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  Over FOM
 Mensen bij FOM

in aantal mensen
 77 vaste wetenschappelijke staf
 175 postdocs
 512 oio’s
 329 ondersteunend personeel
 1.093 totaal

 Organisatie van FOM-onderzoek
 3 FOM-instituten
 1 Advanced Research Centre*
 205 werkgroepen bij universiteiten
 64 FOM-programma’s, waarvan 6 in de  
  vorm van een FOM-focusgroep
 19 Industrial Partnership Programmes
 186 projecten in de FOM-Projectruimte

 Geld in FOM
totaal op activiteitenniveau
  104,3 miljoen euro

 Output FOM
 91 proefschriften
 1.192 wetenschappelijke
  publicaties (refereed)
 1.837 overige publicaties
 13 octrooien

 Contact
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht
(030) 600 12 62  |  cpd@fom.nl  |  @FOMphysics

 www.fom.nl

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der  
Materie (FOM) maakt deel uit van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

* Het publiek-privaat gefinancierde 
Advanced Research Centre for 

NanoLithography (ARCNL) is een 
nieuwe vorm van samenwerking,  

in dit geval tussen ASML, FOM, NWO, 
UvA en VU. ARCNL is voorlopig 

ondergebracht bij AMOLF en zal op 
termijn als zelfstandig centrum binnen 

FOM verder gaan.

mailto:cpd@fom.nl
www.fom.nl


Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant is een artistieke interpretatie van dit unieke experiment. 
Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het middelste vlak een 
reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, van links (380 
nanometer boven het kristal) naar rechts (20 nanometer boven het kristal). Uit deze 
metingen ontrafelden de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) en de 
magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013 en in 
het Engels via www.fom.nl/highlights2013.

mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
http://www.nature.com/nphoton/journal/v8/n1/pdf/nphoton.2013.323.pdf#access
www.fom.nl/hoogtepunten2013
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Woord vooraf

Het jaar 2013 was vanuit P&O-perspectief een saai noch een voorspelbaar 
jaar. Zo werd eind januari bekend dat FOM (samen met de VU en de UVA) zou 
participeren in een bidbook voor ASML om het nieuw op te richten centrum 
voor nanolithografie naar Amsterdam te krijgen. Er is veel tijd besteed aan 
het nadenken over het onderbrengen van het nieuwe centrum bij AMOLF, het 
overleg met de medezeggenschapsorganen en aan het stroomlijnen van de 
rechtspositie voor het personeel van verschillende werkgevers dat in het 
nieuwe centrum samen gaat werken. 

Voor het energie-instituut DIFFER werd de eerste paal geslagen van het 
nieuwe lab in Eindhoven. De voor 2015 geplande verhuizing van Nieuwegein 
naar de campus van de TU/e werd in 2013 al zichtbaar via de toepassing van 
arbeidsvoorwaarden: enkele werknemers maakten gebruik van het Rechts- 
positionele Arbeidsvoorwaardenplan, waarin de verhuizing naar Eindhoven 
wordt gefaciliteerd.

Het instituut Nikhef vierde feest omdat de Nobelprijs voor Natuurkunde werd 
toegekend aan Englert en Higgs, nu het door hen in 1964 voorspelde 
higgsdeeltje in 2012 daadwerkelijk was aangetoond. Een beloning voor de 
vele FOM-onderzoekers van dit instituut die daar intensief aan hebben 
meegewerkt. P&O bood ondersteuning door hen passende arbeidsvoor- 
waarden te bieden toen ze (tijdelijk) op CERN woonden en aan het werk 
waren.

We gaven in 2013 binnen FOM invulling aan het computational sciences 
programma door 25 promovendi vanuit India bij ons te verwelkomen, met 
alle specifieke activiteiten die hieromheen werden georganiseerd. Behalve 
dat er nieuwe mensen kwamen, vertrokken er ook mensen: FOM zag een 
aantal van haar topvrouwen wegspringen naar een prestigieuze plek buiten 
de organisatie. Dat is mooi, maar het blijft tegelijkertijd noodzaak om met 
kracht alles te doen wat in ons vermogen ligt om onze doelstelling ‘20% 
vrouwen in schaal 12 en hoger in 2020’ te kunnen gaan behalen.

Sinds 2009 is er door FOM geen loon- en prijscompensatie meer ontvangen 
en konden er geen algemene (substantiële) salarisverhogingen meer worden 
toegekend. Gelukkig heeft FOM ondanks alle bezuinigingen geen mensen 
hoeven te ontslaan en kon voor 2013 een werkgelegenheidsgarantie worden 
gegeven.

En dan zijn er natuurlijk de dagelijkse zaken op P&O-gebied: zoals de voor- 
bereidingen die getroffen moesten worden om administratief per 1-1-2014 
over te gaan op de – met onduidelijkheden omgeven – Werkkostenregeling, 
de administratieve verwerking van bijna 250 nieuwe werknemers en de 
afwikkeling van een vergelijkbaar aantal vertrekkende werknemers. En elke 
maand ontving iedereen op tijd het juiste salaris!

Ik ben blij dat P&O van FOM in 2013 in staat is geweest op alle ontwikkelingen 
die zich voordeden een passend en vlot antwoord te vinden. Ook voor 2014 
heb ik er alle vertrouwen in dat we de FOM-organisatie goed zullen kunnen 
ondersteunen in alle voorziene én onvoorziene zaken.

Mr. Renée-Andrée Koornstra
Hoofd Centrale Personeelsdienst FOM 
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Om haar doelstellingen te realiseren had de werkgever FOM eind 2013 bijna 
elfhonderd werknemers in dienst waaronder 77 vaste wetenschappelijke 
stafleden, 175 postdocs, 512 onderzoekers in opleiding (oio’s) en 329 
technici en overige personeelsleden. Ten opzichte van vorig jaar is het totale 
personeelsbestand gedaald met 3 procent.

Meer dan twee derde (68 procent) van de FOM-werknemers is in tijdelijke 
dienst. Het gaat hierbij vooral om oio’s (47 procent) en postdocs (16 procent). 
Deze jonge wetenschappers zijn bij FOM in dienst voor de duur van hun 
onderzoeksproject en vervolgen hun carrière daarna buiten FOM.

Veel FOM-medewerkers hebben een buitenlandse nationaliteit. In 2013 gold 
dat voor 47 procent van de werknemers, onder de oio’s en postdocs zelfs 
voor 66 procent. De gemiddelde leeftijd van de FOM-werknemers is 35 jaar. 
76 Procent van de medewerkers is van het mannelijke geslacht. 

Wie werken er bij FOM?

Een groot deel van het bijzondere personeelsbestand van FOM 
bestaat uit promovendi (of oio’s) en postdocs. Oio’s (onderzoekers in 
opleiding) doen wetenschappelijk (natuurkundig) onderzoek en 
schrijven de gevonden resultaten op in artikelen die samen hun 
proefschrift vormen. Na de succesvolle verdediging van het 
proefschrift verwerven zij de graad van doctor en zijn daarmee 
‘gepromoveerd’. Oio’s zijn in de regel vier jaar in dienst bij FOM.

Gepromoveerden die een wetenschappelijke carrière ambiëren 
moeten een aantal jaren (internationale) ervaring opdoen als postdoc 
(postdoctoraal onderzoeker) voordat ze een vaste aanstelling kunnen 
verwerven. De postdocposities bij FOM zijn vooral bestemd voor 
mensen die in andere landen zijn gepromoveerd, dit zodat de in 
Nederland gepromoveerden ervaring bij buitenlandse weten- 
schappelijke onderzoekinstellingen kunnen opdoen. Op die manier 
faciliteert FOM internationale kennisuitwisseling. Postdocs zijn in de 
regel twee à drie jaar bij FOM in dienst.
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Kabinet verdeelt extra investeringen 
in onderzoek via NWO

In februari 2013 werd bekend dat het kabinet 
een aantal maatregelen heeft aangekondigd die 
er voor zorgen dat het structurele NWO-budget 
in de komende jaren ongeveer op peil wordt 
gehouden. Het kabinet zal de in het regeerak-
koord aangekondigde extra 100 miljoen euro 
voor fundamenteel onderzoek per jaar namelijk 
via NWO inzetten. Dit biedt ruimte voor verdere 
versterking van samenwerking tussen 
excellente onderzoekers en ambitieuze 
ondernemers om aan de hand van strategische 
kennisthema’s te werken aan groei van 
welvaart en welzijn in de toekomst. 
Het kabinet bouwt met deze maatregelen voort 
op het gezamenlijk manifest van kennisorgani-
saties en het georganiseerd bedrijfsleven uit 
september 2012. Daarin werd gepleit voor 
structurele investeringen in onderzoek en 
innovatie om aansluiting te houden met de top 
vijf kenniseconomieën van de wereld. De extra 
investering van 100 miljoen euro voor onder-

zoek, die komt van het ministerie van OCW, 
start met 25 miljoen euro in 2014 en loopt via 
75 miljoen euro in 2015, 2016 en 2017 op tot 
100 miljoen euro vanaf 2018. Daarnaast is het 
kabinet voornemens eenmalig 50 miljoen euro 
van de jaarlijkse extra middelen voor de TKI’s 
(Topconsortium voor Kennis en Innovatie) in 
te zetten voor privaat-publieke samenwerking 
op het terrein van fundamenteel onderzoek 
via NWO. 

FOM ontvangt TKI-toeslagen 

Eind februari is bekend gemaakt dat het TKI van 
de Topsector High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM) een TKI-toeslag heeft toegekend aan de 
Stichting FOM van 750.000 euro. Eind 
november hebben 
verschillende 

kennisorganisaties zoals FOM, STW, 
universiteiten en TNO een verzoek ingediend 
om een TKI-toeslag te ontvangen. In een TKI 
bundelen overheid, bedrijfsleven en onder-
zoeksinstellingen hun krachten, met het doel 
publiek-private samenwerking te bevorderen. 
Het ministerie van Economische Zaken 
verstrekt de smeerolie voor deze samenwerking 
in de vorm van een TKI-toeslag. De TKI-toeslag 
bedraagt 25% over de cash bijdragen van 
bedrijven aan samenwerkingen met organisa-
ties zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO 
en ECN. 

FOM zal de toegekende TKI-toeslag inzetten 
voor nieuwe onderzoeksactiviteiten binnen deze 
sector en in ieder geval ten goede laten komen 
aan nieuw onderzoek met bedrijven die de 
grondslag hebben opgebracht. De toeslag vloeit 
bijvoorbeeld terug naar promotie- of postdoc-
projecten of valorisatieprojecten. FOM zet zich 
in om de koppeling tussen de programma’s 
(bijvoorbeeld de Industrial Partnership Program-
mes) en de besteding van de toeslag zo sterk 
mogelijk te maken, zodat de prikkel voor 
bedrijven om in deze programma’s te investeren 
zo sterk mogelijk is.

Ook bij andere 
topsectoren heeft FOM 
een verzoek ingediend 

om een TKI-toeslag te ontvangen. Vanuit de 
Topsector Energie heeft FOM een toeslag van 
190.000 euro toegekend gekregen; dit bedrag 
is gegenereerd door en zal ingezet worden voor 
het programma van Shell, NWO en FOM 
‘Computational sciences for energy research’.

Topsectorenbeleid 2014-2015

NWO, waar FOM deel van uitmaakt, zal dit 
voorjaar een rapport opstellen met daarin hun 
bijdrage aan het topsectorenbeleid in de periode 
2014-2015. FOM levert aan deze ‘NWO-propo-
sitie’ een belangrijke bijdrage. Zo zal FOM bij 
NWO aangeven welke middelen er in de 
FOM-begroting voor die periode al aan de 
topsectoren 
zijn toegekend en hoeveel nieuwe initiatieven 
FOM kan opstarten. En natuurlijk ook welke 
plannen FOM heeft voor de besteding van het 
NWO-accres van 100 miljoen euro. 
Zie Tabel 1.

HTSM verdeelt 19 miljoen euro over 
32 projectvoorstellen 

In juni vorig jaar schreef de Topsector HTSM 
een call for proposals uit. Van de 73 ingediende 
voorstellen zijn in december 32 projectvoorstel-
len gehonoreerd voor een totaalbedrag van 19 
miljoen euro. Technologiestichting STW, NWO, 
FOM en ZonMw dragen 11,4 miljoen euro bij. 
Het hightech bedrijfsleven legt 7,5 miljoen euro 
in waarvan 4 miljoen euro cash, 40% van de 
totale projectkosten. De call werd georgani-
seerd door Technologiestichting STW, samen 
met de Stichting FOM en ZonMw. Van de 32 
projecten zal FOM vier natuurkundeprojecten 
uitvoeren. Alle projecten passen in één van de 
vijftien HTSM-roadmaps. 

Advanced Instrumentation: 
roadmap in ontwikkeling binnen 
Topsector HTSM 

Update topsectoren
In deze rubriek vindt u een update over FOM en de topsectoren, 
verdeeld over verschillende kaders. 

FOM expres  4

Foto: Shutterstock
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Topsector HTSM* Energie Chemie AgriFood LSH* Water Algemeen Geen 
topsector

Totaal 
topsectoren

Totaal in k€ 38.713 14.797 625 963 6.339 163 495 18.751 80.846

Totaal in % 48% 18% 1% 1% 8% 0% 1% 23% 100%

Tabel 1. Overzicht van de verwachte bijdrage in 2013 
(in k€) van FOM aan de topsectoren. 
* Topsector HTSM: High Tech Systemen en Materialen
* Topsector LSH: Life Sciences & Health

Op zoek naar de motivatie van onder-
zoekers in het fundamentele veld. 
Wat maakt hun werk leuk? Wat 
maakt fundamenteel onderzoek fun?

Of hij begrijpt waarom een collega hem heeft 
aangemeld voor deze rubriek? Hedde begint te 
lachen. “Ja, waarom ze me precies heeft 
voorgedragen weet ik niet, maar ik heb 
inderdaad wel fun in mijn werk.” Mijn interview 
heeft daarmee een goede start, maar 
vervolgens krijgt het al een andere wending. 
Het element ‘fundamenteel’ van de rubriek vindt 
Hedde namelijk minder van toepassing op zijn 
werkplezier. “Ik heb er vooral veel plezier in 
omdat het niet alleen maar fundamenteel 

is. Ons werk is heel tastbaar. Ik kan zien 
wat het nut is van mijn onderzoek. Waarom 
het belangrijk is om het beter te begrijpen.” 
Hedde praat nu over de mechanobiologie, 
een tak van wetenschap die de werking van 
cellen, ofwel de celmechanica, bestudeert. 

“Mijn taak is om te knutselen om krachten en 
verplaatsingen van cellen te kunnen meten. 
Het is een beetje een materiaalkundige aanpak. 
Extra leuk is het om metingen van gezonde en 
gemuteerde cellen te kunnen vergelijken.” 
Daarmee is de brug van fundamenteel naar 
toegepast gemaakt: de uitkomsten van Heddes 
onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van gerichte 
medicatie. “Het ontwikkelen van medicijnen 
is nu nog een soort zwarte doos. Je schiet 
eigenlijk met één groot hagelschot en probeert 
dan zoveel mogelijk dingen tegelijk. Je weet niet 
precies wat er gebeurt. Onze stappen om de 
celmechanica te kwantifi ceren zullen ons in 
staat stellen om slimmer en gerichter (medische 
red.) oplossingen te vinden.” Hoewel deze 
toepassing nog ver weg is, is dit doel een 
belangrijke bron van motivatie voor Hedde.

Door een grote toename van de technische 
mogelijkheden is het vakgebied van de 
mechanobiologie enorm in ontwikkeling. Ook is 
er nog zoveel onbekend dat keuzes maken 
soms lastig is. “Tussen dat vele onbekende 
zoek ik naar een plekje om me in te specialise-

ren. We kunnen nog gigantisch veel 
ontdekken en grote stappen maken. 
Mooi is dat ik niet ergens in de marge bezig 
ben met een of andere procesoptimalisatie. 
Nieuwe technieken leveren belangrijke 
nieuwe inzichten op waaraan de maat-
schappij ook daadwerkelijk wat heeft.”

De weg vanaf zijn Masteropleiding in 
Groningen leidde Hedde niet direct naar zijn 
huidige promotieplek in Leiden. Hij werkte 
eerst anderhalf jaar als strategieconsul-
tant. “Promotieonderzoek doen is een stuk 
uitdagender en fi jner, omdat je veel meer 
kunt leren. En de universiteit is een 
prettigere werkomgeving.” Wat na zijn 
promotie komt is voor Hedde nog geen 
issue. Hij lacht: “Ik heb hier nu nog 
genoeg te doen.”

In Leiden werkt hij in een inspirerende 
onderzoeksgroep met mensen vanuit diverse 
achtergronden. Hedde vindt dat fantastisch, 
maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat het 
aanbrengen van focus in het eigen promotie-
werk een permanente uitdaging is. “Er loopt 
altijd wel iemand rond met een gaaf en 
interessant idee. Ik moet ook af en toe nee 
zeggen.” Gelukkig kan hij daarin zijn eigen 
keuzes maken en er zijn eigen invulling aan 
geven. “Ik zou het verschrikkelijk vinden om in 
een vast stramien van mini-opdracht naar 
mini-opdracht te werken.”

Of promoveren hem zwaar valt, vraag ik Hedde 

nog. Hij lacht weer. “Ja. Je ziet altijd net dat-
gene waar je naar op zoek bent op vrijdagmid-
dag kwart over vier en dan wil je dus nog even 
doormeten.” In zijn tijd als consultant maakte 
hij destijds meer uren, maar promoveren is 
intensiever. “Het is erg hard werken, maar het 
is wel leuk hard werken, omdat je allemaal 
mensen om je heen hebt die enthousiast zijn en 
waar je samen nieuwsgierig mee kunt zijn. 
We zijn gewoon met zijn allen op zoek naar iets 
interessants en heel leuks.” Beter kun je plezier 
in onderzoek doen niet verwoorden. (EP)  

Wil je zelf je fun delen of heb je een 
collega die je hiervoor op wilt geven, 
mail dan naar fun@fom.nl.

The fun in fundamental

Naam: Hedde van Hoorn

Leeftijd: 28 jaar

Gestudeerd: Technische Natuurkunde in 
Groningen

Werkt als: FOM-oio bij de Universiteit 
Leiden

Doet onderzoek naar: de mechanische 
werking van cellen binnen de FOM 
werkgroep Mechanobiology 

  www.mechanobiology.nl

Bron: FOM expres, april 2013. Interview met FOM-promovendus Hedde van Hoorn.
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Iraanse 26

Turkse 23

Amerikaanse 19
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Griekse 16
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FOM Jaarboek 2012

Gepromoveerden
In 2013 promoveerden 91 FOM-medewerkers, waarvan 90 oio’s en 1 
technicus in vaste dienst. Van 75 van de oio’s is bij FOM bekend dat zij een 
nieuwe baan hebben geaccepteerd. Voor 41 van hen (55 procent) was dat in 
Nederland. Hieronder waren 20 personen met een buitenlandse nationaliteit. 
Van de 41 gepromoveerden die hun een vervolgcarrière in Nederland kozen, 
kozen er 19 voor de industrie, 18 voor de wetenschap (inclusief postdoc-
functies bij ziekenhuizen), drie voor de dienstensector en één voor het 
onderwijs.

In totaal kozen 50 (van de 75 gepromoveerden die een nieuwe baan 
geaccepteerd hebben) hun vervolgbaan in de wetenschap (buitenland of 
Nederland). Deze mensen hebben postdocposities verworven bij vaak 
prestigieuze onderzoekinstituten en universiteiten. Bij 32 van hen was dit in 
het buitenland. De ervaring leert dat een aanzienlijk deel van de groep die nu 
kiest voor een vervolgbaan in de wetenschap, in tweede instantie alsnog in 
de marktsector terecht komt.

Postdocs
In 2012 zijn er 80 postdocs uit dienst getreden. Over 2013 zijn nog onvol- 
doende uitstroomgegevens bekend van postdocs over hun vervolgcarriére. 
Het merendeel van de postdocs vervolgt hun carrière in het buitenland. Dit 
past bij het ‘reizigerskarakter’ van de postdocfunctie. Desondanks is er 
ieder jaar een aantal postdocs dat ervoor kiest in Nederland te blijven en hier 
een baan vindt in de wetenschap of erbuiten. In 2012 gold dat voor 30 
procent (11 personen) van de uit dienst getreden postdoc van wie FOM hun 
vervolgkeuze (FOM volgt haar postdocs minder intensief dan haar 
promovendi). kent.

Wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften (o.a. 
Nature, Science, Physical Review Letters) zijn bij uitstek graadmeters 
voor de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse 
wetenschappers publiceren veel vergeleken met hun collega’s in 
andere landen. Gemeten naar het aantal publicaties per onderzoeker 
scoort alleen Zwitserland hoger, zo blijkt uit een analyse ‘Trends in 
Beeld’ van het Ministerie van OCW.

Gepromoveerden leveren een belangrijke bijdrage aan de Neder- 
landse kenniseconomie. De FOM-gepromoveerden vliegen uit en 
nemen hun bij FOM opgedane kennis en vaardigheden mee. Dit geldt 
ook voor de buitenlandse promovendi, die zich na hun promotie vaak 
in Nederland vestigen.

25%

 

4%  

15%

 11%  

1%
3%  

9% 

32%

 

industrie NL

dienstensector NL

universiteit NL

onderzoekinstelling NL

onderwijs NL

industrie buitenland

onderzoekinstelling buitenland

universiteit buitenland

Arbeidsmarktkeuzes FOM-gepromoveerden 2013.

sectorkeuze aantal 
gepromoveerden

werkgevers o.a.

industrie NL 19 8x ASML (waarvan 1x via TMC Physics), 3x Shell, InnoSeis, Sievecorp, Invensys, Alten

dienstensector NL 3 KPMG, Optiver, Significance

universiteit NL 11 Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente,  
Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research Centre

onderzoekinstelling NL 7 NRG, TNO, AMC, VUmc, FOM

onderwijs NL 1 Zernike College Haren

industrie buitenland 2 Endless Mobile, Cooledge Lighting

onderzoekinstelling 
buitenland

8 Hemholtz (2x), ICFO, Institut NÉEL, Research Center Pharmaceutical Engineering, SISSA, IST Austria,  
RCPE Research Center Pharmaceutical Engineering

universiteit buitenland 24 Universität Heidelberg (2x), University of Oxford, University of Edinburgh, École Normale Supérieure de Lyon,  
Gebze Institut of Technology, Princeton University, Yale University, MIT, University of British Colombia,  
University of Melbourne, Universidad de Chile, BITS Pilani, Inner Mongolia University

werkzoekend 13  

onbekend 2  

eindtotaal 90  

Actuele werkgevers FOM-gepromoveerden 2013. Het betreft de laatst bekende gegevens. Deze kunnen afwijken van de eerste keuze die een 

promovendus heeft gemaakt, als deze na een kort dienstverband is overgestapt naar een andere werkgever.

Wat levert FOM?

6

FOM Sociaal Jaar verslag 2013



FOM Jaarboek 2012

betaalde baan 45%
Nederland 30%
bedrijf 45%
universiteit, onderzoekinstelling 55%
overig  
EER+ 53%
elders 17%
uitkering > 3 maanden 1%
onbekend 54%

Arbeidsmarktsituatie van FOM-postdocs uit dienst getreden in 2012.

Nederland  
30%  

EU

 
53%

 

niet-EU
 

17%
 

Vestigingsregio nieuwe werkgevers postdocs uitgestroomd  
in 2012.
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FOM expres  10

Cees dekker
@cees_dekker, 30 juli 2013
FOM-promovenda Rifka Vlijm in aktie. Zelfs anno 2013 blijkt het 
houtjetouwtjemodel nog erg nuttig bij DNA supercoiling

PG Kroeger
@PGKroeger, 10 september 2013
Het soort FOM-onderzoek waar ik niet gauw genoeg van krijg, 
ook al vat ik het nauwelijks http://fb.me/6j2tKeuqm 

NWO
@NWONieuws, 16 september 2013
Vandaag offi ciële start nieuwbouw FOM-instituut #DIFFER, op campus TU 
Eindhoven. Voor funderend onderzoek naar energie van de toekomst #NWO

FOMphysics
@FOMphysics, 16 september
“Dare to differ; make a difference. Dat gaan we doen.” 
@WimvanSaarloos bij de kickoff van de bouw van 
#DIFFER in Eindhoven

FOMphysics
@FOMphysics, 19 september 2013
De Wall of Fame op het FOM-bureau is uitgebreid 
met een mooie cover van Nature Physics!  

  www.twitter.com/FOMphysics

Met een promovendus praten over de fun van 
fundamenteel onderzoek wanneer hij diep in de 
eindfase van het schrijfproces zit is een gok. 
Maar bij Wilco Koppert MSc is al snel duidelijk 
dat je met hem genoeg leuke dingen kunt 
bespreken. We ontmoeten elkaar in het lab 
waarin hij talloze metingen heeft verricht: “Het 
mooie aan dit werk is dat je alles op een tafel 
kunt doen. Je gaat het hele proces door: bouw, 
experiment, analyse.” Om dit allemaal zelf te 
kunnen heeft Koppert veel nieuwe dingen 
geleerd, vooral op het gebied van elektronica. 
Nu heeft hij zijn werk vaak letterlijk in eigen 
hand.

Zijn enorme handigheid heeft Koppert te danken 
aan één jaar werktuigbouwkunde, voordat hij 
aan de studie natuurkunde aan de UU begon. 
Een bewuste keuze: “Ik vond dat ik vrij weinig 
met mijn handen kon en heb daar alles zelf 
leren doen. Dit helpt mij nu enorm. Niet alleen 
als ik zelf iets moet doen, maar ook als ik met 
technici moet praten. Ik kan ook goed 
inschatten waar in een ontwerp van mij 
problemen zullen optreden.”

Na het afronden van zijn natuurkundestudie 
startte Koppert zijn promotietraject bij 
FOM-instituut Nikhef. Daar heeft hij meege-
werkt aan de ontwikkeling van de Gridpix-
detector, een micro Time Projection Chamber. 
Het onderzoek vond plaats op de afdeling 
Detector R&D. Gridpix is in staat track 
segmenten van passerende ioniserende deeltjes 
driedimensionaal te meten. Bij de start van zijn 
promotie was het principe van de detector 
bekend, maar waren er nog vele vraagtekens bij 
de karakterisatie en toepasbaarheid van de 
technologie. “Ik zag bij binnenkomst een wereld 
van mogelijkheden. Maar uiteindelijk was het 
harder werken dan ik dacht”, lacht Koppert.

Gridpix combineert eigenlijk twee technieken: 
een silicium chip met 50 micron met daarboven 
een aluminium grid. Tussen beide lagen bevindt 
zich een gas om amplifi catie mogelijk te maken. 
Hiervoor is een groot elektrisch veld nodig van 
100 kV/cm. Dit grote veld leidt tot ontladingen 
en daar kon de eerste generatie van gebruikte 
Gridpix niet tegen. “Toen ik binnenkwam 
hadden we net een eerste serie die goed was. 
Vervolgens zijn we met full wafer processing 
gestart. Daar kwamen weer nieuwe problemen 
bij kijken.” Koppert was vooral bezig met tests 
en karakterisatie van de Gridpix en heeft er 
aardig wat versleten. Maar gelukkig niet zonder 
resultaat. Bij de laatste serie tests op CERN 
heeft hij bijzonder veel gegevens kunnen 
verzamelen. Al was het een enorme uitdaging 
alles op tijd klaar te hebben voor deze laatste 

metingen: “Voor de shutdown van de LHC had ik 
nog één kans om van de testbundel gebruik te 
maken. Ik heb twee maanden lang dag en 
nacht, inclusief weekenden, gewerkt om op tijd 
klaar te zijn.” Na de succesvolle metingen 
konden alle nog openstaande vraagtekens 
beantwoord worden. Een uniek gevoel van 
voldoening voor het harde werken.

Zijn technische promotieonderzoek volgde op 
een studie natuurkunde. Bij zijn bacheloronder-
zoek koos Koppert al voor de deeltjesfysica, bij 
de Utrechtse groep werkzaam aan de ALICE–
detector. “Tijdens mijn bacheloronderzoek in 
Utrecht heb ik veel steun gehad van prof.dr. 
René Kamermans, die helaas in 2010 is 
overleden. Na mijn bacheloronderzoek heb ik 
ook mijn masteronderzoek bij de ALICE-groep 
gedaan. Ik denk dat ik alle handtekeningen van 
het quark gluon plasma wel ooit min of meer 
heb beschreven.” Daarna wilde Koppert ‘iets 
technisch’ doen, maar daar was binnen ALICE 
op dat moment geen ruimte voor. 

“Gelukkig was deze ruimte er wel binnen de 
detector R&D-groep van Nikhef en kon ik daar 

promoveren”, zegt Koppert. “De internationale 
zichtbaarheid van het onderzoek naar de 
Gridpix-detector is gaandeweg gegroeid. 
Enkele jaren geleden werden alleen GEMS 
en Micromegas in presentaties over gasdetec-
toren genoemd. Nu hoort Gridpix er ook bij. 
We staan beter op de kaart.” 

Toch blijft het volgens Koppert een uitdaging 
om met een relatief kleine groep deze 
technologie binnen de wereld van de 
deeltjesfysica ingezet te krijgen. “Ik ben een 
perfectionist. Ook al zie ik soms dat een 
detector nog niet goed functioneert, toch blijf ik 
mijn uiterste best doen het ding optimaal te 
laten werken. Al zit ik maandenlang te klooien 
aan één klein ding, bijvoorbeeld een fi eld 
chamber bouwen rondom een chip, als het 
werkt ben ik ontzettend enthousiast.” Met zo’n 
enorm groot doorzettingsvermogen zullen de 
laatste loodjes van het schrijven ook wel 
lukken. (EP) 

The fun in fundamental
Op zoek naar de motivatie van onderzoekers in het fundamentele veld. 
Wat maakt hun werk leuk? Wat maakt fundamenteel onderzoek fun?

Naam Wilco Koppert
Leeftijd 30 jaar
Gestudeerd Experimentele natuurkunde, 
Universiteit Utrecht (UU)
Werkt als Promovendus bij 
FOM-instituut Nikhef
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Vandaag offi ciële start nieuwbouw FOM-instituut #DIFFER, op campus TU 

 FOM Natuurkunde 

Proefschrift Prijs
 voor het beste natuurkundige 

proefschrift 

 FOM Valorisatie 
Prijs

 voor een Nederlandse (groep van) 

onderzoeker(s) in de fysica die erin 

geslaagd is resultaten uit het eigen 

onderzoek op succesvolle wijze tot nut 

voor de maatschappij te maken

 FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs

 voor een FOM-promovendus met 

het beste proefschrifthoofdstuk 

over valorisatie-aspecten van het 

promotieonderzoek

www.fom.nl/prijzen

Voordrachten 

indienen voor 

1 april 2014
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Bron: FOM expres, oktober 2013. Interview met FOM-promovendus Wilco Koppert.
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FOM-output 2013
proefschriften 91 
wetenschappelijke publicaties (beoordeeld door vakgenoten) 1192
overige publicaties 1837
octrooien 13
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Eind 2013 werkte 44 procent van de FOM-medewerkers op één van de 
universitaire werkgroepen. Deze 485 voornamelijk oio’s en postdocs, 
worden aangestuurd door één van de 205 FOM-werkgroepleiders. De 
Technische Universiteit van Delft is de universiteit met de meeste FOM-
medewerkers.

In 2013 zijn 63 FOM-onderzoekers en technici voor een periode van drie 
maanden of langer naar het buitenland uitgezonden. Meer dan 60 procent 
van de uitzendingen in 2013 was naar Frankrijk en Zwitserland (o.a. CERN).

FOM-Nikhef

21%

DIFFER

12%

AMOLF

17%
 

FOM-bureau 6%

Universitaire 

werkgroepen

44%

Lokaties FOM-personeel.

Waar werken de FOM-medewerkers?

Het onderzoek bij FOM vindt plaats in de drie instituten AMOLF,  
Nikhef en DIFFER en op elf Nederlandse universiteiten. Ook komt 
het regelmatig voor dat FOM-onderzoekers en- technici een periode 
naar het buitenland uitgezonden worden of dat zij bij een Nederlands 
bedrijf te werk worden gesteld waarmee FOM een samenwerkings-
verband heeft. Een aantal ondersteunende afdelingen is gevestigd op 
het FOM-bureau.

De medewerkers van FOM die werkzaam zijn in de universitaire 
werkgroepen worden aangestuurd door een wetenschapper (veelal 
een hoogleraar) in dienst van de universiteit. Deze FOM-werk- 
groepleider geeft – naast de universitaire medewerkers die hij of zij 
aanstuurt – leiding aan één of enkele FOM-medewerkers (gewoonlijk 
oio’s en postdocs).

0 20 40 60 80 100 120

Technische universiteit Delft
Universiteit Twente

Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden

Universiteit van Amsterdam
Technische universiteit Eindhoven

Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Utrecht

Vrije Universiteit

aantal personen

Wageningen University & Researchcentre
Centrum voor wiskunde en informatica

Nederlands Herseninstituut (KNAW-NIN) oio's

postdocs

overig

FOM-personeel op niet-FOM-locaties.
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De tunnel onder CERN met de ‘Large Hadron Collider’. CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar  

elementaire deeltjes. CERN is gevestigd bij Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Regelmatig worden er FOM-medewerkers  

naar CERN uitgezonden.
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Van India naar Twente

“Nadat ik mijn Masters in Natuurkunde had 
gehaald in Delhi, heb ik vier jaar gewerkt voor 
een bedrijf in India dat onderzoek doet naar 
halfgeleidertechnologie. In de tijd dat ik daar 
werkte groeide mijn belangstelling voor 
onderzoek. Daarom keek ik uit naar een 
promotieplaats op het gebied van spintronica”, 
zegt Sharma. “Een vriend van mij werkte aan de 
Universiteit Twente en hij vertelde me dat er op 
korte termijn een vacature vrij zou komen. Ik 
heb gesolliciteerd en zo ben ik in Twente terecht 
gekomen.” In de groep van FOM-werkgroeplei-
der dr. Ron Jansen, werkte Sandeep op het 
gebied van spintronica. In spintronica wordt het 
magnetische moment (de ‘spin’) gebruikt om 
schakelingen en elektronische geheugens te 
maken. “In de huidige generatie elektronische 

apparatuur wordt hiervoor elektrische lading 
gebruikt, maar dat kost relatief veel energie en 
produceert een fl inke hoeveelheid warmte”, legt 
hij uit. “Door de spin te gebruiken in plaats van 
elektrische lading kan snellere apparatuur 
gemaakt worden die minder energie verbruikt.”

Keuze

Het promotieonderzoek verliep goed en leverde 
eind 2009 een publicatie in Nature op. Maar 
enkele maanden later besloot zijn promotor om 
met zijn onderzoek naar Japan te emigreren en 
werd Sandeep voor de keuze gesteld: in 
Nederland blijven en binnen een andere groep 
verder werken of met zijn promotor meegaan 
naar Japan. “Ik had mijn twijfels over de 
verhuizing”, zegt Sandeep. “Daarom nodigde 
Ron me uit om een kijkje te komen nemen 

voordat ik mijn beslissing nam. Samen hebben 
we het lab in Tsukuba bezocht. De onderzoeks-
infrastructuur was heel goed, nog beter dan in 
Twente.” Hij vervolgt: “De samenwerking met 
Ron beviel me ook. En verder liep het 
onderzoeksproject heel goed en wilde ik het 
onderwerp van mijn onderzoek niet veranderen. 
Deze drie factoren bij elkaar maakten dat ik er 
uiteindelijk voor koos om naar Japan te gaan.”
En zo vertrok Sandeep naar Tsukuba, de 
‘science city’ van Japan. “Tsukuba is ongeveer 
zo groot als Enschede en erg internationaal. De 
mensen zijn erg vriendelijk”, zegt hij, “maar het 
is moeilijk om met de Japanners te communice-
ren, want met uitzondering van mijn collega’s 
spreken ze vaak geen Engels. Dat was geen 
probleem in Nederland, daar kon je zelfs Engels 
gebruiken om iets op de markt te kopen!” 

Aardbeving

Tijdens een grote aardbeving in maart 2011, 
was Sandeep aan het werk in het lab. “Je voelt 
hier vaak kleine aardbevingen, maar het was 
meteen duidelijk dat het nu om een veel grotere 
ging. Ik was op de tweede verdieping en zag het 
hele gebouw schudden. Ik kroop onder een tafel 
om mezelf te beschermen tegen alle spullen die 
naar beneden vielen”, zegt Sandeep. “In 
Tsukuba is geen van de gebouwen ingestort, 
maar er was veel schade. Het grootste deel van 

onze uitrusting was gevallen en deed het niet 
meer. We konden twee maanden lang niet in het 
lab werken.”

Sandeep bracht een al geplande vakantie naar 
voren en bezocht zijn familie in India.
Toen de schade eenmaal hersteld was ging hij 
terug om zijn onderzoek weer op te pakken. “Ik 
was heel gemotiveerd om mijn promotieonder-
zoek binnen de gestelde tijd af te maken. Ik was 
verantwoordelijk voor het labwerk en samen 
met mijn supervisor heb ik de resultaten 
geïnterpreteerd en verwerkt in wetenschappe-
lijke artikelen. We zijn er samen in geslaagd om 
ervoor te zorgen dat mijn promotieonderzoek 
toch op tijd af kwam.”

Op 25 maart 2013, promoveerde Sandeep 
onder professor Bart van Wees aan de 
Universiteit van Groningen. Hij hoopt zijn 
onderzoek binnenkort voort te zetten aan een 
universiteit in India.(HvdM)  

FOM promovendus Sandeep Sharma volgt promotor naar Japan

Een promotietraject verloopt niet altijd zoals verwacht, maar tijdens zijn 
promotieonderzoek deed FOM-promovendus Sandeep Sharma wel veel 
ongewone ervaringen op. In 2009 kwam hij vanuit India naar Nederland om 
hier zijn promotieonderzoek te doen. Een jaar later emigreerde hij echter met 
zijn promotor naar Japan, waar hij ook nog eens de grote aardbeving mee-
maakte. Toch slaagde hij erin om zijn promotieonderzoek binnen vier jaar af te 
ronden en was hij de co-auteur van twee artikelen in het gerenommeerde 
tijdschrift Nature.

Onverwachte wendingen 
tijdens een promotieonderzoek

The Central Works Council 2013 
is ready for the challenge
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Agenda
Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophysics 2013

This year the Dutch meeting on Molecular and Cellular 
Biophysics will be held on Monday 30 September and 
Tuesday 1 October 2013. Goal of this meeting is to bring 
together all groups that work on molecular and cellular 
biophysics and microscopy in the Netherlands. The meeting 
consists of plenary sessions, with invited presentations 
by (inter)national speakers, and special oral and poster 
sessions.

The deadlines for the submission of abstracts are: 
- 31 May 2013 for an oral presentation
- 2 September 2013 for a poster presentation  

  www.fom.nl/biophysics

FOM Young Scientists’ Day 2013

On Thursday 12 December 2013 FOM will be organising 
the fourth edition of the FOM Young Scientists’ Day. Both 
FOM PhDs and FOM postdocs are invited to attend. 
This year the event will be held at Casa 400 in Amsterdam. 
Participation is free of charge.
Participants can again look forward to a programme, 
aimed at developing and acquiring the personal skills and 
knowledge needed to successfully complete a PhD and 
embark upon a professional career. Besides workshops, 
former FOM employees have been invited to come and talk 
about their careers. All FOM postdocs and PhDs will receive 
an invitation detailing the programme in the fall.  

The fi rst months of 2013 have already passed, a period in which 
much has happened but also changed at the FOM Central Works 
Council (COR). In December 2012, elections were held and in 
January the new COR came together. Five members of the 
previous COR have continued and have been joined by no less 
than nine new faces. Do you recognise one or more colleagues in 
the photo and do you actually know who your representative is? 
We hope so, because this COR will represent the interests of all 
FOM employees, and therefore you, over the next two years!

The COR has elected Wessel Vlug (Utrecht/Wageningen) as chair 
and Sjoerd Wouda (AMOLF) as secretary. Veer Keizer (Leiden) has 
been elected as deputy chair and Leo Wiggers (Nikhef) as deputy 
secretary. Together they form the COR’s Executive Committee. 
Unfortunately there is still a vacancy in the COR, as we do not yet 
have a representative from Eindhoven/Nijmegen. Interested? 
Then sign up by sending an e-mail to cor@fom.nl. With the 
fourteen current members we are at least ready to think about, 
talk about and also to give advice about the personnel interests 
and policy of FOM in the period 2013-2014. 

In the closing months of 2012, the COR and FOM have held 
negotiations about the secondary employment conditions. 
Agreement was reached about the modifi ed Implementation 
Regulations for the period 1 December 2012 to 1 January 2014. 
This includes agreements about the change in secondment 
regulation and the remuneration for business trips abroad. The 
COR managed to convince FOM not to lower the mileage 
allowance for business trips in the Netherlands and to also 
include holiday pay and the end-of-year bonus in the calculation 
of service jubilees. Would you like to know more about the COR’s 
activities in 2012? Scan the QR code for the COR Annual Report 
2012 or see the FOM website for the latest news. 

Over the next year, the COR’s activities include further 
negotiations about the Implementation Regulations. Several new 
items are also on the agenda. The COR is closely watching the 
developments at the KVI in Groningen where the TRIµP FOM 
focus group will fi nish at the end of 2013. The COR has also been 
informed by FOM about the Renewal of the Financial Processes 
Project in which FOM is now making a survey about the funding 

and budgeting processes and procedures and how they 
can be redesigned via a new or renewed fi nancial system. 
And, of course, FOM’s health and safety policy will continue 
to be on the COR’s agenda. 

Via the FOM website and through FOM expres we will keep 
you informed about all of the subjects we will be involved in 
over the course of 2013. Did you know that the COR meetings 
are open to the public and that you are most welcome to 
attend these? You can also sign up for receiving the agenda 
and the minutes by e-mail. 
All you need to do is register with our 
offi cial secretary, via cor@fom.nl. 
We look forward to seeing you!  

  www.fom.nl/cor
(in Dutch)

  www.fom.nl/
centralworkscouncil
(in English)

Bron: FOM Expres, april 2013. Interview met FOM-promovendus Sandeep Sharma die zijn begeleider volgde naar Japan om daar zijn  

promotie-onderzoek voort te zetten. Het betreft een vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige publicatie.
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Werving, selectie en aanstelling

In 2013 zijn bij FOM 241 nieuwe medewerkers in dienst getreden, voor het 
merendeel oio’s en postdocs (resp. 109 en 73 personen). Bijna driekwart 
van de oio’s en postdocs die het afgelopen jaar in dienst zijn getreden had 
een buitenlandse nationaliteit (oio’s 63 procent, postdocs 89 procent). 
Opvallend was dat in 2013 een kwart (25 procent) van de startende oio’s 
een Indiase nationaliteit had. Dit hangt samen met het computational 
sciences programma dat in 2013 van start ging (zie pagina 20).

Voor de buitenlanders is in 2013 zes keer de ‘Dutch Welcome Course’ 
georganiseerd, in totaal hebben daaraan 73 personen meegedaan.

Tenure Track beleid bij DIFFER
Na 5 jaar vaste aanstelling voor succesvolle wetenschappers

contact: Aart van Oploo (a.vanoploo@differ.nl).

De gewijzigde missie van het instituut DIFFER heeft onder andere geresul- 
teerd in het besluit om nieuwe onderzoeksgroepen te starten op het gebied 
van ‘solar fuels’. Voor dit nieuwe onderzoeksthema zullen nieuwe groeps- 
leiders worden aangetrokken. Om DIFFER met dit thema goed op de kaart te 
zetten is het van belang dat de nieuwe groepsleiders in staat zijn hun 

onderzoek vorm te geven en te positioneren binnen het wetenschapsveld. 
Het DIFFER Tenure Track beleid geeft de richtlijnen om dat te beoordelen. 

Het Tenure Track beleid is gebaseerd op de volgende doelstellingen:
- Een carrière pad te bieden voor nieuwe (wetenschappelijke) medewerkers
- Te behalen doelen concreet te maken en te koppelen aan ontwikkelpaden 
- Jonge wetenschappers uitdagende onderzoeksmogelijkheden bieden

Een volledige Tenure Track bij DIFFER zal in beginsel vijf jaar duren. Na twee 
jaar vindt een eerste evaluatie plaats en na het vierde jaar een tweede. De 
onderzoekers worden zowel beoordeeld op het opbouwen van een toon- 
aangevende onderzoeksgroep als op het zorgdragen voor voldoende 
financiering. Bij een negatieve evaluatie wordt de betrokken onderzoeker 
gedurende één jaar de mogelijkheid geboden om – met begeleiding – een 
nieuwe werkomgeving te vinden. Een positieve evaluatie in het vijfde jaar 
resulteert in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Arbeidsvoorwaarden
contact: liz.van.dijk@fom.nl

Personeelsbeleid en -ontwikkeling

Het begrip Tenure Track komt uit de Verenigde Staten en betreft een 
traject dat tot een vaste aanstelling kan leiden. De medewerker moet 
zich gedurende een aantal jaar bewijzen en aan het eind wordt een 
beslissing genomen over de vaste aanstelling. Vrijwel alle Neder- 
landse universiteiten hebben Tenure Track beleid met eigen 
accenten. Hetzelfde geldt voor de FOM-instituten.

Bij FOM worden de arbeidsvoorwaarden op twee niveaus geregeld. 
Allereerst is de CAO-Onderzoekinstellingen (CAO-OI) van toepassing. 
Deze komt tot stand in overleg tussen de Werkgeversorganisatie 
Onderzoekinstellingen (WVOI - inclusief FOM) en de Werknemers- 
organisaties. Daarnaast heeft FOM eigen Uitvoeringsregelingen 
(UVR) die tot stand komen in overleg met de Centrale Ondernemings- 
raad. Deze geven op specifieke onderwerpen een nadere invulling 
aan de CAO-OI en regelen arbeidsvoorwaarden die niet in de CAO 
voorkomen.

Op verschillende locaties werken FOM werknemers samen met 
medewerkers in dienst van andere organisaties. Zo werken FOM-
promovendi (oio’s) op universiteiten samen met promovendi (aio’s) 
die onder de CAO voor Nederlandse Universiteiten vallen en werken 
Nikhef-onderzoekers samen met internationale collega’s op CERN. 
De arbeidsvoorwaarden kunnen dan verschillen.

FOM maakt zich sterk voor een specifiek op de FOM-werknemers 
toegespitst arbeidsvoorwaardenpakket. Oio’s krijgen onder andere 
een eigen cursusaanbod aangeboden tijdens het promotietraject, 
eigen jaarlijkse planning en evaluatiegesprekken en een beperking in 
het doen van andere werkzaamheden (zoals het geven van onderwijs) 
tot maximaal 10 procent van de werktijd. Voor praktische zaken zo- 
als werktijdenafspraken, gebouw toegang, aanwezigheidsregistratie, 
sluitingsdagen, sportfaciliteiten, volgen de FOM-werknemers de 
lokale regels.

Het merendeel van de (veelal tijdelijke) medewerkers bij FOM wordt 
geselecteerd door FOM-werkgroepleiders in dienst van de univer- 
siteiten. FOM geeft de werkgroepleiders hiervoor een aantal richt- 
lijnen mee. Hierbij gaat het niet alleen om de geschiktheid voor de 
baan zelf, maar ook om het perspectief van de tijdelijke werk- 
nemer ná de FOM-aanstelling. FOM werkt niet mee aan het ‘stapelen’ 
van tijdelijke postdoc-contracten, aangezien de wetenschapper zo 
geen ‘eigen signatuur’ kan opbouwen.

FOM ziet graag dat haar vele buitenlandse medewerkers (en hun 
eventuele partners) goed integreren in Nederland. Daarom wordt hen 
de ‘Dutch Welcome Course’ aangeboden, waarin zij kennis maken 
met de Nederlandse taal en cultuur.
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Op 31 december 2013 eindigde zowel de looptijd van de CAO als die van de 
UVR. Beide regelingen zijn verlengd met de afspraak om in de loop van 2014 
overleg te voeren tussen de werkgever FOM en de werknemersvertegen- 
woordigingen over de wederzijdse wensen en ideeën. Op beide tafels is 
uitstel van de onderhandelingen tot 2014 onder meer ingegeven door het feit 
dat FOM en de overige werkgevers in de WVOI geen loon- en prijs- 
compensatie ontvangen.

Pilot 40/40-regeling bij AMOLF
Vakantie-uren automatisch uitruilen tegen extra salaris

contact: Wouter Harmsen (w.harmsen@amolf.nl).

Bij FOM-instituut AMOLF zijn met ingang van 1 januari 2013 als tweejarige 
proef alle oio’s en postdocs aangewezen voor de 40/40-regeling. Deze 
medewerkers nemen structureel veel minder vakantie op dan de standaard 
338 uur per jaar en benutten vaak niet de mogelijkheid om jaarlijks vakantie-
uren te kunnen verkopen. Door toepassing van de regeling verkopen zij nu 
automatisch maandelijks een aantal vakantie-uren.

Zowel de betrokken medewerkers als de organisatie zijn tot nu toe positief 
over de regeling. De proef wordt eind 2014 geëvalueerd.

Nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor FOM-medewerkers
Overstap naar verzekeraar Loyalis

contact: ria.wemelsfelder@fom.nl

OHRA heeft FOM begin april 2013 meegedeeld dat het product ‘Inkomens- 
garantieplan’ ingrijpend wordt aangepast en juridisch gezien beschouwd 
moet gaan worden als pensioenverzekering, waardoor het onder de nieuwe 
pensioenwet valt. Dit betekent onder andere dat FOM – als werkgever – 
verplicht zou worden alle nieuwe werknemers aan te melden voor deze 
pensioenverzekering en dat deze nieuwe werknemers automatisch, voor 
eigen rekening, verzekerd zouden zijn tenzij ze binnen afzienbare tijd een 
afstandsverklaring opsturen. FOM hecht echter aan de vrijwilligheid van de 
inkomensverzekering en ziet het als de eigen verantwoordelijkheid van de 
werknemer om hier al of niet gebruik van te maken. Daarom heeft FOM de 
raamovereenkomst met OHRA opgezegd en is er gezocht naar een alter- 
natieve, maar gelijkwaardige mogelijkheid tot het verzekeren van inkomens- 
aanvulling bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Resultaat is dat FOM per 
1 november 2013 een overeenkomst heeft gesloten met Loyalis.

De CAO Onderzoekinstellingen biedt sinds 2012 de mogelijkheid om 
bepaalde groepen medewerkers aan te wijzen voor wie een 
contractuele en feitelijke arbeidsduur van 40 uur per week geldt en 
een jaarlijkse verlofaanspraak van 234 uur per jaar. Dit in 
tegenstelling tot de standaard (voltijds) arbeidsovereenkomst waarbij 
een contractuele arbeidsduur van 38 uur, een feitelijke arbeidsduur 
van 40 uur per week en een verlofaanspraak van 338 uur per jaar 
geldt. Via de nieuwe CAO-mogelijkheid wordt een deel van de 
verlofaanspraak omgezet in extra salaris. Hierbij houdt men de 
mogelijkheid om verlof (terug) te kopen. In de CAO staan kaders 
vermeld, waarbinnen die regeling kan worden toegepast. Deze 
regeling wordt de ‘40/40-regeling’ genoemd.

Sinds enige jaren had FOM voor haar werknemers een collectief 
raamcontract met OHRA ten behoeve van een vrijwillige arbeids- 
ongeschiktheidsverzekering: het ‘Inkomensgarantieplan’. Een flinke 
groep FOM-werknemers had deze verzekering afgesloten.
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Arbeidsomstandigheden & verzuim Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage van FOM was over 2013 gemiddeld slechts 1,7 
procent. 

Richtlijn veilig werken met nanotechnologie in een 
researchomgeving
contact: ralf.cornelissen@fom.nl

FOM-onderzoekers werken met synthetische nanomaterialen. Deze materia- 
len hebben door hun zeer kleine afmeting (10-9 meter) andere eigenschappen 
dan dezelfde chemische verbindingen op microschaal (10-6 meter) en door 
hun afmeting kunnen ze barrières in het lichaam passeren die gangbare 
stoffen niet kunnen passeren. De huidige kennis is nog onvoldoende om het 
risico van blootstelling aan synthetische nanomaterialen met 100 procent 
zekerheid in te schatten. Onderzoekers zijn de eerste beroepsgroep die 
blootgesteld wordt aan eventuele risico’s.

FOM heeft het initiatief genomen om een bruikbare handreiking te 
ontwikkelen voor verantwoord gebruik van synthetische nanomaterialen. In 
een projectteam bestaande uit arbo-deskundigen van de Universiteit Leiden, 
TU Delft, FOM-Nikhef met ondersteuning van TNO, zijn in 2013 zeventien 
‘Goede Praktijken’ ontwikkeld voor verantwoord gebruik van synthetische 
nanomaterialen in een onderzoekomgeving. 

Daarnaast is een Risk Governance opgesteld, die onderzoekinstellingen een 
handvat geeft in het omgaan met onzekere risico’s. Hierin is tevens aandacht 
besteed aan vragen en mogelijke ongerustheid van werknemers en hun 
omgeving.

FOM neemt liever preventieve en proactieve maatregelen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden, dan curatieve. Maatregelen 
worden zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van de dagelijkse 
werkzaamheden zodat de risico’s op het gebied van veiligheid en 
gezondheid laag zijn en er gezond en veilig gewerkt wordt.

Voor de dagelijkse ondersteuning heeft FOM één centrale arbo- 
coördinator en drie instituutsgebonden arbocoördinatoren in dienst. 
De centrale arbocoördinator fungeert als gecertificeerd kerndes- 
kundige voor de FOM organisatie. Voor medewerkers werkzaam bij 
de universiteiten heeft FOM per universiteit een contract afgesloten 
met een arbodienst. Indien mogelijk met de interne arbodienst van de 
universiteit zelf FOM-medewerkers hebben vrij toegang tot het 
arbeidsomstandighedenspreekuur.
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“Als laserspecialist ben ik verantwoordelijk 
voor een groot gedeelte van AMOLF’s laser-
systemen. Ik ondersteun onderzoekers 
bijvoorbeeld bij reparaties en het bouwen van 
nieuwe laseropstellingen. Daarnaast doe ik 
wetenschappelijk werk in drie onderzoeksgroe-
pen”, beschrijft Jan Versluis. In theorie besteedt 
hij tien procent van zijn tijd aan zijn functie als 
Laser Safety Offi cer. In de praktijk is dat meer. 
Er is namelijk meer dan genoeg te doen: 
AMOLF heeft maar liefst zeventig verschillende 
lasersystemen in huis. 

“Dat zijn lasers met klasse 3B of 4”, zegt 
Versluis. Deze wat cryptische klinkende 
classifi catie geeft aan hoe gevaarlijk de laser is. Een 3B- of 4-laser kan ernstige 
oogschade veroorzaken. Versluis hanteert zelf ook een andere classifi catie: 
“We bepalen de damage potential van onze lasers. Die grootheid geeft aan hoeveel 
keer de laserintensiteit boven de drempelwaarde voor oogbeschadigingen ligt.” 
AMOLF bezit lasers die de drempelwaarde tot wel een miljoen keer overschrijden.

Veiligheid in schillen

Des te meer reden om een Laser Safety Offi cer in dienst te hebben. “Bij AMOLF 
is veiligheid een duidelijke prioriteit. Het management investeert in veiligheid en 
wetenschappers nemen hun verantwoordelijkheid”, zegt Versluis. De lasersyste-
men bij AMOLF overstijgen de wettelijke veiligheidseisen. “Het is belangrijker dat 
een opstelling in de praktijk veilig is, dan dat het aan wettelijke regels voldoet. 
Meestal nemen we extra maatregelen. Als je werkt met een bronlaser die licht 
maakt met een bepaalde golfl engte, eist de wet bijvoorbeeld dat je veiligheidsbril 
precies die golfl engte fi ltert. Maar in de opstelling zelf ontstaat óók licht met 
andere golfl engten. Ik kies dan toch voor een bril die al deze golfl engten fi ltert.” 

“Onderzoekers werken jarenlang met lasers, natuurlijk gaat er dan wel eens iets 
fout. Je vergeet bijvoorbeeld een laserbundel te blokkeren. Dat is menselijk”, 
vervolgt Versluis. Maar hij doet er alles aan om het gevaar te minimaliseren. 
“Bij AMOLF gebruiken we verschillende veiligheidsschillen. Schil één is het laserlab 
zelf. Wij gebruiken zo’n lab echt alleen voor de laserexperimenten. Je gaat dus 
bijvoorbeeld niet een artikel schrijven in het lab waar je collega een proef uitvoert.” 
De tweede schil bevindt zich bij de laseropstelling. “De lasers moeten goed zijn 
uitgelijnd, zodat er geen bundels voorbij de tafel komen waar de opstelling op staat. 
En om de opstelling zit een laag metalen behuizing. Als er een foutje wordt 
gemaakt, waardoor laserlicht aan de opstelling ontsnapt, vangt deze laag het 

licht op.” De laatste veiligheidsschil bestaat uit de brillen die onderzoekers verplicht 
dragen. “Deze brillen beschermen je ogen gedurende een aantal seconden als je in 
de bundel kijkt. Dat is best indrukwekkend: het gaat hier om lasers die door een 
metaalplaat heen kunnen branden.”

Monster

Volgens Versluis is het grootste gevaar dat mensen niet beseffen hoe gevaarlijk 
sommige lasers zijn. “Dat geldt vooral voor lasers die licht maken in het nabij-
infrarode deel van het spectrum. Zo’n laserbundel lijkt erg zwak, omdat onze ogen 
dit licht slecht zien. Maar in werkelijkheid is de bundel sterk genoeg om elektronen 
van atomen af te rukken en op die manier een plasma te creëren. We demonstreren 
dat wel eens door het licht te concentreren met een lens. Dan zie je pas wat voor 
monster je in huis hebt”, vertelt Versluis.

Het voorlichten van de onderzoekers is dan ook van groot belang. Versluis ziet 
hierop toe. Onderzoekers voltooien eerst een digitale tutorial laserveiligheid, 
en kloppen vervolgens bij hem aan voor een toetsing en verdere instructies. 
“Daarnaast vertrouw ik enorm op de ruimteverantwoordelijken”, vertelt Versluis. 
“Deze mensen zijn verantwoordelijk voor een specifi eke opstelling. We zien dat 
dit systeem erg goed werkt.”

ARCNL

Versluis hoopt dit systeem ook te implementeren bij het ARCNL, het nieuwe 
Advanced Research Centre for NanoLithography dat de komende twee jaar onder 
de vleugels van AMOLF van start gaat. “We moeten nu nieuwe laserlabs indelen. 
Ik heb dus genoeg te doen: het vormt een leuke uitdaging!”  
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Tenure-track posities binnen ‘Computational sciences voor 
energieonderzoek’

Een scherp oog op felle lasers
Laser Safety Offi cer Jan Versluis vertelt over zijn werk bij AMOLF

Facility Scientist en Laser Safety Offi cer. Zelfs deze 
summiere functiebeschrijving is nog een mond vol. 
Geen wonder, want Jan Versluis vervult een erg 
diverse lijst aan taken bij FOM-instituut AMOLF. 
Hij houdt onder andere de laserveiligheid in het oog.

Veel FOM-onderzoekers werken met lasers. Op het FOM-instituut AMOLF is 
Jan Versluis de laserveiligheidsdeskundige. 
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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 wetenschappen. Onderzoeksvoor-
stellen 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 uitgeno-
digd 
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 taak-
omschrijving wordt later bekend. 

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

  Kijk hiervoor op www.fom.nl.  

Tekst: 
Ans 

Hekkenberg

Bron: FOM Expres, april 2014. Interview met Laser Safety Officer Jan Versluis.
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FOM heeft de volgende doelen voor haar oio’s:
1. Promotie in vier jaar;
2. (Direct) Aansluitend aan het FOM-dienstverband een baan elders;
3. Nadenken over valorisatiemogelijkheden van het eigen onderzoek.

FOM ondersteunt haar promovendi in het realiseren van deze doelen onder andere door:
- Goede inbedding in de werkomgeving en een duidelijke werkopdracht. Met FOM-promovendi wordt vóór indiensttreding een opleidings- en 

begeleidingsplan overeengekomen. Tijdens het promotietraject zijn er jaarlijks formele gespreksmomenten om de voortgang van het onderzoek te 
monitoren.

- Trainingen op het gebied van planning en organisatie van het promotietraject, het geven van presentaties, het schrijven van wetenschappelijke 
artikelen, valorisatie en het plannen van de loopbaan. Ook individuele coaching behoort tot de mogelijkheden.

- Activiteiten die de aansluiting met de arbeidsmarkt bevorderen, zoals STARTbaanbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en een LinkedIn groep van 
FOM-promovendi en FOM-alumni.

Taking Charge of your PhD-project
De cursus ‘Taking charge of your PhD-project’ introduceert de FOM-
plannings- en evaluatiemethodiek. De oio’s krijgen handvatten aange- 
reikt om hun promotieonderzoek zo te organiseren dat een promotie in 
vier jaar een realistisch en haalbaar doel wordt. Ook oefenen ze 
vaardigheden die relevant zijn in de interactie met anderen. Alle oio’s 
volgen deze training verplicht in het eerste jaar van het promotietraject. 
De Nederlandstalige variant van deze training heet ‘Promotie in eigen 
regie’.

The art of presenting science
Een goede presentatietechniek is een belangrijk instrument voor elke 
succesvolle onderzoeker. Presentaties zijn belangrijk in het uitdragen 
van de inzichten en resultaten van het onderzoek, en om partners te 
vinden voor verder onderzoek. Dat geldt niet alleen binnen de acade- 
mische wereld, maar evenzo daarbuiten. In deze training wordt speciale 
aandacht besteed aan het presenteren voor grote groepen, waarvoor het 
werken met theatertechnieken een effectief hulpmiddel blijkt.

Valorisatieworkshop
FOM hecht er aan dat haar promovendi ook nadenken over de maat- 
schappelijke relevantie van hun onderzoek en mogelijke toepassingen 
daarvan. Tijdens de valorisatieworkshop maken de promovendi kennis 
met voorbeelden van valorisatie en krijgen ze een gevoel voor de 
werelden van kennisbescherming (octrooi/patent) en ondernemerschap. 

De onderzoekers wordt gevraagd na te denken over hun eigen onderzoek 
in relatie tot mogelijke toepassingen of toegevoegde waarde.

Nijenrode Business Orientation Week
In deze training worden promovendi in de gelegenheid gesteld kennis te 
maken met verschillende aspecten van management, zoals samen- 
werking tussen mensen, veranderingsprocessen, leiderschap, organisa- 
tiestructuur enz. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om de dynamiek 
binnen organisaties aan den lijve te ondervinden en leren een oplos- 
singsgerichte aanpak van vraagstukken op het terrein van organisatie en 
management. De training beoogt hen assertiever c.q. beter voorbereid te 
maken bij het selecteren van een nieuwe werkgever (bijv. van een 
bedrijf) na FOM. De training beslaat vijf aaneengesloten dagen inclusief 
overnachting op Nijenrode.

Training Loopbaanplanning
De training ‘Loopbaanplanning’ bevordert het vinden van een passende 
baan, aansluitend op het dienstverband bij FOM. De training is erop 
gericht om oio’s kennis te geven van de arbeidsmarkt, te voorzien van de 
benodigde vaardigheden en het zelfinzicht te bevorderen zodat een 
nieuwe positie gevonden kan worden die aansluit bij hun wensen en 
talenten. Als afsluiting toetsen de deelnemers hun verworven inzichten 
en vaardigheden in een oefensollicitatiegesprek met (externe) selecteurs 
uit het bedrijfsleven. De Engelstalige variant van deze training heet 
‘Career Planning’.

Beleid tijdelijke wetenschappers (oio’s en postdocs)

Toelichting FOM-trainingen voor promovendi.
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Vernieuwingen FOM-trainingen voor promovendi
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl

In 2012 zijn twee nieuwe trainingen voor FOM-promovendi ontwikkeld: How 
to get funded en The art of scientific writing . De eendaagse workshop How 
to get Funded is ontwikkeld en wordt gegeven door voormalig FOM-AMOLF-
medewerker prof.dr. Mischa Bonn (nu werkzaam bij het Max Planck Institute 
for Polymer Research). In deze workshop staat het schrijven van succesvolle 
onderzoeksvoorstellen centraal. In de driedaagse intensieve training The Art 
of Scientific Writing wordt de deelnemers handvatten gegeven voor het 
schrijven van wetenschappelijke artikelen. 

Deze training is ontwikkeld door oud-FOM-promovendus dr. Gijs Meeusen, 
die sinds vele jaren de gewaardeerde training ‘The Art of Presenting Science’ 

geeft voor FOM. Beide pilots waren succesvol en de trainingen hebben 
daarom per 2013 een vaste plaats in het trainingspakket gekregen.

In 2013 heeft FOM voorbereidingen getroffen voor een volgende nieuwe 
workshop op het gebied van programmeren: ‘Saving Time by Writing Better 
Code’. Deze workshop gaat in 2014 voor het eerst gegeven worden door 
voormalige FOM-gepromoveerde Niels Laurens en diens collega (aio) bij de 
VU Onno Broekmans. In 2013 deden zij een succesvolle try-out van de 
workshop op de FOM Young Scientists’ Day (zie pagina 22).

Sinds januari 2013 worden FOM-postdocs op verzoek bij de oio-trainingen 
toegelaten. Dit met uitzondering van Taking Charge of Your PhD-project en 
Promotie in eigen Regie. Voor de Valorisatieworkshop en de cursus How to 
get funded was dit overigens al het geval.

Naam training aantal trainingen aantal deelnemers

Dutch Welcome Course 6 72 (waaronder partners en postdocs)

Taking Charge of your PhD-project 7 80

Promotie in eigen Regie 4 40

The Art of Presenting Science 4 45

The Art of Scientific Writing 4 60

How to get Funded 1 13 (waaronder 7 postdocs)

Valorisatieworkshop 2 26 (waaronder 7 postdocs)

Loopbaanplanning (Nederlands) 2 19

Career Planning 2 15

Nijenrode Business Orientation Week 2 48

Deelname FOM-trainingen voor promovendi in 2013.

Bij de training Loopbaanplanning oefenen de deelnemers sollicitatie-

gesprekken met recruiters uit het bedrijfsleven.

FOM-alumnus Niels Laurens (gepromoveerd in 2012) geeft samen 

met VU-aio Onno Broekmans (niet op de foto) een try-out voor de 

training ‘Saving Time by Writing Better Code’.
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FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs
contact: dorien.kool@fom.nl

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2013 is uitgereikt aan dr. Martin 
Frimmer. Frimmer verrichtte zijn onderzoek aan FOM-instituut AMOLF, 
onder supervisie van prof.dr. Femius Koenderink. Op 14 november 2012 
verdedigde hij zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. De jury 
van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs spreekt bijzondere waardering 
uit voor zowel de uitstekende leesbaarheid als de diepte van de weten- 
schappelijke analyse in Frimmers proefschrift.

In zijn proefschrift beschrijft Frimmer hoe het uitzenden van licht door 
quantum-lichtbronnen kan worden gemanipuleerd met nanostructuren. 
Quantum-lichtbronnen zenden licht uit via spontane emissie: een molecuul 
absorbeert spontaan energie en laat deze vervolgens weer vrij in de vorm 
van een lichtdeeltje. Frimmer onderzocht met name de invloed van 
zogeheten optische antennes op het licht. 

Valorisatiehoofdstuk Prijs
contact: victor.land@fom.nl

Dr. Josephine Scholten (directeur VSNU) reikt de FOM Valorisatie-

hoofdstuk Prijs 2013 uit aan dr. Adam Lassise.

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2013 is toegekend aan dr. Adam Lassise, 
gepromoveerd aan de TU/e. In zijn proefschrift beschrijft hij op heldere wijze 
hoe je trilholtes kunt gebruiken om de resolutie van elektronenspectroscopie 
te verbeteren en geeft hij een uitgebreid stappenplan om de technische 
barrières voor een grootschaliger gebruik te doorbreken om uiteindelijk tot 
een reëel eindproduct te komen. De nieuwe techniek is vele malen 
goedkoper dan de bestaande techniek met femtosecondelasers.

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs is door de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek der Materie ingesteld met als doel de 
aandacht te vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk fysisch 
onderzoek door jonge onderzoekers. De prijs wordt vanaf 2010 ieder 
jaar uitgereikt voor het beste natuurkundige proefschrift. De winnaar 
krijgt een bedrag van 10.000 euro, door de winnaar geheel vrij te 
besteden.

Proefschrift  

Martin 

Frimmer.
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FOM moedigt promovendi aan om een apart hoofdstuk in hun proef- 
schrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. 
Het gaat dan om zaken als ‘voor wie (binnen en buiten de academia) 
en waarom zouden de resultaten van uw onderzoek van belang 
kunnen zijn; zijn er lange termijntoepassingen van uw werk denk- 
baar?’. De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs benadrukt het belang dat 
FOM aan valorisatie hecht en heeft als doel de alertheid van 
promovendi op mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren. De 
winnaar krijgt een bedrag van 5.000 euro, door de winnaar geheel 
vrij te besteden. De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt tijdens Physics@FOM Veldhoven in januari.
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Bedrijfsbezoek ASML
Zestig FOM-promovendi en postdocs op bezoek in Veldhoven

contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl

FOM en ASML hebben in 2013 tweemaal (7 juni en 9 oktober) een bedrijfs- 
bezoek georganiseerd, zodat FOM-promovendi en postdocs in de laatste 
fase van hun contract meer konden leren over het fysische onderzoek dat bij 
ASML plaats vindt. Programmaonderdelen waren onder meer presentaties 
over het onderzoek bij ASML, een rondleiding en het werken aan een actuele 
case. Gezien de grote belangstelling - beide bezoeken waren met twee maal 
30 deelnemers volgeboekt - is met ASML afgesproken in 2014 wederom 
een bedrijfsbezoek te organiseren.

Diversiteitsbeleid gericht op vrouwen

Realisatie doelstellingen FOM-organisatie
contact: renee-andree.koornstra@fom.nl

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage 
vrouwen dat is ingeschaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en niet-
wetenschappelijk) gestegen van zeven naar negen procent. Helaas is er een 
daling te zien ten opzichte van het hoogtepunt in 2011, toen het percentage 
11 procent was. Dit is mede te wijten aan het feit dat FOM voor veel mede- 
werkers een doorstroomorganisatie is: mensen zijn in tijdelijke dienst en 
stromen dus ook weer uit. Enkele topvrouwen hebben de FOM-organisatie 
de afgelopen jaren verlaten en kregen mooie banen buiten FOM (zie inter- 
view met Marileen Dogterom op bladzijde 18). De daling van het percentage 
is een gevolg van het succes van FOM-vrouwen. De taak voor FOM is nu om 
te zorgen voor voldoende nieuwe aanwas.

“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 werkzaamheden van een specifieke 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 specifieke 
interesse voor ASML vandaan. De performance van hun machines op 
het gebied van lithografie 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.”

 nulmeting 
01-01-2010

situatie per
31-12-2011

situatie per
31-12-2012

situatie per
31-12-2013

doel voor 
2015

doel voor 
2020

aantal vrouwelijke RvB
leden (totaal 29 leden)

 2 4 4 6 4 6 

aantal vrouwelijke UB
leden (totaal 5 leden)

0 0 1 1 1 1 

percentage (en aantal) vrouwen 
in schaal 12 en hoger

7% (8)  11% (13) 9%( 11) 9% (10) 14% (16) 20% (24)

Doelstelling en ontwikkeling aantal vrouwen bij FOM in topfuncties.

Vierdejaars promovendus dr. Paul Zomer verwoordt zijn indrukken 

van het bedrijfsbezoek bij ASML.

In het voorjaar van 2010 heeft FOM het vrouwencharter ‘Talent naar 
de Top’ ondertekend, samen met andere Nederlandse werkgevers. 
Hiermee heeft FOM toegezegd concrete maatregelen te nemen om 
meer vrouwelijk talent in de organisatie te krijgen en te behouden. 
FOM heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 minstens 20 procent, 
oftewel 24 senior staffuncties (schaal 12 en hoger), bezet zullen zijn 
door een vrouw met het tussendoel van minstens 16 vrouwen in 
2015. Dit is een ambitieuze doelstelling want van oudsher is in de 
bèta-omgeving de instroom van vrouwen beperkt.
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FOm/v-stimuleringsprogramma
contact: dorien.kool@fom.nl

In het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn in 2013 drie nieuwe persoonsgebonden posities toegekend, allen met een looptijd van drie jaar. FOM heeft in 2013 
één nieuwe overbruggingssubsidie toegekend. Gedurende het gehele verslagjaar liepen er verder twee eerder toegekende overbruggingssubsidies.

FOM expres  5

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 flink te 
brainstormen wisten alle groepen tot 
mooie resultaten te komen.

Het meeste werk gebeurde aan het bureau, en 
tussen koffiemachine 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 
profiteer 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 fijn 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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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
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Vervolg van pagina 2: Physics with Industry 2013 levert mooie resultaten op

Bron: FOM expres, december 2013. Marileen Dogterom is één van de topvrouwen bij FOM die in 2013 ‘wegsprong’ naar een mooie functie elders.

Met het FOm/v-stimuleringsprogramma probeert FOM om meer vrouwe- 
lijke fysici te behouden voor de wetenschap. Onderdeel van het 
programma zijn twee subsidievormen: persoonsgebonden posities voor 
postdocs en overbruggingssubsidies. De persoonsgebonden posities  
 

voor postdocs zijn bedoeld voor vrouwen die hun loopbaan binnen de 
Nederlandse fysica op langere termijn willen vormgeven. Overbruggings- 
subsidies zijn bedoeld om faculteiten en onderzoekinstellingen te onder- 
steunen bij het aanstellen van een vrouw in vaste dienst.
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Afronding onderzoek naar redenen van vertrek van vrouwen uit  
de wetenschap
‘Bergen blijken soms kleine heuveltjes’

In 2012 heeft FOM via groepsbijeenkomsten in kaart gebracht waarom 
vrouwelijke wetenschappers die uit dienst zijn gegaan niet meer terugkeren 
in de wetenschap. In 2013 zijn ter afsluiting een vijftal vrouwen individueel 
geïnterviewd dit niet aanwezig waren bij de groepsbijeenkomst. Dit om een 
zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Ook deze vrouwen is met name de 
vraag gesteld wat FOM als werkgever kan doen. De bevindingen van de 
interviews en van de eerdere groepsbijeenkomsten (zie kader) zijn gebundeld 
en worden meegenomen in de plannen van FOM in 2014.

Aandacht voor ‘vrouwen in de natuurkunde’ op Physics@FOM 
Veldhoven
FOM-werkgroepleiders denken mee over meer vrouwen in de 

wetenschap

Op Physics@FOM Veldhoven 2013 heeft FOM dit jaar haar werkgroepleiders 
aandacht gevraagd voor het thema ‘vrouwen in de natuurkunde’. De FOM-
werkgroepleiders werden tijdens een diner uitgedaagd om mee te denken 
over hoe het aandeel vrouwen in de Nederlandse natuurkunde, en met name 
in de hogere functies, verhoogd kan worden. Onder leiding van Mirjam ten 
Cate van adviesbureau Room to grow lieten acteurs van de firma Het 
Consulaat treffend zien hoe communicatie en interpretatie op de werkvloer 
kan leiden tot onbedoelde neveneffecten. Na een levendige discussie, die 
ook de aandacht vestigde op het feit dat mannen net zo goed in deze 
situaties komen, konden de werkgroepleiders een opvallend kralen-keycord 
om hun nek hangen. Hiermee droegen ze heel bewust tijdens het congres uit 
dat zij FOM’s missie voor meer vrouwen in de natuurkunde steunen. 

Knelpunten die vrouwen bij een wetenschappelijke carrière ervaren 
zijn onder andere:
- De vaak langdurige onzekerheid over een vaste baan.
- De lange werkweken (in combinatie met een partner die vaak ook 

werkzaam is in de wetenschap)
- De (gewoonlijk mannelijke) begeleiders lijken meer geneigd zich 

in te zetten voor de carrières van hun mannelijke, dan voor die 
van hun vrouwelijke medewerkers.

- De eigenschappen van de vrouwen zelf, zoals bescheidenheid en 
het stellen aan hoge eisen aan zichzelf.

- Voor de Nederlandse maatschappij heerst nog altijd de norm dat 
fulltime werken en moederschap niet combineerbaar zijn.

Mogelijke oplossingen die de aan het onderzoek deelnemende vrou- 
wen aandroegen waren:
- meisjes op scholen meer stimuleren om een bètarichting te kiezen.
- meer vrouwelijke rolmodellen zichtbaar maken.
- organisaties als FOM kunnen het onderwerp aandacht geven, 

bijvoorbeeld via trainingen voor leidinggevenden op het gebied 
van ‘gender awareness’.

- organisaties als FOM kunnen vrouwen trainingen (of individuele 
coaching of mentoring) aanbieden om als lastig ervaren zaken 
meer hanteerbaard te maken (‘bergen blijken soms kleine 
heuvels’).

- meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden en eventueel persoonlijke 
budgetten om flexibiliteit te creëren.

- Betere verspreiding van vacatures via vrouwennetwerken.
- Voorkeurbeleid of quota bij aanstellingen.

Overigens werd genoemd dat de vrouwen geen zaken willen krijgen 
alleen omdat ze vrouw zijn, uiteindelijk moet het wel om kwaliteiten 
blijven gaan!

Jaarlijks organiseert FOM in Veldhoven een tweedaagse wetenschap- 
pelijke conferentie voor de fysica community in Nederland met de 
naam ‘Physics@FOM Veldhoven’. Het totaal aantal deelnemende 
natuurkundigen is ongeveer 1900. Op de avond voorafgaand aan het 
congres komen de FOM-werkgroepleiders samen om een thema in 
de wetenschap te bespreken.

Resultaten uit FOM-onderzoek waarom vrouwen de wetenschap 

verlaten.

FOM-werkgroepleiders konden een kralen-keycord op Physics@FOM 

Veldhoven dragen ten teken dat ze de missie van FOM voor meer 

vrouwen in de natuurkunde ondersteunden. 
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Minerva-Prijs
contact: dorien.kool@fom.nl

De Minerva-Prijs 2013 gaat naar dr. Katerina Dohnalová (UvA) voor haar 
artikel ‘Surface brightens up Si quantum dots: direct bandgap-like size-
tunable emission’ gepubliceerd in Light: Science & Applications. In het 
artikel beschrijft Dohnalová onderzoek aan silicium quantum dots – kleine 
nanokristallen waarin quantummechanische eigenschappen een duidelijke 
rol spelen. Door de quantum dots van een koolstoflaagje te voorzien, wist 
Dohnalová met haar collega’s de elektronische structuur van de dots te 
veranderen. Daardoor zenden de quantum dots veel efficiënter licht uit dan 
voorheen. De efficiënte silicium quantum dots vormen een geschikt 
materiaal voor leds, displays en flexibele zonnecellen. Dohnalová kreeg eind 
2013 ook een tenure track aanstelling via een MacGillavry Fellowship van  
de UvA. 

Bijzondere FOM-Programma’s

Vliegende start voor computational sciences programma
FOM verwelkomt 25 Indiase promovendi

contact: joost.weber@fom.nl

In de zomer van 2013 is een eerste groep promovendi bij FOM gestart op de 
25 CSER-projecten die geselecteerd waren in de eerste ronde eind 2012. In 
september hebben Shell en FOM voor deze groep ‘welkomstdagen’ 
georganiseerd. Op 3 september werden de Indiase promovendi ontvangen 
bij het Shell Technology Centre in Amsterdam, waar zij met elkaar en met 
hun contactpersonen bij Shell konden kennismaken. Via presentaties en 
rondleidingen konden zij kennis opdoen over de toepassing van 
computational sciences bij Shell en het onderzoek dat Shell in Amsterdam 
uitvoert. Op de dag daarna werden de promovendi ontvangen bij het FOM-
instituut AMOLF door directeur en landgenoot Vinod Subramaniam. Samen 
met één van zijn Indiase promovendi gaf hij een voordracht waarin hij zijn 
eigen ervaringen deelde met een aantal treffende voorbeelden van voor 
Indiërs in Nederland opmerkelijke zaken. Na rondleidingen door het instituut 
stond de middag in het teken van een workshop over cultuurverschillen. Eind 
2013 werden 12 nieuwe kandidaten geselecteerd voor projecten van de 
tweede ronde. Deze onderzoekers zullen in de zomer van 2014 starten met 
hun promotieonderzoek.

In 2013 is het programma ‘computational sciences for energy 
research’ (CSER) officieel van start gegaan. Dit grootschalige initia- 
tief komt voort uit een samenwerking tussen Shell, NWO en FOM en 
heeft meerdere doelen: een enorme boost geven aan de computa- 
tional sciences op het gebied van energieonderzoek in Nederland, 
een bijdrage leveren aan het NWO-thema ‘Duurzame energie’ en het 
opleiden van zestig hooggekwalificeerde onderzoekers die na hun 
promotieonderzoek een carrière bij Shell zullen beginnen. Vanwege 
dit opleidingsaspect heeft het programma bijzondere aandacht van 
de Centrale Personeelsdienst.

Binnen één van de vier sub-programma’s binnen dit initiatief kunnen 
Nederlandse onderzoekers de komende vijf jaar projectfinanciering 
verwerven, waarmee zij een promovendus kunnen aanstellen. Uniek 
aan dit programma is dat zij deze kunnen selecteren uit een ‘pool of 
excellence’ bestaande uit hoog gekwalificeerde masters van Indiase 
topuniversiteiten, die door Shell geselecteerd zijn. Al deze promovendi 
hebben de garantie dat zij na hun promotieonderzoek bij FOM aan de 
slag kunnen bij het Shell Technology Centre in Bangalore te India. 
Zowel Shell als FOM zullen zich inspannen om een hechte verbinding 
te bevorderen tussen het onderzoek bij FOM en de toepassings- 
mogelijkheden bij Shell en tussen de FOM-oio’s en hun toekomstige 
werkgever.
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Indiase FOM-promovendi tijdens de welkomstdag op het FOM-

instituut AMOLF. Op de foto ook een aantal begeleiders van FOM.

De tweejaarlijkse Minerva-Prijs voor de beste natuurkundige public- 
atie van een vrouw maakt deel uit van het FOm/v-stimulerings- 
programma. 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 
Nederlandse vrouw, of aan een buitenlandse vrouw die voor haar 
publicatie onderzoek in Nederland heeft gedaan. Aan de Minerva-
Prijs is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden, door de winnares 
vrij te besteden.

20

FOM Sociaal Jaar verslag 2013

http://www.nature.com/lsa/journal/v2/n1/full/lsa20133a.html
mailto:joost.weber@fom.nl
http://www.fom.nl/fomv
http://www.fom.nl/fomv


Vwo-docenten draaien mee bij FOM
Financiering voor programma komende jaren zeker gesteld

contact: manon.quik@fom.nl

Vanwege bezuinigingen is het project Vwo-docenten in omvang beperkt en 
heeft FOM voor het schooljaar 2013/2014 vijf posities (in plaats van de 
gebruikelijke tien) van 0,2 fte beschikbaar gesteld voor een periode van een 
jaar. Drie posities zijn aan Nikhef toegekend, twee aan DIFFER.

Voor de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 ontvangt FOM vanuit het 
OCW-programma Docentstages & Gastlessen financiering voor in totaal acht 
posities per schooljaar.

FOM heeft beperkt budget om een aantal vwo-docenten een 
parttime onderzoekspositie (met een jaarcontract) op de drie FOM-
instituten aan te bieden. Doel van dit initiatief is docenten een impuls 
in hun eigen beroepspraktijk te geven, die zal afstralen op hun 
leerlingen. FOM wil hiermee de banden met scholen aanhalen en 
hoopt de belangstelling voor een studie in de fysica te versterken. 

Bron: FOM Expres, april 2014. Norbert van Veen, Vwo-docent, over zijn ervaringen als parttime onderzoeker bij Nikhef. 

<Badoux: ruimte vrij laten voor een interview en foto vwo-docent. Het 
interview wordt gedurende mijn vakantie rechtstreeks bij jullie 
aangeleverd door Anita van Stel, uiterlijk 3 maart. Dit interview moet 
ook in de FOM-expres opgenomen worden, dus die lay-out hier graag 
gebruiken (wel met grote foto).

Hier komt interview vwo-docent met foto met FE opmaak. Aan te 
leveren door Anita van Stel
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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 mid-
den 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 
prioriteiten 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 kunstmatige 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)  

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.

IN
T

E
R

V
IE

W

In de werkkamer van Van Veen op Nikhef vindt 
uitwisseling plaats: “Van die cascade van 
deeltjes moet een fi lmpje zijn. Wil je de hele  
shower reconstrueren?”, vraagt collega Niek 
aan Norbert. Sinds anderhalf jaar is Van Veen 
een dag in de week op Nikhef, binnen het 
project ‘Leraren in Onderzoek’ (LIO). Dit 
LIO-project loopt vanaf 2008, toen FOM besloot 
jaarlijks tien leraren natuurkunde de kans te 
geven om, naast hun baan in het onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Van Veen is dertien jaar leraar natuurkunde op 
de Amsterdamse school Fons Vitae Lyceum. 
Tot twee jaar geleden was hij ook actief binnen 
de ‘its academy’, een samenwerkingsverband 
tussen vier hoger onderwijsinstellingen in 
Amsterdam, dat zich erop richt om het onder-
linge bètaonderwijs beter op elkaar aan te laten 
sluiten. Van Veen begeleidde practica en 
bereidde masterclasses voor. Van Veen noemt 
zijn vak zijn hobby : “Toen ik twee jaar geleden 
mijn master afrondde, smaakte dat naar meer.  
Iemand wees me op de FOM-advertentie voor 
LIO. Ik solliciteerde en werd aangenomen. 
Ik wilde kosmische straling beter begrijpen. 
Nu doe ik er onderzoek naar, dat in één dag 
in de week te doen is. Ik bestudeer computer-
simulaties van kosmische straling. We bekijken 
wat we in het ideale geval zouden kunnen 
meten van een shower.” Hij wijst de vier 
HiSPARC detectoren aan, in de skiboxen op het 
dak van Nikhef, die samen een ruit en dus twee 
driehoeken vormen. Van Veen: “Omdat we in 

een station twee driehoeken 
hebben, kunnen we twee keer 
de richting bepalen van een 
shower en zo een nauwkeuri-
gere richtingbepaling doen. 
Hoe de deeltjes bij de detector 
aankomen en daadwerkelijk 
gemeten worden, hangt af 
van de energie en van wat ze 
onderweg  tegenkomen.  We kunnen de 
imperfectie van detectoren ook inbrengen in 
de simulaties.”

Van Veen vraagt de sleutel van de werkplaats 
aan zijn collega en legt daar enthousiast uit: 
“Dit zijn de plastic (polyvinyltolueen-antraceen; 
scintillator) platen van de detectoren. 
Mijn  leerlingen hebben die glad geschuurd 
en vervolgens in zwart plastic, dat geen licht 
doorlaat, verpakt. Als de kosmische deeltjes 
door de platen gaan, ontstaan er lichtfl itsjes 
(fotonen) die naar de fotomultiplier geleid 
worden. Deze fotomultiplier is aan een detector-
kastje gekoppeld, dat aangesloten is op de 
computer. Data worden doorgegeven aan het 
HiSPARC netwerk, waar ze met speciale 
HiSPARC software worden geanalyseerd. 
Inzet van elektronica geeft ons de kans om 
gelijktijdig met meerdere sensoren te meten.  
Daarom zijn mijn leerlingen nu bezig om met 
een simpel Arduino-board, een printplaatje, 
weerstationnetjes te bouwen, die ook metingen 
gaan doen, synchroon met het meetstation. 
Met die combinatie van metingen kunnen ze 

ook onderzoeken of er correlaties van weers-
invloeden met de kosmische straling zijn. Het 
is voor leerlingen heel leuk om eigen data te 
vergelijken met professionele gegevens. We 
zijn zelfs bezig om te bekijken of we dergelijke 
weerstations ook aan andere scholen kunnen 
gaan aanbieden.”

De middelbare school van Van Veen, Fons 
Vitae Lyceum, wil zich profi leren als excellente 
onderwijsaanbieder. Het HiSPARC-project 
past daar goed bij. Bovendien komen de 
onderwerpen ‘deeltjesfysica, relativiteitstheorie 
en quantummechanica’ als lesstof terug in het 
natuurkundecurriculum. Van Veen vindt dat hij 
als docent boven de lesstof moet kunnen staan 
en de kennis die hij op Nikhef opdoet, draagt 
daaraan bij: “De leercurve is op een instituut als 
Nikhef heel hoog. Ik word breed uitgedaagd en 
vind het leuk om veel te leren. Op een bepaald 
moment stomp je in het onderwijs toch enigs-
zins af. Nu programmeer ik, lees ik weten-
schappelijke artikelen en moet ik publiceren. 
Mijn kennis wordt afgestoft. Ik word er een 
betere leraar van.”

Een bijkomend voordeel is dat van Veen voor 
veel van zijn bètaleerlingen de ideale connectie 
met de wetenschap is. Met enige regelmaat 
leidt hij leerlingen rond op Nikhef en vertelt hij 
over zijn positieve  ervaringen met onderzoek 
doen: “Ik vertel ze hoe leuk en spannend het is 
om een bijdrage te leveren aan een natuurkun-
deonderzoek. Leerlingen komen door mij vaker 
op de universiteit terecht. Mijn collega’s in de 
vakgroep zijn overigens ook enthousiast over 
wat ik ze vertel.”

Wat Van Veen betreft, levert dit Leraren In 
Onderzoek-project alleen maar voordeel op: 
“Meer kennis bij de participerende  docenten, 
meer enthousiasme bij de leerlingen en toekom-
stige studenten, en alles wat er tussenzit. 
Ik ben heel blij dat FOM hier geld voor uittrekt. 
Je kunt de benefi ts weliswaar niet direct meten, 
maar stel dat elke deelnemende docent één 
of twee toekomstige, briljante fysici aandraagt, 
dan is dat toch een waanzinnig resultaat?” 
(AvS )  

onderweg  tegenkomen.  We kunnen de ook onderzoeken of er correlaties van weers- Een bijkomend voordeel is dat van Veen voor 

Elk jaar gaan leerlingen van mij natuurkunde studeren
Als je aan drs. Norbert van Veen vraagt waarom hij als leraar natuurkunde 
op het Nikhef onderzoek is gaan doen, komt er een bescheiden antwoord. 
Hij hoopt een bijdrage aan het onderzoek naar kosmische straling te kunnen 
leveren en vindt het een uitdaging om nieuwe dingen te leren. En met zijn 
verhalen over het onderzoek hoopt hij zijn leerlingen te motiveren. 
Pas later in het interview blijkt hoe die motivatie uitpakt: van zijn 
leerlingen gaan er elk jaar één of twee natuurkunde studeren. 
Soms zelfs meer.

Norbert van Veen
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Evenementen

FOM Young Scientists’ Day
contact: ysd@fom.nl

De 4e editie van de FOM Young Scientists’ Day werd op 12 december 2013 
georganiseerd bij CASA 400 te Amsterdam. Het programma bestond uit een 
plenair deel met sprekers (alle FOM-alumni) en twee sessies met 
keuzeworkshops. De bijna 120 deelnemers konden vooraf hun voorkeuren 
voor de workshops aangeven. Opvallend populair was dit jaar de workshop 
‘Shaping your career outside academia’. Onderwerp van deze workshop is 
de carrière mogelijkheden voor promovendi buiten de wetenschap. Eén van 
de nieuwe workshops in het programma was dit jaar de workshop ‘Bringing 
you research into the digital age’ gegeven door FOM-alumnus Niels Laurens 
(tevens spreker op de dag) en collega aio Onno Broekmans van de VU.

De volgende editie van de FOM Young Scientists’ Day is gepland voor 2015. 
Uit de (zeer positieve) evaluaties van afgelopen jaar kwam naar voren dat de 
deelnemers bij een volgende editie meer buitenlandse alumni zouden willen 
horen. Daar hebben de deelnemers een punt: 66 procent van de FOM-
promovendi en postdocs heeft een buitenlandse nationaliteit. Ook zij kiezen 
er regelmatig voor om na hun promotie in Nederland te blijven.

Tweejaarlijks organiseert FOM de Young Scientists’ Day voor al haar 
oio’s en postdocs. Op de YSD worden diverse workshops aangeboden 
voor promovendi en postdocs in verschillende fasen van hun onder- 
zoeksproject gericht op loopbaan en ontwikkeling.

Workshops YSD 2013

Naam workshop aantal deelnemers

- What a Personality! (with actor) 19
- Get organized!
 Time management for researchers (with actor) 23
-  Practical leaderships skills (with actor) 24
-  The Art of Presenting Science 13
-  The Art of Scientific Writing 22
- Bringing your research into the digital age 10
- How to get funded 23
- Academic career development 23
- Starting a science-based company 15
- Shaping your career outside academia 40
- Applying martial arts to physics (Aikido-workshop) 14

Inschrijfbalie op de Young Scientists’ Day. 
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Sprekers (FOM-alumni) YSD 2013
 
Dr Niels Laurens
Department Manager Physics and Astronomy at VU

Dr Egge van der Poel
Consultant Big Data & Healthcare at KPMG

Dr Bas̨ak Kükrer
Scientist Mass Spectrometry, Protein Sciences, Crucell Vaccine 
Institute, Janssen Center of Excellence for Immunoprophylaxis

Dr Thijs Versloot
Research Fellow at the European Space Agency
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Citaten uit de deelnemer evaluaties van de Young Scientists’ Day 2013

“The program is very interesting and excellent for young scientists to develop the necessary soft skills.”
“Good talks and workshops.”
“Nice mixture with talks in the morning and two workshops.”
“Good opportunity to meet colleagues.”
“Leuke presentaties, interessante sprekers met interessante carrières.”
“Good workshop leaders, experts in the field. Know how to get the message across.”
“Excellent. Good location close to Amstel station!
“It was great!”
“Goede balans in workshops. Houden zo!”
“I was inspired, keep this on. Variation in program was good. Thanks.”
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Ook FOM-directeur dr. Wim van Saarloos deelt zijn persoonlijke 

carrière-ervaringen met de deelnemers.

FOM-alumnus prof.dr. Marco Beijersbergen (zelf ondernemer en 

directeur van Cosine) deelt zijn ervaringen in de workshop  

‘Starting a science based business’.

FOM-alumnus Egge van der Poel (gepromoveerd 2012) deelt zijn 

carrière-ervaringen na FOM.

Voormalig FOM-AMOLF medewerker prof.dr. Mischa Bonn 

(nu professor op het Max Planck Institute for Polymer Research) 

deelt zijn ervaringen over het winnen van VENI, VIDI en VICI- 

beurzen in de workshop ‘How to get funded’.
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Organisatieveranderingen

Relocatie DIFFER
Zoeken naar oplossingen voor langdurig hogere kosten voor woon-

werkverkeer

contact: Aart van Oploo (a.vanoploo@differ.nl)

Een aantal medewerkers van het FOM-instituut DIFFER ziet geen moge- 
lijkheid om binnen de periode waarin voorzien is in een hogere reis- 
kostenvergoeding voor woon-werkverkeer te kunnen verhuizen naar de 
omgeving van Eindhoven. Om na te denken over een efficiënte en een 
mogelijk minder financieel belastende oplossing voor het woon-werkverkeer 
is in 2013 een werkgroep opgericht. Eén van de resultaten van de werkgroep 
is het voorstel om een vorm van georganiseerd vervoer (bijvoorbeeld busjes) 

aan te bieden. Met de betrokkenen wordt in 2014 aan een verdere uitwerking 
van deze oplossing gewerkt.

Om het aantal reiskilometers te verminderen, is al beleid geformuleerd dat 
de mogelijkheid biedt om gedurende één dag per week te telewerken. Kern 
van dit beleid is dat de medewerker en de leidinggevende samen afspraken 
maken over de invulling van de werkzaamheden. In 2014 wordt onderzocht 
welke, met name technische, oplossingen gerealiseerd kunnen worden om 
het telewerken te ondersteunen.

Medewerkers worden verder gestimuleerd om zelf ook na te denken over 
oplossingen om hun reiskilometers te verminderen. Daarbij komen zaken 
aan de orde zoals werken in deeltijd, andere werkroosters en flexibel 
pensioen.

Het FOM-instituut DIFFER verhuist per 2015 van Nieuwegein naar 
Eindhoven. Voor veel medewerkers leidt dit gedurende korte of 
langere termijn tot een toename van het woon- werkverkeer. Het 
Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaardenplan (RAP) dat voor de 
verhuizing is opgesteld, biedt voor een beperkte periode een hogere 
vergoeding voor reizen met eigen vervoer of OV. Ook is in de 
mogelijkheid voorzien om in reistijd te werken als met het OV wordt 
gereisd.

Artistieke impressies van het toekomstige DIFFER-gebouw te Eindhoven.
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Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) 
krijgt nieuwe toekomst
FOM-medewerkers van ‘werk naar werk’

contact: joost.weber@fom.nl

Voor de zes FOM-werknemers werkzaam op het voormalige FOM-instituut 
KVI werd kort voor de zomer van 2013 overeenstemming bereikt met de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG): de drie medewerkers met de kortste 
afstand tot hun pensioendatum zouden in FOM dienst blijven en de drie 
anderen ontvingen een aanbod voor overgang in dienst van de RUG met een 
vergelijkbaar perspectief als dat van hun FOM-dienstverband.

Eind 2013 besloot de RUG om het KVI om te vormen tot een ‘Centre for 
Advanced Radiation Technology’ (CART). Dit centrum blijft gehuisvest in het 
huidige KVI-gebouw, waarbij ook de versneller nog twee en een half jaar 
operationeel gehouden wordt. Met dit besluit werd voor de betrokkenen 
volledige zekerheid geboden over hun baan en was de ‘werk naar werk’-
optie gerealiseerd.

ARCNL: nieuw onderzoekscentrum in wording
De voorbereidingen vanuit P&O perspectief

contact: liz.van.dijk@fom.nl

Het samenwerkingsverband ARCNL is gedurende 2013 onderwerp geweest 
van een adviestraject bij de Centrale Ondernemingsraad (COR). Over diverse 
onderwerpen (zoals medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, werkgevers- 
verzekeringen en begeleiding van onderzoekers in opleiding) die de 
toekomstige medewerkers in ARCNL betreffen heeft FOM overleg gevoerd 
met de (personeelsafdelingen van) de VU en de UvA.

FOM ziet met de COR het belang van een adequate medezeggenschap. FOM 
heeft de betrokken partijen dan ook als uitgangspunt voorgelegd dat een 
eventuele ondernemingsraad in ARCNL vertegenwoordigd zal worden in de 
Centrale Ondernemingsraad van FOM. De medewerkers van FOM, de VU en 
de UvA hebben actief en passief kiesrecht binnen de organisatie waar zij een 
arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling hebben. FOM heeft met de 
UvA en de VU afgesproken dat voor de verzelfstandiging van ARCNL 
onderzocht zal worden of het wenselijk is dat de UvA en de VU werknemers 
worden aangemerkt als in ARCNL werkzame personen in de zin van de Wet 
op de Ondernemingsraad, zodat ook zij actief kunnen zijn in de mede- 
zeggenschap.

Begin 2012 besloot de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het Kern- 
fysische Versneller Instituut (KVI) in de loop van 2014 te sluiten en te 
willen onderzoeken of het omgevormd kon worden tot een centrum 
voor de ontwikkeling van geavanceerde wetenschappelijke 
instrumentatie.

Op het voormalige FOM-instituut zijn nog een aantal FOM-mede- 
werkers werkzaam. Voor de vijf FOM-werknemers in tijdelijke dienst 
(promovendi) waren al goede afspraken gemaakt met de Rijks- 
universiteit hoe zij adequaat tot aan de afronding van hun proefschrift 
begeleid konden worden. Voor de zes FOM-medewerkers in vaste 
dienst – van wie het programma van de FOM-focusgroep TRIµP per 
eind 2013 zou aflopen - heeft FOM ingezet op een ‘werk-naar-werk’ 
optie.

Op 1 januari 2014 gaat het Advanced Research Centre for Nano- 
Lithography van start, voorlopig ondergebracht bij AMOLF. Het 
onderzoekscentrum is opgericht op initiatief van ASML, de Neder- 
landse producent van machines voor de halfgeleiderindustrie. Over 
twee jaar zullen er ongeveer honderd medewerkers in dienst zijn. 
ASML neemt de helft van de basisfinanciering voor zijn rekening, de 
andere helft wordt gezamenlijk opgebracht door FOM, NWO, UvA en 
VU. In totaal gaat het om een investering van 95 miljoen euro voor de 
komende tien jaar. De gemeente Amsterdam vult dit aan tot 100 
miljoen euro.

Het nieuwe onderzoekscentrum zal fundamenteel onderzoek gaan 
verrichten op het gebied van de nanolithografie, 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) lithografie.

25

FOM Sociaal Jaar verslag 2013



In het overleg met UvA en VU is geconcludeerd dat arbeidsvoorwaarden van 
de medewerkers in overeenkomstige functies in ARCNL kunnen verschillen. 
Medewerkers zullen werkzaam zijn onder verschillende CAO’s. Beide 
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn standaardregelingen waarvan niet 
positief of negatief kan worden afgeweken, tenzij dit met de werknemers- 
organisaties is overeengekomen.

Op de verschillende medewerkers zullen daarnaast verschillende regelingen 
van toepassing zijn die zijn overeengekomen met de Ondernemingsraden, 
die slechts met hun overeenstemming kunnen worden gewijzigd. FOM, als 
werkgever van een deel van de medewerkers en UvA en VU als de formele 
werkgever van de medewerkers die werken aan de missie van ARCNL, 
hebben binnen dit kader afgesproken waar mogelijk te streven naar een 
gelijk (netto) pakket van arbeidsvoorwaarden.

Een ander onderwerp wat bijvoorbeeld ook met de COR is afgestemd, is dat 
in de periode dat ARCNL fungeert als een afdeling van AMOLF, ARCNL het 
beleidsinstrumentarium van AMOLF zal volgen, ook waar het de begeleiding 
van promovendi betreft. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de 
ARCNL-directeur om een goede begeleiding van promovendi te borgen 
binnen het centrum. 

Het onderzoeksgebied van ARCNL: Nanolithografie met nieuwe 

supramoleculaire structuren.

Administratie, beheer en digitalisering

Werkkostenregeling
Overstap na succesvolle pilot

contact: ria.wemelsfelder@fom.nl

FOM heeft eerst in kaart gebracht op welke van haar arbeidsvoorwaarden 
de invoering van de WKR betrekking heeft. Een voorbeeld is de regeling om 
de drukkosten voor het proefschrift te vergoeden. In eerste instantie leek dit 
buiten de WKR te vallen, echter de belastingdienst heeft bepaald dat dit 
alleen mag als de auteursrechten bij FOM liggen. En dat is het niet het geval.

Een volgende stap in het project was via een pilot kijken hoe de nieuwe 
regeling financieel uitpakt. Het risico is namelijk dat bij overschrijding de 
werkgever 80 procent van de overschrijding aan belasting (eindheffing) af 
moet dragen. 

Werkgevers moeten uiterlijk 1 januari 2015 de ‘werkkostenregeling’ 
(WKR) geïmplementeerd hebben. Deze regeling houdt in dat werk- 
gevers maximaal 1,5 procent van de totale fiscale loonsom (de vrije 
ruimte ofwel het forfait) mogen besteden aan onbelaste vergoedingen 
en verstrekkingen voor haar werknemers.

Waar het tot dusver niet uitmaakte of bepaalde vergoedingen werden 
uitgekeerd via de financiële administratie of via de salarisadmini- 
stratie, moet in het kader van de WKR maandelijks door de salaris- 
administratie gerapporteerd worden welk bedrag aan onbelaste 
vergoedingen en verstrekkingen is verricht.
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Daarom heeft FOM ervoor gekozen eerst een ‘schaduwadministratie’ te 
voeren. Daaruit bleek dat er geen aanpassingen in arbeidsvoorwaarden 
nodig waren: FOM bleef met het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen 
die binnen het forfait vallen binnen de grens van 1,5 procent. 

Per 1 januari 2014 registreert FOM alles via de nieuwe systematiek. 
Invoering van de WKR heeft – in ieder geval op korte termijn – bij FOM geen 
negatieve gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van individuele mede- 
werkers. In sommige gevallen kan er wel een verbetering optreden als 
gevolg van benutting van de mogelijkheden die de overstap de werkgever 
biedt (benutting vrije ruimte).

Omdat FOM op meerdere locaties werknemers heeft met aparte admini- 
straties, zal FOM periodiek het gebruik van de vrije ruimte monitoren. Dit 
zodat hier maximaal gebruik gemaakt kan worden.

MyFOM-People: portaal voor personeelszaken
Prioriteit aan beveiliging van privacygevoelige zaken

contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl

Begin 2013 zijn er twee functionaliteiten toegevoegd aan het MyFOM-People 
portaal, namelijk de mogelijkheid voor promovendi en postdocs om zich voor 
de FOM-trainingen aan te melden en de mogelijkheid voor alumni om 
gegevens over hun promotie en nieuwe werkgever digitaal door te geven.

Hoewel er plannen waren om in 2013 nog een aantal grotere nieuwe functio- 
naliteiten te laten bouwen in MyFOM-People, is ervoor gekozen om prioriteit 
te geven aan het verbeteren van de beveiliging van het portaal. Aanleiding 
hiervoor was een door FOM zelf in gang gezette penetratietest die de nodige 
verbeterpunten aan het licht bracht. Naast de beveiligingsmaatregelen werd 
één nieuwe functionaliteit toegevoegd, namelijk een mogelijkheid om het 
actuele verlofsaldo in te zien.

Het portaal is in 2013 goed gebruikt. Uit de (niet op persoonsniveau) bijge- 
houden statistieken blijkt dat er meer dan 13000 keer succesvol is in 
ingelogd in het jaar, gemiddeld één keer per maand per medewerker. In 
totaal bekeken de FOM-medewerkers 14.800 keer een (recente of oudere) 
salarisstrook. Gedurende het jaar zijn ruim 300 wijzigingen van persoons- 
gegevens (adres etc.) digitaal doorgegeven en hebben bijna 300 mede- 
werkers hun aanvraag voor verkoop of aankoop van verlof via MyFOM-
People ingediend. Zelfs de nieuwe verloffunctionaliteit, die pas per 16 
december 2013 ‘live’ is gegaan, is in 2013 nog 439 keer bekeken.

FOM heeft sinds 2011 een digitaal portaal met de naam MyFOM-
People. Werknemers kunnen op een makkelijk manier hun 
personeelszaken regelen (zoals wijzigingen in persoonlijke gegevens 
het uitruilen van arbeidsvoorwaarden) en salarisstroken/jaaropgaven 
inzien. Medewerkers hebben tot vijf jaar na uitdiensttreding toegang.
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Medezeggenschap
contact: cor@fom.nl

Via de medezeggenschap, de lokale ondernemingsraden en de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) kunnen werknemers van FOM invloed 
uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen FOM. Bestuurders 
van FOM nemen de belangrijke informatie die op deze wijze vanaf de 
werkvloer komt mee bij het bepalen van het te voeren beleid en bij 
besluitvorming.

De COR, die de belangen van FOM en haar medewerkers behartigt en 
zich richt op FOM-brede onderwerpen, wordt gevormd door leden uit de 
lokale instituutsondernemingsraden (AMOLF, FOM-Nikhef en FOM-
DIFFER), leden uit de ondernemingsraad van het FOM-bureau en leden 
die direct uit de universitaire werkgroepen gekozen zijn. Zowel vaste 
FOM-medewerkers als promovendi en postdocs kunnen deel uitmaken 
van de COR. 

De Commissie Personeelszaken (CPZ) van de COR bespreekt de zaken 
die betrekking hebben op het personeel. De Commissie Wetenschap en 
Structuur (CWS) gaat over de meer financiële en beleidsmatige kwesties. 
De Commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie 
van de COR en denkt na over manieren om de FOM-medewerkers te 
betrekken. Eens per maand komt de COR bij elkaar om te vergaderen, 
waarvan eens per twee maanden samen met de bestuurder in een 
‘overlegvergadering’.

Per januari 2013 is een nieuwe ondernemingsraad gestart bij FOM. De zittingsperiode is twee jaar.
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Our researchers regularly build new scientifi c set-ups to test 
certain hypotheses. Sometimes standard safe equipment can be 
acquired for this. However staff or the local instrumentation 
department often construct instruments themselves or convert 
standard equipment. In these cases the employee becomes the 
manufacturer and the employer is responsible for the safety 
aspects of the equipment concerned. In addition, set-ups regularly 
change due to their experimental character and then satisfying all 
of the statutory safety requirements can become a complex issue. 

Itemise risks on time 

The Working Conditions Act requires a risk assessment of set-ups prior to their 
use. This means that before the construction of new set-ups or the commissioning 
of purchased or acquired set-ups the risks must be systematically evaluated. 
Where necessary, additional measures must be taken and it must also be 
established whether the remaining risks are acceptable. This not only concerns the 
set-up but also the processes and products (chemicals, biological agents, heat, 
etc.) used and produced.

Paying attention to safety at an early stage (planning phase) allows the risks to be 
tackled at the source as much as possible and then safety measures can be 
implemented before the work activities even start. In some cases a licence is 
required from the internal organisation or a government body before a certain 
experiment can be carried out. A systematic assessment of the research at an early 
stage in discussion with the health and safety offi cer can provide an overview of 
the licences required and the researcher can then be assisted in applying for these.

New FOM manual 

The FOM Health and Safety 
Advisory Committee has 
compiled a manual entitled 
‘Proactieve aanpak veiligheid 
en milieu bij nieuwe 
wetenschappelijke projecten’ 
(Proactive approach to safety 
and environment in new 
scientifi c projects) in which 

the researcher is given tools to itemise possible risks and the licences required at 
an early stage. The manual is available in Dutch only. Over the next few months, 
FOM will introduce this manual to the FOM institutes. On 25 June a workshop was 
held for area supervisors and prevention staff at the FOM institutes who will work 
with this manual in concrete terms. 

FOM staff who work at one of the Dutch universities can make use of the checklist 
that has been included in the health and safety catalogue (Good Practice 6) of the 
Dutch universities. They can also consult the FOM manual. You can request a copy 
of this through the health and safety offi cer of your FOM institute, or through the 
central health and safety offi cer (safety@fom.nl). The manual can also be down-
loaded via the FOM website. (RC)  

  www.fom.nl/arbo
  www.vsnu.nl/Arbocatalogus_gs.html (see Good Practice 6)

Working safely with scientifi c set-ups
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Met zijn 27 jaar is hij het jongste lid van de Centrale Onderne-
mingsraad (COR) van FOM. Toch hebben de andere COR-leden 
hem in januari 2013 aangesteld als voorzitter voor de periode 
2013-2014. FOM-promovendus Wessel Vlug MSc is deze 
uitdaging aangegaan met volle inzet en een fl inke dosis 
enthousiasme. Het is zijn ambitie om de COR op de kaart te 
zetten en de bekendheid van de plaatselijke vertegenwoordigers 
te vergroten onder FOM-medewerkers bij de onderzoeksinstituten 
en Nederlandse universiteiten.

Een verschil maken

“Ik ben eigenlijk helemaal geen type voor commissies”, geeft 
Vlug toe, “maar ik doe wel graag dingen waar anderen baat 
bij hebben. Zo heb ik bijvoorbeeld vele jaren vrijwilligerswerk 
gedaan door mensen in een buddyproject te helpen en door 
huiswerkbegeleiding te geven aan scholieren. Met een klein 
beetje moeite en inzet kan ik een groot verschil maken!” Nadat 
zijn collega en voormalig COR-voorzitter en FOM-promovendus 
Mark Boneschanscher MSc hem had aangemoedigd om lid te 
worden van de COR, realiseerde Vlug zich dat hij daar ook een 
groot verschil kon maken. Wanneer hij gevraagd wordt waarom 
hij de COR zo belangrijk vindt hoeft hij daar niet over na te 
denken. “Vraag jezelf af hoe het zou zijn als er helemaal geen 
COR was: dan zouden de werknemers helemaal geen stem 
hebben. Het is belangrijk dat FOM-medewerkers het gevoel 
hebben dat hun meningen gehoord worden en dat deze worden 
gecommuniceerd naar de FOM-directie. Anders zou de directie 
het zicht kwijtraken op wat er leeft onder de medewerkers; een 
organisatie moet weten hoe zijn medewerkers over verschillende 
zaken denken. Dat is waar de COR een belangrijke rol speelt. 
Door te verkennen, de dialoog aan te gaan en naar elkaar te 
luisteren kunnen de organisatie en de medewerkers tot een 
compromis komen. Dat is altijd een kwestie van geven en nemen; 
soms moeten we als COR wat inleveren op onze wensen en in 
andere gevallen kunnen we onze mening zo sterk naar voren 
brengen dat we eisen kunnen stellen.”

De COR op de kaart

De COR kan pas een verschil maken als het voor FOM-medewer-
kers makkelijk is om contact op te nemen met de COR. Elk 
FOM-instituut heeft zijn eigen lokale ondernemingsraad en de 
FOM-medewerkers aan de universiteiten hebben hun eigen 
vertegenwoordiger. “Namens de COR vertegenwoordig ik de 
Universiteit van Utrecht, omdat ik daar werk. Maar ik vertegen-

woordig ook Wageningen UR. In Utrecht weten mijn 
collega’s mij te vinden en komen ze regelmatig naar me 
toe met hun vragen. Maar ik wil dat de onderzoekers in 
Wageningen ook weten wie ik ben en hoe ze me kunnen 
bereiken”, zegt Vlug die promotieonderzoek doet in de 
groep van professor Alfons van Blaaderen binnen het 
FOM-programma ‘Functional Nanoparticles Solids’. 
Daarom wil Vlug samen met de communicatiecommis-
sie een plan opstellen dat de COR en zijn leden op de 
kaart zet. “Ik wil dat mensen weten dat ze ons altijd 
kunnen benaderen. Daarom moet het makkelijk zijn 
om contact op te nemen met de COR en dan helpt het 
als mensen een gezicht bij een naam kunnen 
plaatsen.”

Wat de COR doet

Vlug vertelt dat de COR een keer per maand bij 
elkaar komt voor een vergadering en om zaken te 
bespreken met FOM-directeur Wim van Saarloos. 
De tweedaagse cursus die alle COR-leden gevolgd 
hebben in mei was goed voor de teambuilding en bood onde 
rmeer de mogelijkheid om leerdoelen te stellen, een visie te 
vormen en te leren onderhandelen. “We zullen specifi ek de 
thema’s van de vorige COR oppakken. We zullen ons voorlopig 
richten op thema’s als de sluiting van de KVI in Groningen en de 
onderhandelingen voor de Uitvoeringsregelingen in de tweede 
helft van dit jaar. Daarnaast zullen arbeidsomstandigheden hoog 
op de prioriteitenlijst blijven staan.”

Rol van de voorzitter

Vlug is nu alweer bijna een half jaar voorzitter en voelt zich prima 
thuis in deze rol. Maar het is geen gemakkelijke taak en hij heeft 
nog veel te leren. “Het is geweldig dat de COR zoveel ervaren 
leden heeft die me een helpende hand kunnen bieden en dat de 
leden informeel met elkaar omgaan”, zegt hij. “Binnenkort begin 
ik met een speciale cursus voor voorzitters waarin je vaardighe-
den leert zoals vergaderingen voorzitten, debatteren, doorvragen 
en tijdsmanagement.” Lidmaatschap van de COR vraagt van Vlug 
en zijn collega’s aardig wat tijd en inzet. “Gelukkig krijgen we een 
werktijdcompensatie van FOM voor ons lidmaatschap van de 
COR. Dat waardeer ik enorm, want dat betekent dat mijn 
promotieonderzoek niet zal lijden onder mijn werk voor de COR. 
Dat maakte het makkelijker voor me om lid te worden van de COR 
en het voorzitterschap te aanvaarden.” (MV)  
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About the COR
Wil je meer weten over 
de COR en de 
andere COR-leden?
Kijk dan op: 

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

Nieuwe voorzitter COR Wessel Vlug stelt zich voor 
“Een goede balans tussen geven en nemen”

Bron: FOM expres, juli 2013. Interview met COR-voorzitter Wessel Vlug. Het betreft een vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige publicatie.
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ARCNL

Externe partners:
UvA/VU/ASML

TUD

NIN-KNAW

UT

WUR

TU/e

UvA

UU

RU (incl. HFML)

RUG

CWI

EUR

LEI

VU

AMOLF

Centrale
Ondernemingsraad Directeur

Uitvoerend Bestuur

Raad van Bestuur

Bureau

DIFFER FOM-Nikhef Beheerseenheid
Universitaire
Werkgroepen

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert 
sinds 1946 fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. 

De Stichting FOM besteedt 104,3 miljoen euro voor exploitatie en 
investeringen aan FOM-activiteiten. De baten hiervoor zijn in de eerste 
plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het 
Algemeen Bestuur van NWO en verder ook van de Europese Unie, de 
overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. FOM 
maakt deel uit van NWO.

Missie en strategie

De missie van de Stichting FOM is ‘de bevordering van het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek der materie in Nederland, inclusief het door 
mogelijke toepassingen geïnspireerde, in het algemeen belang en in dat van 
het hoger onderwijs’.

FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuws- 
gierigheidsgedreven tot mede door mogelijke toepassingen geïnspireerd 
onderzoek. In dat laatste ligt een belangrijke link naar het bedrijfsleven. 
FOM-activiteiten leiden tot: nieuwe kennis en inzichten, hooggekwalificeerde 
jonge onderzoekers en technici.

Achtergrondinformatie FOM

Organisatiestructuur FOM.
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AMOLF
De missie van het FOM-instituut AMOLF is het 
initiëren en uitvoeren van toonaangevend 
fundamenteel onderzoek aan nieuwe, 
strategisch belangrijke complexe molecuul- en 
materiaalsystemen, in samenwerking met de 
Nederlandse universiteiten en industrie.

Nikhef
De missie van het FOM-instituut voor sub- 
atomaire fysica Nikhef is onderzoek doen naar 
de interacties en structuur van de elementaire 
deeltjes en de krachten die er zijn op de 
kleinste schalen en met de hoogst haalbare 
energieën.

DIFFER
De missie van FOM-instituut DIFFER is het 
uitvoeren van vooraanstaand funderend 
onderzoek op het gebied van fusie-energie en 
solar fuels, in nauwe samenwerking met 
academische instellingen en het bedrijfsleven. 
DIFFER wil een verbindende nationale rol 
spelen in het funderend energieonderzoek.

FOM-instituten
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Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant is een artistieke interpretatie van dit unieke experiment. 
Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het middelste vlak een 
reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, van links (380 
nanometer boven het kristal) naar rechts (20 nanometer boven het kristal). Uit deze 
metingen ontrafelden de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) en de 
magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013 en in 
het Engels via www.fom.nl/highlights2013.

mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
http://www.nature.com/nphoton/journal/v8/n1/pdf/nphoton.2013.323.pdf#access
www.fom.nl/hoogtepunten2013
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