 
electron and determined the mass/charge ratio 
of an electron. About 100 years ago he built the 
fi rst mass spectrometer. His work has laid the 
foundation for modern mass spectrometry. 
One of the units in the discipline is even named 
after.  

Monique Jacobs

At Radboud University Nijmegen I work in an 
interdisciplinary and international team in the 
fi eld of single molecule mechano-(bio)
chemistry. Force plays an important role in 
many biological systems. Having built a 
combined force-fl uorescence microscope, 
I now investigate the infl uence of the force 
on the activity of several (bio)catalysts. 
May the force be with us :)

I think committed people are vital if a COR is 
to work well. I felt it was important that 
Nijmegen and Eindhoven are represented as 
well and that it would be interesting to gain a 
better understanding of how an organisation 
like FOM works. 

I really like being a member of the COR. It is 
a pleasant group of people. We have a lot 
of fun together as well as very involved 
discussions. What I really like is that we also 
can discuss the big decisions FOM is making 
at an early stage, such as the start-up of the 
ARCNL (Advanced Research Centre for 
Nanolithography). As a COR member you are 
always well informed about what is going on. 

Willard S. Boyle and George E. Smith. With 
their discovery of the CCD sensor they 
revolutionised photography by making it 
digital. Nowadays CCD sensors are everywhere, 
even in mobile phones. This affects my 
everyday life, as I love digital photography, 
as well as my work, where my microscope 
contains such a sensor.  

About the COR
Would you like to know more about the COR and 
the other COR members? Then take a look at: 

  www.fom.nl/cor
  www.fom.nl/centralworkscouncil

Three members 
of the COR 
introduce 

themselves 
to you
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What is your job at FOM? / What FOM What is your job at FOM? / What FOM 
research do you do?research do you do?

Why did you become a member Why did you become a member 
of the COR and what do you hope of the COR and what do you hope 

to achieve with this?to achieve with this?

How have you experienced How have you experienced 
the COR membership so far? the COR membership so far? 

What do you fi nd What do you fi nd 
surprising/pleasant?surprising/pleasant?

Who is your favourite Nobel Prize Who is your favourite Nobel Prize 
winner for physics and why? winner for physics and why? 

Would you like to know more about the COR and Would you like to know more about the COR and 
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vacuüm. In andere dingen moet je je meer verdiepen. Stel, je gaat 
voor het eerst aan de slag met bepaalde giftige gassen. Ik zoek 
dan informatie op internet, praat met leveranciers en overleg met 
de veiligheidsfunctionaris of andere collega›s. En je gebruikt 
natuurlijk je gezonde verstand.” 

Mentaliteit

“Veiligheid is een mentaliteit”, meent Smeets. “DIFFER stelt hoge 
eisen. Bezoekende onderzoekers krijgen bijvoorbeeld instructies 
en lopen met mij een rondje door het lab, langs vluchtwegen, 

gaskasten en noodknoppen. Daarnaast zijn bij elk gastexperiment 
twee DIFFER-medewerkers aanwezig. Dat is soms lastig, maar 
mensen zien wel in waarom we dat eisen. Voor elke veiligheids-
regel geldt dat men zelf inziet dat het nodig is.” Die veiligheids-
mentaliteit zit bij DIFFER dus wel goed, volgens Smeets. 
“Op andere plekken zie je de veiligheidscultuur soms verzwak-
ken. Dat gebeurt hier niet. Natuurlijk moet ik soms iemand op 
de vingers tikken als hij een boterham eet bij Magnum. Ik blijf 
streng.” Maar die striktheid blijkt te werken. “In de 43 jaar dat ik 
hier werk, is er nog nooit een ernstig ongeluk gebeurd.”

Toch kan het ondanks alle maatregelen natuurlijk mis gaan. 
Wat is nu het grootste risico op de DIFFER-werkvloer? 
“Dat ik hier vandaag weg ga!” grapt Smeets. Gelukkig laat hij 
de boel in goede handen achter. Hij heeft er dan ook het 
grootste vertrouwen in dat zijn collega’s de veiligheid na de 
verhuizing hoog in het vaandel zullen houden. (AH)  
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“Grijp je kans als die zich 
voordoet”, zei Pasteur ooit 
al. FOM-directeur dr.ir. Wim 
van Saarloos opende er de 
vierde editie van de Young 
Scientists’ Day mee, op 
12 december in CASA400, 
Amsterdam. Hij raadde de 
FOM-promovendi en 
-postdocs aan allerlei skills 
te ontwikkelen in de vier 
jaar van hun promotietraject en veel loopbaanopties open te houden. 
De Young Scientists Day sluit bij die gedachte aan. Aan de 120 deelnemers 
waren Van Saarloos’ woorden, en die van voormalige FOM-promovendi, 
goed besteed. Ook de elf gevarieerde workshops - van ‘Starting a science 
based company’ tot ‘Academic Career Development’ en Aikido - vielen in 
de smaak.  

Deadline 
Abstracts
13 Sept. 2013

21 + 22 
January

Deadline 
Registration
15 Nov. 2013
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FOM 
wishes 
 you 
a 
 Merry Christmas 
 and a happy 
and 
successful 
2014

Young Scientists’ Day:

   ‘Seize the opportunity

 when it arrives’
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    See you at 
Physics@FOM Veldhoven 
  on 21 + 22 January 2014!


