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Op 10 juni besloot FOM vijf aanvragen te honoreren in de 
FOM-Projectruimte, voor in totaal 2,1 miljoen euro. 

De volgende onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd: 
 Room temperature ferromagnetism in hydrogenated epitaxial graphene: a 

new paradigm for two-dimensional carbon based magnetism and spintronics  |  
C.F.J. Flipse (TU/e) en B.J. van Wees (RUG)

 The emergence and (sub)picosecond dynamics of electron-spin correlations in 
spintronics materials  |  A.V. Kimel (RU)

 From Newton’s cradle to Gibbs’s grave  |  J.-S. Caux (UvA) 
 Unraveling the spin dynamics in 1D molecular wires  |  W.G. van der Wiel (UT) 
 Holography in the de Sitter static patch  |  D.M. Hofman (UvA) 
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Op 1 juli maakten NWO en het ministerie van 
OCW bekend dat Nikhef, HFML en NanoLabNL 
een grote subsidie krijgen in het kader van de 
Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeks-
faciliteiten 2014. Nikhef, een samenwerking 
tussen FOM en vier universiteiten (RU, UU, 
UvA en VU), krijgt 15,2 miljoen euro voor de 
upgrade van de drie experimenten op CERN 
waaraan Nederland belangrijke bijdragen 
levert. Het HFML van FOM en de Radboud 
Universiteit, ontvangt 14,9 miljoen euro voor 
nieuwe zeer krachtige magneten, uitbreiding 
van het koelsysteem en een verhoging van het 
aantal beschikbare uren voor experimenten. 
Onderzoekers van vier universiteiten (TU, TUD, 
RUG en TU/e) en TNO, die samenwerken in 
NanoLabNL, krijgen 17 miljoen euro voor de 
ontwikkeling van nieuwe materialen, sensoren 
en devices met unieke nanostructuren. 

In totaal krijgen zes teams 81 miljoen euro. 

Nederlandse bijdrage aan detector 
upgrades Large Hadron Collider CERN

Nikhef levert namens Nederland belangrijke 
bijdragen aan drie experimenten van de 
deeltjesversneller op CERN in Genève. Frank 
Linde, directeur van Nikef, legt uit welke 
investeringen ze gaan doen met de subsidie van 
15,2 miljoen euro: “Ten eerste grote verbeterin-
gen aan de ATLAS-, ALICE- en LHCb-detecto-
ren bij CERN’s Large Hadron Collider, waardoor 
we nog lang kunnen blijven profi teren van 
het enorme ontdekkingspotentieel van de 
versneller. We hopen vanaf volgend jaar met het 
verhogen van de botsingsenergie en intensiteit 
niet alleen nauwkeurig de eigenschappen van 
het higgsdeeltje te kunnen bepalen, maar 
natuurlijk vooral nieuwe ontdekkingen te doen. 

Daarnaast zijn we bijzonder blij, dat ook 
middelen zijn toegekend voor de voortzetting 
van de nationale computing infrastructuur, 
die wij de afgelopen jaren, samen met 
SURFsara, dankzij het BiG Grid project hebben 
kunnen opbouwen en die door verschillende 
onderzoeksdisciplines gebruikt wordt.”

High Field Magnet Laboratory HFML

Het HFML van FOM en de Radboud Universiteit 
Nijmegen maakt de sterkste continue 
magneetvelden van de wereld en voert daar 
experimenten mee uit op het gebied van 
natuurkunde, chemie en life sciences. Het 
lab zal met de subsidie van 14,9 miljoen euro 
nieuwe zeer krachtige magneten bouwen en 
het koelsysteem uitbreiden. De nieuwe 
directeur van het lab, Nigel Hussey, is daar-
naast zeer verheugd over de uitbreiding van 

de onderzoekstijd die nu mogelijk wordt. 
“We hebben nu geld voor vijftig procent meer 
magneettijd in de komende vijf, zes jaar. 
Dat geeft meer onderzoekers uit de hele wereld 
gelegenheid experimenten bij ons te doen. 
We hopen de komende jaren te laten zien dat 
deze investering leidt tot technische innovaties 
en doorbraken in de wetenschap. Het HFML is 
een internationale topfaciliteit op Nederlandse 
grond; deze subsidie helpt ons deze positie te 
handhaven.”  

 Van alle zes faciliteiten 
die geld ontvangen is 
een fi lmpje gemaakt: 

http://bit.ly/1qvsCh4. 

Miljoenensubsidies voor Nikhef, HFML en NanoLabNL

Op donderdag 26 juni vierde Nikhef 60 jaar CERN 
met een feestelijk symposium in Amsterdam. Het 
werd een middag met een goede opkomst van 
mensen die hun interesse en passie voor 
natuurkunde én CERN gemeen hebben. Alle 
sprekers voegden een persoonlijke noot toe, wat 
een geanimeerd symposium opleverde, onder 
scherpe leiding van theater- en documentairema-
ker Jan van den Berg.
De directeur-generaal van CERN, Rolf Heuer, belichtte de kracht 
van CERN: het samenbrengen van mensen uit verschillende 
landen en culturen, dat leidt tot grote prestaties. 
Nikhef-directeur Frank Linde’s lezing Nikhef, 68 years in Love 
with Physics gaf met veel humor inzicht in de weg die Nikhef 
bewandeld heeft in de fysica en op CERN: bij ATLAS, ALICE en 
LHCb. Hij begon met Philips als een van de oprichters van Nikhef 
en eindigde met een pleidooi voor innovatie en knowledge 
transfer. Vervolgens tekende hij samen met Heuer het contract 
dat de basis vormt voor het nieuwe Nikhef-CERN Business 
Incubation Centre (BIC). 
Pauline Groenen en Evi Sijben, leerlingen van het Raayland 
College in Venray, waren naar Amsterdam gekomen met Niels 
Bosboom, docent van het Minkema College in Woerden. Zij vertel-

den enthousiast over hoe CERN 
de natuurkunde in het 
voortgezet onderwijs 
inspireert, onder andere door 
schoolbezoeken en wedstrijden 
te organiseren. 
Van de wetenschap naar het 
bedrijfsleven: oud-Nikhef 

onderzoeker Egge van der Poel, nu werkzaam als data scientist 
bij  KPMG, lichtte zijn stap toe. Vervolgens beschouwde Wim 
Walk, Manager Geophysical Technologies Shell, valorisatie en de 
samenwerking tussen Nikhef, CERN en het bedrijfsleven.
De middag werd afgesloten met ‘CERN vanuit het perspectief van 
Nederland en FOM ’, waarin Wim van Saarloos, directeur van 

FOM, terugblikte op zijn eigen relatie met CERN (zomerstudent in 
1978) en Nikhef. Hij benadrukte het belang van innovatie en 
knowledge transfer.  

Nikhef en CERN richten ‘business 
incubation centre’ op in Nederland

Op 26 juni kondigden Nikhef en CERN de start aan van 
het ‘Nikhef-CERN Business Incubation Centre (BIC)’. 
Dit Nikhef-CERN BIC zal kleine bedrijven en ondernemers 
steunen in het vertalen van innovatieve, mede op CERN 
ontwikkelde technologieën in levensvatbare en winst-
gevende bedrijven in Nederland. Het centrum wordt 
gevestigd bij Nikhef op het Amsterdam Science Park. 

“Het is goed om te zien dat het BIC hier, in het hart van 
één van Europa’s succesvolle Science Parks, een plaats 
krijgt,” zei Rolf Heuer. “Door R&D partnerships, licenties 
of consultancy aan te bieden, laten we zien dat CERN 
toegewijd is aan het effenen van de weg die technologie 
bewandelt van fundamentele wetenschap naar industrie.” 

“Subatomaire fysica is een goudmijn voor innovatie. 
Nikhef heeft al verschillende bedrijven helpen starten 
rond CERN-gerelateerde technologie. Innovaties van 
fundamenteel onderzoek snel naar de markt brengen. 
Daar draagt Nikhef-CERN BIC aan bij”, zei Frank Linde.

Het BIC ondersteunt de ontwikkeling en exploitatie van 
innovatieve ideeën en technologieën uit de hoge-energie-
fysica, zoals deeltjes-detectoren, koeltechnologie en 
computing- en dataverwerkingstechnologie. CERN 
draagt bij in de vorm van de transfer van technologie en 
know-how, onder andere door voorkeurstarieven voor 
licenties van intellectuele eigendommen van CERN. Nikhef 
biedt eveneens technologische expertise en daarnaast 
ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling, voortbouwend op 
het Amsterdam Venture Lab, een initiatief van de 
Universiteit van Amsterdam en partners.  

FOM wijst 2,1 miljoen euro toe aan vijf projecten
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transfer. Vervolgens tekende hij samen met Heuer het contract 

Nikhef viert 60 jaar CERN: een middag vol wetenschap en internationale spirit

De Projectruimte is één van de subsidie-instru-
menten van FOM, die kleinschalige projecten 
mogelijk maakt voor fundamenteel onderzoek 
met een vernieuwend karakter en een 
aantoonbaar wetenschappelijke, industriële 
of maatschappelijke urgentie. In 2014 is er 
een budget van circa 10,4 miljoen euro voor 
de Projectruimte. Onderzoekers kunnen 
doorlopend aanvragen indienen. Ook aanvragen 
uit de grensgebieden van de fysica komen in 
aanmerking voor subsidie uit de Projectruimte, 
mits het onderzoek voldoende bijdraagt aan de 
natuurkunde.  



Half mei vroeg FOM 120 medewerkers en relaties om kritisch 
mee te denken over een nieuw strategisch plan voor de komende 
vijf jaar. Veel mensen uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid 
gaven gehoor aan deze uitnodiging en discussieerden twee dagen 
lang enthousiast over de strategie voor FOM.  

Een weloverwogen portfolio van doelen

Mede door de komst van het topsectorenbeleid is de wereld 
waarin FOM zich beweegt veranderd. Belangrijkste verandering 
is dat steeds vaker is vastgelegd aan welke onderzoeksthema’s 
onderzoeksgeld moet worden besteed. Daarmee is er minder 
vrije ruimte voor ‘wilde’ ideeën voor onderzoek. Met het nieuwe 
strategisch plan anticipeert FOM op die veranderde omgeving en 
zet stappen om haar ambities te kunnen realiseren. FOM-voorzit-
ter Niek Lopes Cardozo trapte de strategiebijeenkomst af door 
vast te stellen dat “FOM een strategisch plan ook echt uitvoert. 

Wij leveren met dit plan een weloverwogen 
portfolio van doelen en gaan die samen met 
andere partijen fi nancieren. We moeten wel 
zelf goed weten waar onze prioriteiten liggen.” 
FOM-directeur Wim van Saarloos vulde aan: 
“De druk van buiten neemt toe en FOM bevindt 
zich in een transitiefase. Het is daarom zaak dat 
FOM als spin in het web de samenwerking met 
veel gebieden binnen en 
buiten NWO versterkt.”

FOM moet doorgaan 
met wat het doet

De aanwezigen benadrukten 
dat het belang van ‘vrij’ nieuwsgierigheidsge-
dreven onderzoek niet uit het oog verloren 
moet worden: “Bottom-up, vrij, onderzoek is 
de kraamkamer van creatieve ideeën  en het 
mag geen sluitpost worden.” FOM werd 
opgeroepen dit belang te blijven verdedigen. 
In de discussies kwam naar voren dat er 
over de meeste, in het concept strategisch 
plan genoemde punten consensus is, zoals over het toenemende 
belang van multidisciplinair onderzoek, dat vaak tot stand 
komt bij vragen die geïnspireerd zijn door maatschappelijke 
uitdagingen (grand challenges). Voorbeelden hiervan zijn het 
materialen- en het energieonderzoek. Dit multidisciplinair 
onderzoek vraagt om een nauwe samenwerking, zeker waar 
het om gebiedsoverstijgende uitdagingen gaat. De gap tussen 
‘engineering’ en ‘fysica’ werd vaker genoemd als voorbeeld 
van een uitdaging. 

De rol van FOM als ‘spin in het web’ stond niet ter discussie: 
het algemene gevoel overheerste dat FOM vooral door moet 
gaan met het verbinden van mensen, het pakken van een 
voortrekkersrol en het signaleren van kansen. Dat werkt goed, 
mede vanwege de sterke binding met het veld, en wordt breed 
gewaardeerd, bleek uit de feedback van de aanwezigen.  

Strategisch Plan wordt in september vastgesteld

FOM kijkt terug op twee vruchtbare dagen, waarbij de FOM-
strategie tot in detail besproken en bediscussieerd is. 

“Een line-up van strategisch talent!” concludeerde Lopes Cardozo 
trots. De Raad van Bestuur zal het Strategisch Plan FOM/N 
2014-2019 naar verwachting in september vaststellen.  
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Last January FOM set up an enquiry amongst 
readers of the FOM express on what they read and 
think of its articles. Here you will fi nd a summary 
of the results.

To be informed about research news

You, the reader, have rated the FOM express with a 7,4 out of 10. 
You appreciate its content and the largest part of the columns, its 
design and the interval of publication. You like the paper edition. 
You think it pleasant to be kept up-to-date of research news, 
developments and policy at FOM and the Dutch research system 
through the medium of the FOM express. You also appreciate the 
column ‘Personalia’ above-average as you wish to be informed of 
what your colleagues are doing. Besides this, the FOM express 
scores well with regard to comprehensibility and readability of the 
articles.

Improvements

However, you also have indicated some improvements as regards 
content and design. According to you the type font and size and 
also the positioning of photos could be improved. The editorial 
staff is considering how to comply to the remark that a more 
critical note is welcome. They also want to scrutinise the answers 
per column. The enquiry indicates that the editors should add 
more focus as to content as presently the magazine consist both 
elements of a personnel and relations magazine. Apparently the 
editors wish to satisfy a target group that is too large. The editors 

will work on this by positioning the FOM express more as a 
relations magazine containing information primarily targeted at 
external relations but being at the same time relevant to FOM’s 
own employees. This means that articles that are to inform about 
things only relevant to FOM employees will be placed somewhere 
else, possibly in a digital newsletter.

English

 The enquiry shows that a considerable part of addressees 
(especially foreign FOM-PhD students and postdocs) do not or 
hardly read the FOM express because they do not understand 
Dutch suffi ciently. The editorial staff is assessing whether they 
can (partially) publish the FOM expres in English.

Thank for your participation in the 
enquiry, the editors have 
received valuable input and 
they will gradually apply 
points of improvement.  
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FOM expres is het huisorgaan van 
de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie. Het verschijnt 
een aantal keer per jaar en is bestemd 
voor FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van de 
adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) 
maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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plan genoemde punten consensus is, zoals over het toenemende 
belang van multidisciplinair onderzoek, dat vaak tot stand “Een line-up van strategisch talent!” concludeerde Lopes Cardozo 

Afkortingenlijst

VU  Vrije Universiteit Amsterdam
UvA  Universiteit van Amsterdam
UT  Universiteit Twente
LEI  Universiteit Leiden
TUD  Technische Universiteit Delft
UU  Universiteit Utrecht
TU/e  Technische Universiteit Eindhoven
RUG  Rijksuniversiteit Groningen
RU  Radboud Universiteit Nijmegen
WUR Wageningen University & Research centre
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam

FOM/N 
De Stichting FOM en het gebied Natuurkunde van NWO (N) 
geven samen vanuit de tweede geldstroom vorm aan het 
natuurkundeonderzoek in Nederland. Het gebied Natuur-
kunde van NWO coördineert met name de vernieuwings-
impuls en de grote NWO subsidierondes, FOM exploiteert 
drie instituten en ARCNL, fungeert als programma- 
organisatie voor de gehele (para)universitaire fysica en 
subsidieert onderzoeksprojecten over de volle breedte van 
het vakgebied. Het UB van FOM vormt een personele unie 
met het gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO (GBN). 
De directeur van FOM (Wim van Saarloos) is tevens 
directeur van het GBN. Het Strategisch Plan is een 
gezamenlijke inspanning van FOM en het GBN (als FOM/N) 
en geeft de koers aan voor natuurkundig onderzoek in 
Nederland voor de komende jaren.  

  Quotes uit de zaal: 

     We moeten op de barricaden voor 
        fundamenteel onderzoek! 

FOM is er uitstekend in geslaagd de defi nitie 
van de natuurkunde op te rekken.

FOM heeft voortreffelijk gemanoeuvreerd 
in de topsectorendiscussie.

FOM moet niet investeren 
                     in bakstenen en management. 

Administratie is de mindere kant van research.
Engineering kan een game changer 

zijn voor science!
FOM moet iedere promovendus en postdoc die een kind 

krijgt, een jaar extra geven!
De ivoren toren is eigenlijk een marktplaats geworden.

Inspelen op een veranderende omgeving

Strategisch Plan FOM/N voor 2014-2019 krijgt vorm

An average rate of 7,4



Op 17 maart 2014 kondigden astronomen een 
grote doorbraak aan in de kosmologie: zij 
hadden aanwijzingen gevonden dat het heelal 
kort na haar ontstaan extreem snel uitdijde. Tot 
nu toe stond dit inzicht ter discussie, maar deze 
vondst lijkt de ‘infl atietheorie’ te bevestigen. In 
de meting, gemaakt met behulp van de 
Background Imaging of Cosmic Extragalactic 
Polarization-telescoop (BICEP2), zagen de 
onderzoekers de effecten van de vroegste 
zwaartekrachtsgolven. Bij FOM-instituut Nikhef 
leidt Jo van den Brand het onderzoek naar 
zwaartekrachtsgolven. FOM expres sprak hem 
over de impact van de BICEP2-vondst en de 
toekomst van zijn eigen onderzoek. 

“Toen ik het nieuws hoorde, deed dat echt iets 
met me”, zegt Van den Brand. “Ik geef al 
jarenlang colleges kosmologie en ik vertel mijn 
studenten dat experimenteel bewijs voor de 
infl atietheorie het laatste ontbrekende deel van 
het verhaal is. Nu zijn er opeens data, geen 
vage hint, maar een duidelijk signaal. Als je 
daar niet door gegrepen wordt...”

Gedraaid licht

BICEP2 ontdekte polarisatie in het alleroudste 
licht: de nagloed van de oerknal die bekend 
staat als de kosmische achtergrondstraling. 
“Het BICEP-team zocht naar zogeheten B-mode 
polarisatie”, vertelt Van den Brand. “De meeste 
polarisatie van de achtergrondstraling is van het 
type E-mode: een rotatievrije variant. De 
B-mode bevat wel een rotatie. Die ontstond 
toen hevige zwaartekrachtgolven het vroege 
plasma uitrekten en samendrukten. Deze 
golven zijn op hun beurt het gevolg van de 
plotse uitdijing na de oerknal.” De polarisatie 
die BICEP2 ontdekte, past precies bij deze 
theorie. 

“Het is een enorme stap voorwaarts”, 
benadrukt Van den Brand. “De metingen gaan 
terug tot 10-32 seconden na de oerknal, waar de 
energie 1016 giga-elektronvolt was, 1012 keer 
zo groot als wat de deeltjesversneller op CERN 
kan realiseren. BICEP2 zorgt er dus voor dat je 
fysica kunt bestuderen op deze hoge 
energieschaal. We kunnen bijvoorbeeld iets 
zeggen over de quantisatie van gravitatie.”

Kritische geluiden 

Toch zijn de resultaten niet onomstreden. 
Kosmisch stof kan de 
gebruikelijke E-mode polarisatie 
veranderen in B-mode. Het 
BICEP2-team moest de effecten 
van stof binnen en buiten de 
Melkweg aftrekken voordat ze 
de lichtpolarisatie bestudeer-
den. Volgens het team van de 
Planck-ruimtetelescoop is dat 
niet goed gebeurd. “Om voor de 
effecten van stof te corrigeren, 
gebruikte het BICEP-team een 
kaart die gemaakt is door de 
Planck-telescoop. Maar volgens 
het Planck-team is deze kaart 
niet nauwkeurig. Zij zeggen dat 
de kaart zelfs zo onzeker is dat 
het BICEP-resultaat zou kunnen 
verdwijnen.” 

Eind mei volgden meer kritische 
geluiden, onder meer van 
wetenschappers werkzaam aan 
de universiteit van Californië, 
Berkeley, en aan Princeton. Ook 
zij plaatsten vraagtekens bij de 
analyse en meldden dat het 
BICEP-team de polarisatie door 
stof fl ink onderschat zou 
hebben.

Van den Brand heeft vooralsnog 
vertrouwen in de vondst. “Voor 
het BICEP-team is het 
wetenschappelijke zelfmoord 
als de resultaten niet blijken te 
kloppen. Zij zullen hun analyses 
dus zorgvuldig hebben gedaan voordat ze het 
nieuws openbaarden. Inmiddels hebben ze ook 
metingen gedaan bij drie verschillende 
frequenties, waardoor ze meer informatie over 
de effecten van kosmisch stof zouden moeten 
hebben.” Toch is het volgens Van den Brand niet 
gek dat de Planck-astronomen zo kritisch naar 
de resultaten kijken. “BICEP en Planck 
probeerden beide deze polarisatie te vinden. 
BICEP pakt nu het koekje vlak voor de neus van 
Planck weg. En dat terwijl Planck een project 
van 700 miljoen dollar is en BICEP een 
substantieel lager budget heeft.” 

Of het scepticisme van de critici terecht is, zal 
pas in oktober blijken. Dan zal Planck een 
nauwkeurigere polarisatiekaart publiceren die 
uitsluitsel moet bieden over de BICEP-analyse.

Gravitatiegolven

Nu BICEP2 polarisatie als gevolg van 
zwaartekrachtsgolven lijkt te hebben  gezien, 
betekent dat niet dat Van den Brands 

gravitatiegolvengroep kan inpakken. “Het werk 
van BICEP is fantastisch, maar het blijft een 
meting van elektromagnetische straling. Alle 
conclusies over zwaartekrachtsgolven zijn 
indirect. Wij werken aan een directe meting. 
Een zwaartekrachtgolf comprimeert en rekt de 
ruimte. Wij meten met een interferometer de 
verandering van de afstand tussen twee 
testmassa’s wanneer een zwaartekrachtsgolf 
passeert. Een directere meting is niet mogelijk.” 

Momenteel worden de detectoren gebouwd, 
waaronder Advanced VIRGO, die deze 
zwaartekrachtsgolven moeten ontdekken. Vanaf 
2016 verwachten de Nikhef-onderzoekers zich 
te storten op de eerste meetgegevens. Omdat 
de zwaartekrachtsgolven iets blootleggen van 
de ruimtetijd in extreme omstandigheden, 
kunnen deze gegevens Einsteins algemene 
relativiteitstheorie (de meetkundige theorie van 
de zwaartekracht) beproeven. “We kunnen dus 
fundamentele fysica testen, maar ook 

kosmologische kwesties, 
zoals de BICEP-metingen”, 
benadrukt Van den Brand. 
“Als hun resultaat overeind 
blijft, heeft het BICEP-team 
als eerste laten zien dat we 
experimenteel iets kunnen 
zeggen over zwaartekrachts-
golven in de periode kort na 
de oerknal. De BICEP-vondst 
is dan ook erg inspirerend 
voor ons experiment “ (AH)  

Onthult kosmische achtergrondstraling aanwijzingen 
voor infl atietheorie?
Nikhef’s Jo van den Brand over de vondst 
van BICEP2
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Schenking 
maakt 
onderzoek 
naar 
infl atietheorie 
mogelijk

FOM heeft sinds een jaar de status van 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Die maakt het onder meer voor 
gevers (fi scaal) aantrekkelijker om geld 
aan FOM te schenken. Recent kreeg FOM 
voor het eerst een schenking. De gever, 
een familie die anoniem wenst te blijven, 
benaderde wetenschapsjournalist 
Margriet van der Heijden voor advies. Van 
der Heijden raadde FOM aan, waarop de 
familie FOM vroeg de gift van 250.000 
euro te bestemmen voor fundamentele 
 natuurkunde, zoals kosmologie of de 
infl atietheorie. Een andere wens was dat 
de onderzoeker een jong, talentvol 
fysicus moest zijn, die in staat zou zijn 
kennis te delen met de samenleving. 

FOM kwam uit bij Diederik Roest, 
groepsleider van de String Kosmologie 
groep aan de RUG. In 2008 ontving hij 
een Vidi-subsidie van NWO. Roest werd 
in maart 2014 benoemd tot lid van de 
Jonge Akademie van de KNAW, die zich 
onder andere ten doel stelt om 
onderwijsprojecten te organiseren en 
deel te nemen aan publieksevenementen 
over wetenschap. De familie kon zich 
vinden in het voorstel van FOM. Roest is 
blij met deze ongebruikelijke fi nanciering. 
Hij kan zijn onderzoek voortzetten en een 
promovendus aanstellen. Roest: “Naast 
een enorme eer is dit een prachtige 
mogelijkheid om een nieuw onderzoeks-
project te starten. In afstemming met 
FOM heb ik gekozen voor een diepgra-
vende analyse van de rol van zogeheten 
‘attractors’ tijdens infl atie, de periode 
van exponentiële groei vlak na de 
oerknal. Op het moment komen hierover 
veel resultaten uit observaties binnen. 
We hopen met dit project ook tot een 
theoretische onderbouwing te komen.”  

Ook schenken? 
Kijk op de website voor meer 
informatie en de regels!

Diederik Roest

FOM expres  3
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BICEP telescoop (links) en South Pole telescoop (rechts)

Jo van den BrandJo van den Brand

Nagekomen bericht

Enkele weken na dit interview heeft het BICEP2-team 
zijn werk gepubliceerd in Physical Review Letters. 
De auteurs hebben aan hun abstract een waarschuwing 
toegevoegd: ‘These models are not suffi ciently constrained 
by external public data to exclude the possibility of dust 
emission bright enough to explain the entire excess signal.’ 
Kortom, het kosmisch stof zou inderdaad de gevonden 
polarisatie kunnen verklaren. Een defi nitief oordeel is 
echter nog niet geveld: het wachten blijft op de metingen 
van de Planck-ruimtetelescoop die in het najaar zullen 
verschijnen.  
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“De mediane promotieduur van FOM-oio’s is 
te lang en moet korter.” Met die boodschap 
gooide FOM-directeur Wim van Saarloos de 
knuppel in het hoenderhok tijdens de jaarlijkse 
maandagavondbijeenkomst met FOM-werk-
groepleiders van Physics@FOM Veldhoven 
2011. Op diverse plaatsen, zowel bij universi-
teiten als op FOM-instituten, was sprake van 
extreem lange trajecten, tot zelfs zes jaar in 
plaats van vier. Van Saarloos: “FOM staat altijd 
open voor goed beargumenteerde verzoeken 
voor verlenging, maar binnen sommige groepen 
werden verlengingen standaard aangevraagd.” 
Nu, drie jaar later, is de promotieduur aanzien-
lijk teruggelopen, door meer aandacht en een 
aantal initiatieven.  

Tumult

Van Saarloos herhaalde zijn standpunt tijdens 
zeepkistsessies binnen alle geledingen van de 
FOM-organisatie en ging zelfs over tot het 
benoemen van de verschillen tussen de 
universiteiten. Hij reikte – geheel niet des 
FOM’s – geen concrete maatregelen aan, 
maar liet de steen in de vijver zijn werk doen. 
Van Saarloos blikt terug: “Er ontstond tumult. 

Sommige collega’s waren sceptisch over het 
brengen van de harde boodschap, maar het 
pakte goed uit. Werkgroepleiders, toch verant-
woordelijk voor de jonge FOM-onderzoekers, 
werden zich bewust van de situatie en er 
ontstonden diverse initiatieven om oio’s beter te 
begeleiden. Nu, drie jaar later, blijkt de mediane 
promotieduur van FOM-oio’s gedaald van 55 
maanden in 2010 naar 51,6 in 2013!” Van 
Saarloos erkent dat moeilijk aan te tonen is dat 
deze terugloop geheel te danken is aan de 
bewustwordingsacties, maar hij constateert dat 
er na 2011 binnen diverse gremia aanwijsbaar 
meer aandacht is ontstaan voor de promotie-
duur, die zich vertaalt in initiatieven. FOM zelf 
hecht veel belang aan loopbaanbegeleiding en 
aan ruimte voor trainingen. Van Saarloos: 
“Soft skills komen altijd van pas. Daar help je 
werknemers echt mee.” Hij ziet nog een mooi 
bijkomend voordeel van de kortere promotie-
duur: “De beperking van het aantal verlengin-
gen levert FOM een forse besparing op.”

Ongemakkelijk als het niet binnen vier 
jaar lukt

Een van de plaatsen waar interventie zich 

succesvol vertaalde in een kortere promotietijd, 
is het Instituut voor Moleculen en Materialen 
(IMM) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Dit instituut telt 130 promovendi, van wie er 
vijfentwinti g bij FOM in dienst zijn. Elias Vlieg, 
directeur van het instituut, vertelt over een 
aantal maatregelen: “De ervaring leert dat 
promovendi moeite hebben om op gang te 
komen. Bij de start is een onderzoek nog van de 
begeleider, het is niet ‘eigen’ en niet doorleefd. 
Wij eisen dat promovendi binnen het eerste 
halfjaar het projectvoorstel in hun eigen 
woorden omschrijven, om zo in de ‘driver seat’ 
te komen. Dat kost een paar dagen, maar die 
verdienen ze dubbel en dwars terug. Elk jaar 
vindt een voortgangsevaluatie plaats en na het 
eerste jaar heeft deze het karakter van een 
go/no go-gesprek. We stellen promovendi aan 
voor 18 maanden en als blijkt dat het niets 
wordt, trekken we aan de noodrem. Gelukkig 
komt dit niet vaak voor, de uitval na een jaar is 
drie procent. In het derde jaar moeten de 
promovendi de inhoudsopgave van hun proef-
schrift inleveren. Daarbij dringen we er op aan 
dat ze niet aan een baan beginnen, voordat ze 
gepromoveerd zijn. Het manuscript moet klaar 
zijn. De tijd tot de promotie neemt namelijk 
met een factor tien toe, als promovendi gaan 
werken. Soms naar het oneindige. Dat willen we 
niet meer. Het is beleid van de faculteit om een 
bonus van 2000 euro uit te keren als mensen 
binnen vier jaar promoveren. Daarover is veel 
discussie, want critici stellen dat de universiteit 
op deze manier promovendi beloont voor iets 
dat hen gevraagd wordt te doen. Ik ben voor-
stander van de bonus, want het geeft een extra 
zetje en het helpt ons het probleem van de 
uitloop bestrijden.” Van op de lauweren rusten 
is nog geen sprake, maar Vlieg constateert dat 
de trend goed is: “Er vindt een cultuuromslag 

plaats. Het is normaler dan een aantal jaren 
geleden om mensen af te rekenen op hun resul-
taten. Iedereen voelt zich nu ongemakkelijk 
als een promotie niet binnen vier jaar lukt.” 
Met Van Saarloos vindt Vlieg dat er ruimte 
moet zijn voor individuele uitzonderingen: 
“De praktijk is weerbarstig en soms is er 
goede reden voor uitloop.” 

Grote uitval is verlies van maatschap-
pelijk rendement

Van Saarloos benadrukt dat de extra aandacht 
voor promovendi ook leidt tot een beter promo-
tierendement: 95 procent van de FOM-promo-
vendi maakt het traject af. Dit percentage 
steekt positief af bij de resultaten van sommige 
universiteiten. Zo heeft de Universiteit Leiden 
een rendement van 69 procent, met een gemid-
delde promotieduur van 5,6 jaar, vermelden de 
kerncijfers op de website. “De universiteiten 
zouden gestimuleerd moeten worden om meer 
aandacht te besteden aan hun promovendi. 
Ze schieten te kort.” Ook is Van Saarloos geen 
voorstander van experimenten met bursalen. 
Bursalen zijn promovendi die een studiebeurs 
krijgen in plaats van een salaris. De universiteit 
hoeft voor hen geen werkgeversbelasting en 
pensioenpremies te betalen, wat een kosten-
besparing oplevert. Het ministerie van OCW 
gooide recent een balletje op over experimente-
ren met dergelijke promotiestudenten. 
Tegenstanders van het systeem betogen dat het 
bursalensysteem zal leiden tot hogere uitval, 
waarmee de kostenbesparing tenietgedaan 
wordt. Van Saarloos vindt dat grote uitval van 
promovendi – bursaal of niet – een verlies van 
kapitaal én maatschappelijk rendement 
oplevert: “Het maatschappelijk rendement van 
onze inspanningen is hoog. FOM oogt misschien 
wat streng, maar door extra op te letten en 
bijvoorbeeld veel cursussen aan promovendi 
aan te bieden, zijn we juist een heel goede 
werkgever voor onze oio’s. De FOM-aanpak 
werkt, wijzen de percentages uit.” (AvS)   W
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  De Spinozapremie, ook wel gezien als de 
Nederlandse Nobelprijs, is toegekend aan vier 
vooraanstaande Nederlandse wetenschappers, 
onder wie FOM-werkgroepleider en fysicus 
prof.dr. Dirk Bouwmeester 1 . Hij ontvangt 
2,5 miljoen euro voor nieuw onderzoek. Dat 
maakte NWO-voorzitter dr. Jos Engelen op 6 
juni bekend. De jaarlijkse premies zijn een 
persoonlijk eerbetoon van NWO aan topweten-
schappers die in Nederland werken. Bouw-
meester is hoogleraar aan de Universiteit Leiden 
en de University of California in Santa Barbara. 
Hij onderzoekt de grenzen van de quantumme-
chanica. In 2003 introduceerde hij in samen-
werking met professor Penrose een radicaal 
nieuwe methode om te experimenteren met 
quantummechanische eigenschappen van 
relatief grote objecten en in 2006 toonde hij aan 
dat het superkoelen van een object met licht 
mogelijk is. Deze experimenten aan mechani-
sche systemen zijn inmiddels wereldwijd door 
onderzoeksgroepen overgenomen en hebben 
een race naar het testen van de quantumme-
chanica voor relatief grote objecten ontketend. 
Bouwmeester combineert de expertises van de 
onderzoeksgroepen in Leiden en Santa Barbara, 
respectievelijk het experimenteren bij extreem 
lage temperaturen en nanotechnologie. 

  De Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 88 
vernieuwende wetenschappers een Vidi-fi nan-

ciering toegekend, waarvan acht in de fysica: 
voormalig FOM-oio dr. Alejandra Castro, 
FOM-onderzoeker dr.ir. Ivo Classen, voor-
malig FOM-onderzoeker dr. Gary Steele, 
FOM-groepsleider dr. Ewold Verhagen, 
dr. Christoph Weniger, dr. Jasper van 
Wezel, dr. Peter Zijlstra en FOM-groepsleider 
dr. Jeroen van Zon. Daarnaast zijn er binnen 
Technologiestichting STW drie Vidi’s met een 
link naar de fysica gehonoreerd: voormalig 
FOM-oio dr.ir Mark Huijben, dr. Chao Sun en 
dr. Jan Anton Koster. Met deze subsidie van 
maximaal 800.000 euro biedt NWO talentvolle 
onderzoekers de mogelijkheid om een eigen 
onderzoekslijn te ontwikkelen en een onder-
zoeksgroep op te bouwen. 

  Kernfusie-expert prof.dr. Tony Donné 2  is 
vanaf 2 juni 2014 de eerste programmamana-
ger van EUROfusion, het nieuwe consortium van 
Europese onderzoeksinstellingen op het gebied 
van kernfusie. Donné was hoofd fusiefysica van 
het FOM-instituut DIFFER. Bij EUROfusion zal 
hij uitvoering geven aan de Europese Fusion 
Roadmap, die moet leiden tot commerciële 
energie uit kernfusie. Donné is hoogleraar 

Diagnostiek van Fusieplasma’s aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven. Hij heeft meer dan 
twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van 
meetinstrumenten voor de geavanceerde 
fusiereactor ITER, en gaf leiding aan verschil-
lende Europese en ITER-fusiecommissies.

  Prof.dr. Marco de Baar 3  is het nieuwe 
hoofd van het thema fusie binnen FOM-instituut 
DIFFER, het Nederlandse instituut voor 
funderend energieonderzoek. Naast hoofd 
fusieonderzoek en managementlid van DIFFER 
wordt De Baar ook de Nederlandse vertegen-
woordiger binnen het Europese consortium voor 
de ontwikkeling van kernfusie, EUROfusion. Hij 
volgt daarin Tony Donné op. “Nederlandse 
wetenschappers kunnen enorm veel betekenen 
voor kernfusie”, denkt De Baar. Via nauwere 
samenwerking gaat DIFFER daarom de 
Nederlandse onderzoeksactiviteiten bundelen. 
Dat vergroot de kansen op Europese onder-
zoeksopdrachten. De Baar is deeltijdhoogleraar 
aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
leidt sinds 2007 de onderzoeksgroep Tokamak 
Physics binnen DIFFER. 

  Prof.dr. Martin van Hecke 4  (LEI) leidt 
vanaf 1 september 2014 een nieuwe onder-
zoeksgroep Designer Matter bij FOM-instituut 
AMOLF. Voorbeelden van designer matter zijn 
metamaterialen die mechanische of optische 
eigenschappen hebben die niet in de natuur 
voorkomen, en actieve biogeïnspireerde vormen 
van materie, die functies van biologische 
systemen (spieren, sensoren) kunnen 
nabootsen en soms zelfs overtreffen. In de 
komende jaren bouwt AMOLF met Van Hecke 
de bredere onderzoekslijn Designer Matter 
verder uit. Hij blijft voor vijftig procent 
verbonden aan de Universiteit Leiden.

  De Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) heeft prof.dr. Heino 
Falcke en prof.dr. Mikhail Katsnelson 5  en 
prof.dr. Alexander van Oudenaarden samen 
met nog veertien anderen, tot nieuwe leden 
gekozen. Leden van de KNAW zijn vooraan-
staande wetenschappers uit verschillende 
disciplines. Falcke, werkzaam aan de RU, 
onderzoekt de aard van zwarte gaten en de 
gasstromen in hun omgeving. FOM-werkgroep-
leider Katsnelson, eveneens RU, leverde en 
belangrijke theoretische bijdrage aan onderzoek 
naar de fundamentele eigenschappen van 
grafeen. Van Oudenaarden, oud FOM-promo-
vendus, is werkzaam aan het Hubrecht 
Instituut, UMC Utrecht en de UU. Hij onderzoekt 
de manier waarop cellen netwerken van genen 
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Dit instituut telt 130 promovendi, van wie er 
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directeur van het instituut, vertelt over een 
aantal maatregelen: “De ervaring leert dat 
promovendi moeite hebben om op gang te 
komen. Bij de start is een onderzoek nog van de 
begeleider, het is niet ‘eigen’ en niet doorleefd. 
Wij eisen dat promovendi binnen het eerste 
halfjaar het projectvoorstel in hun eigen 
woorden omschrijven, om zo in de ‘driver seat’ 
te komen. Dat kost een paar dagen, maar die 
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Na school kon prof.dr.ir Hester Bijl maar moeilijk 
tot een studiekeuze komen. Ze had in alle 
schoolvakken plezier. “Een bètaopleiding leek 
me wat ingewikkelder. En ik hou van moeilijk,” 
lacht ze. “Alle bèta-opleidingen spraken me 
aan, maar het werd wiskunde. Omdat dat overal 
in terugkwam en omdat het me een goede basis 
leek om eventueel nog over te kunnen stappen.”
Overstappen bleek niet nodig. Bijl voelde zich 
helemaal op haar plek bij Technische Wiskunde 
aan de TU Delft. Zozeer zelfs dat ze na haar 
afstuderen graag wilde promoveren. “Ik had het 
gevoel dat ik nog niet klaar was na mijn 
afstudeeronderzoek. Ik kon uit een aantal 
promotieplekken kiezen, maar die hier in Delft 
vond ik de meest uitdagende,” vertelt Bijl, die 
tijdens haar studie wel een ander uitstapje 
maakte: “Ik miste het bezig zijn met taal, dus 
ben ik een deeltijdstudie Engels in Leiden 
begonnen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb 
ik die opleiding afgemaakt. Inmiddels doe ik er 
niets meer mee.”
Na haar promotie wilde Bijl de wereld buiten de 
wetenschap verkennen, maar niet tegen elke 
prijs. “Mijn blik verbreden voordat ik een 
defi nitieve keuze maakte, terwijl ik wel 
vermoedde waar mijn hart lag. Mijn promotor 
schatte in dat ik na maximaal twee jaar buiten 
de wetenschap nog geloofwaardig kon 
terugkeren. Ik bleek anderhalf jaar nodig te 
hebben,” aldus Bijl die als consultant aan de 
slag ging bij Boston Consultancy Group. “Ik heb 
er veel geleerd en zou dezelfde keuze zo weer 
maken, maar ik wilde niet in de consultancy 
blijven. Ik miste de universiteit en de studenten. 
De vacature bij lucht- en ruimtevaarttechniek 

was het signaal om terug te keren.”
Bijl nam haar mathematische kennis van de 
stromingsleer mee naar de praktijk van de 
luchtvaart- en ruimtevaartechniek. Die 
toegepaste omgeving lag haar goed. “Ik vind 
juist de toepassing van de wiskunde zo 
interessant,”vertelt ze. “Dat was destijds ook de 
reden om wiskunde in Delft te gaan studeren en 
niet ergens anders.”
Bijl kreeg de kans haar eigen onderzoeksgroep 
op te bouwen en werd in 2006 hoogleraar via 
het Antoni van Leeuwenhoekprogramma (een 
Delfts programma om jonge excellente 
wetenschappers tot hoogleraar te benoemen). 

Haar onderzoeksgroep Computational 
Aerodynamics zit tussen de theoretici en de 
toegepaste onderzoekers in. Bijl: “We proberen 
slimme ideeën uit de wiskunde toe te passen in 
de luchtvaart- en ruimtevaartechniek. We 
kunnen wiskundige ideeën zelden één-op-één 
overnemen, maar moeten ze geschikt maken 
voor de complexiteit van onze toepassingen. In 
mijn geval hebben die toepassingen steeds te 
maken met (vliegtuig)vleugels. Bijvoorbeeld de 
vervorming van bladen van een windturbine, die 
ook op vliegtuigvleugels lijken. Ook kijken we 
naar onzekerheden in de simulaties van de 
luchtstroming rond vleugels. Voorheen deden 

we per parameter een aanname en legden de 
theoretische benadering naast de experimen-
ten. Was de afwijking te groot, dan begon je 
opnieuw. Nu nemen we voor elke parameter een 
verdeling van mogelijke waarden mee in de 
berekening. Dat levert dan ook een verdeling 
van oplossingen op.”
Bijl sleepte verschillende persoonlijke beurzen 
en onderscheidingen in de wacht, maar het 
hoogtepunt in haar carrière tot nu toe, is wat 
haar betreft inhoudelijk: “Het moment dat we 
begonnen in te zien welk stochastisch 
framework we nodig hadden om de experimen-
ten en onze berekeningen dichter bij elkaar te 
brengen. Dat was een echte doorbraak.”
Hoewel Bijl altijd plezier hield in onderzoek 
doen, vond ze de bestuurlijke kant van het 
hoogleraarschap ook steeds interessanter. Ze 
werd afdelingsvoorzitter en nam zitting in 
verschillende besturen, waaronder sinds januari 
ook de Raad van Bestuur van FOM. Vorig jaar 
werd ze de eerste vrouwelijke decaan van de 
faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Dat 
was geen vooropgezet plan, maar een proces 
van groei. “Ik kwam terug naar de universiteit 
voor het onderzoek en het onderwijs. Natuurlijk 
hoopte ik ooit hoogleraar te worden, maar juist 
de managementkant daarvan leek me toen nog 
niet zo interessant,” blikt ze terug. Maar Bijl is 
het type dat graag blijft leren. “Toen het aan de 
orde kwam, beet ik me juist vast in het 
management. Het was iets nieuws, waarin ik 
me kon ontwikkelen. En zo werd de bestuurlijke 
kant van mijn werk steeds uitdagender en 
leuker.”
Wat de toekomst brengt, weet Bijl nog niet. 
Voorlopig wil ze eerst haar functie als decaan 
nog een aantal jaren heel goed bekleden. 
Daarmee zegt ze het onderzoek nog niet 
helemaal vaarwel. “Het is juist goed om als 
decaan betrokken te blijven bij de core business 
van de faculteit, dus ik zal me zeker met 
onderwijs en onderzoek bezig blijven houden,” 
aldus Bijl. (BV)  W
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en eiwitten gebruiken om beslissingen te 
nemen. In 1998 won hij de Andries Miedema-
Prijs, de voorloper van de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs. 

  Op 29 april jl. benoemde de United States 
National Academy of Sciences 84 nieuwe leden 
en 21 buitenlandse associates uit 15 landen, als 
erkenning van hun onderscheidende prestaties 
in oorspronkelijk onderzoek. Onder hen 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Leo Kouwen-
hoven. Hij is nu één van de tien Nederlandse 
leden.

  Prof.dr. Gijsje Koenderink 6  is per 1 juli 
benoemd als hoofd van de afdeling Systeem 
Biofysica van FOM-instituut AMOLF. Zij volgt 
daarmee prof.dr. Marileen Dogterom op, die per 
1 januari voorzitter van de afdeling Bionanosci-
ence van de TUD is. Koenderink startte in 2006 
bij AMOLF met de groep Biologische Zachte 
Materialen. Ze is als hoogleraar verbonden aan 
de VU. Recent verwierf ze een ERC Starting 
Grant voor een nieuw onderzoeksprogramma 
naar de wijze waarop levende cellen in staat zijn 
om actief controle te hebben over hun vorm. 

Koenderink blijft ook leiding geven aan haar 
onderzoeksgroep. 

  FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos is 
per 16 juli benoemd in de Raad van Toezicht van 
de Universiteit Leiden.

  Per 1 september start dr. Jasper 
Reijnders 7  als manager Bedrijfsvoering bij 
Advanced Research Center for Nanolithography 
in Amsterdam. Reijnders, fysicus en voormalig 
Strategy Consultant, is momenteel werkzaam 
als programmacoördinator bij FOM en als 
Kennissecretaris bij het Topteam Energie, in het 
kader van de Topsector Energie. 

  Oud FOM-medewerker prof.dr. Wim 
Beenakker is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Experimentele hoge energiefysica 
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica van de UvA. De 
leerstoel is ingesteld vanwege het Genootschap 
ter bevordering van Natuur-, Genees-, en 
Heelkunde. Prof.dr. Sander Klous, werkzaam 
bij FOM-instituut Nikhef, is benoemd tot 
hoogleraar Big Data Ecosystems for Business 

and Society aan dezelfde faculteit.

  Voormalig FOM-oio dr. Tjonnie Li 8  heeft 
de 2013 Stefano Braccini scriptieprijs gewon-
nen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de 
Gravitational Wave International Committee 
(GWIC), de organisatie die sinds 1997 wereld-
wijde samenwerking bevordert op het gebied 
van de bouw, de exploitatie en het gebruik van 
grote gravitatiegolf-detectiefaciliteiten. Li 
promoveerde aan de VU op ‘Extracting Physics 
from Gravitational Waves: Testing the Strong- 
fi eld Dynamics of General Relativity and Inferring 
the Large-scale Structure of the Universe’.

  Het Gebied Natuurkunde van NWO nam in 
mei afscheid van senior beleidsmedewerker 
dr. Ed Rinia 9 , tussen 2004 - 2014 onder 
meer coördinator van de Vernieuwingsimpuls. 
Van 1980 tot 2004 werkte hij voor FOM bij de 
afdeling Onderzoekbeleid. Ook was hij vijftien 
jaar lang associate editor van het tijdschrift 
Scientometrics (Springer). Tijdens zijn werk 
voor Onderzoekbeleid promoveerde hij bij het 
Centrum voor Wetenschaps- en Technologie 
Studies in Leiden op ‘The measurement and 

evaluation of interdisciplinary science and 
knowledge transfer’. Rinia, met pensioen, 
is opgevolgd door dr. Marjolein Robijn 10 , 
die de overstap maakte van de stafafdeling 
Beleidsontwikkeling en -ondersteuning 
binnen NWO. Robijn gaat zich nu met diverse 
interdisciplinaire en publiek-private beleids-
onderwerpen bezighouden: de verkenningscom-
missie materialen, het NWO-thema Duurzame 
energie en de HTSM-roadmap Advanced 
Instrumentation. Daarnaast zal zij ook mee-
werken aan rondes als de Vernieuwingsimpuls 
en Rubicon.  

we per parameter een aanname en legden de 
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Na school kon prof.dr.ir Hester Bijl maar moeilijk 

aan, maar het werd wiskunde. Omdat dat overal 
in terugkwam en omdat het me een goede basis 
leek om eventueel nog over te kunnen stappen.”

afstuderen graag wilde promoveren. “Ik had het 

was het signaal om terug te keren.” Haar onderzoeksgroep Computational Haar onderzoeksgroep Computational 

Bijl sleepte verschillende persoonlijke beurzen 
en onderscheidingen in de wacht, maar het 
hoogtepunt in haar carrière tot nu toe, is wat 
haar betreft inhoudelijk: “Het moment dat we 
begonnen in te zien welk stochastisch 
framework we nodig hadden om de experimen-
ten en onze berekeningen dichter bij elkaar te 
brengen. Dat was een echte doorbraak.”
Hoewel Bijl altijd plezier hield in onderzoek 
doen, vond ze de bestuurlijke kant van het 
hoogleraarschap ook steeds interessanter. Ze 
werd afdelingsvoorzitter en nam zitting in 
verschillende besturen, waaronder sinds januari 
ook de Raad van Bestuur van FOM. Vorig jaar 
werd ze de eerste vrouwelijke decaan van de 
faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Dat 
was geen vooropgezet plan, maar een proces 
van groei. “Ik kwam terug naar de universiteit 
voor het onderzoek en het onderwijs. Natuurlijk 
hoopte ik ooit hoogleraar te worden, maar juist 
de managementkant daarvan leek me toen nog 
niet zo interessant,” blikt ze terug. Maar Bijl is 
het type dat graag blijft leren. “Toen het aan de 
orde kwam, beet ik me juist vast in het 

5 6 8 9 107

Op 18 mei overleed prof.dr. Wubbo 
Ockels (68), Nederlands eerste 
ruimtevaarder en voormalig FOM-oio. 

Op 23 mei overleed Koen Keijer (46), 
sinds een jaar Manager Facilities 
& Datacenter bij Nikhef. 

Op 6 juni overleed drs. Wim Hutter (72), 
Hutter was in de jaren zeventig een 
trouwe gast van de Raad van Bestuur, 
als waarnemer van de vertegenwoordiger 
van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen.

Gegroeid in de managementrol
Ze koos bewust voor de wetenschap en werd de eerste vrouwelijke hoogleraar bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek in Delft. Maar Hester Bijl blijft zich graag ontwikkelen. Behalve hoogleraar Numerieke stromingsleer is ze 
sinds vorig jaar ook decaan van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. 
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Promoties 
  Hendrik Lude Hortensius, Electrodynamic response of 

mesoscopic objects, carbon nanotubes and superconducting 
nanowires, 26 februari 2014, TUD, promotor prof.dr.ir. T.M. 
Klapwijk, werkgroep FOM-D-06
“Wanneer wetenschap in de media terecht komt krimpt de inhoud, 
terwijl tegelijkertijd het toegedicht belang toeneemt.”

  Robin van der Leeuw, A search for squarks and gluinos in 
hadronic channels using the ATLAS detector, 15 april 2014, UvA, 
promotor prof.dr. ir. P.J. de Jong, compromotores dr. O.B. 
Igonkina, FOM-instituut Nikhef

  Jeroen Jalink, Metal clusters: from geometric to electronic 
and magnetic properties, 23 april 2014, RU, promotoren prof.dr. 
A.I. Kirilyuk en prof.dr. Th.H.M. Rasing, werkgroep FOM-N-11

  Gijs van Swaaij, Studies of impurity transport in high 
density, low temperature plasma with the ERO code, 23 april 
2014, TU/e,  promotoren prof.dr. ir. M.C.M. van de Sanden en prof.
dr. W.J. Goedheer, copromotor dr. G.C. de Temmerman, 
FOM-instituut DIFFER

  Barbara Witek, Quantum dot spin engineering for quantum 
optics, 25 april 2014, TUD, promotor prof.dr. L.P. Kouwenhoven, 
copromotor dr. V. Zwiller, werkgroep FOM-D-41
“There is only one thing that should be changed in order to reduce 
the gender gap in the number of professors: men should be 
equally willing to adapt their careers for their partners as women 
are.”

  Gosse Oldenziel, Droplet collisions in turbulence, an 
experimental study, 2 mei 2014, TUD, promotor prof.dr.ir. J. 
Westerweel, copromotor dr.ir. G.E. Elsinga, werkgroep FOM-D-36
“The time between the reception of corrections (to the thesis) from 
the committee and the actual defense date indicates that the 
quality of the corrections is underestimated or that the available 
time of the PhD student to implement the corrections in 
overestimated.”

  Sybren ten Cate, Harvesting charges resulting from carrier 
multiplications in quantum dots, 2 mei 2014, TUD, promotor prof.
dr. L.D.A. Siebbeles, copromotor dr. J.M. Schins, werkgroep 
FOM-D-37
“Intellectuele vrijheid is een vereiste voor het doen van origineel 
onderzoek.”

  Rianne ‘t Hoen, Deuterium retention in radiation damaged 
tungsten exposed to high-fl ux plasma, 6 mei 2014, UvA, promotor 
prof.dr. A.W. Kleijn, co-promotor dr. P.A. Zeijlmans van 
Emmichoven, FOM-instituut DIFFER

  Sudhir Srivastava, Lattice Boltzmann method for contact 
line dynamics, 7 mei 2014, TU/e Eindhoven, promotoren prof.dr. 
F. Toschi en prof.dr. H.J.H. Clercx, copromotor dr.ir. J.H.M. ten 
Thije Boonkkamp, werkgroep FOM-E-23

  Lennard M. Voortman, CTF correction in cryo-electron 
tomography: simulation, experiments and reconstruction, 12 mei 
2014, LEI, promotor prof.dr. ir. L.J. van Vliet, copromotor dr. B. 
Rieger, werkgroep FOM-D-21
“In order to meet the increasing demand for highly educated 
technical employees, increasing the infl ux of students of technical 
studies is not the right measure.”

  Gabriele Bulgarini, Nanowire-based quantum photonics, 12 
mei 2014, TUD, promotor prof.dr. L.P. Kouwenhoven, copromotor 
dr. V. Zwiller, werkgroep FOM-D-41
´It rains more in Italy than in the Netherlands.”

  Lucie de Nooij, The φ (1020)-meson production cross 
section measured with the ATLAS detector at √s = 7 TeV, 15 mei 
2014, UvA, promotor prof.dr.ir. E.N. Koffeman, copromotor dr. A.P. 
Colijn, FOM-instituut Nikhef

  Claudio Bogazzi, The search for cosmic neutrinos 
with ANTARES, 15 mei 2014, LEI, promotor prof.dr. M. de 
Jong, copromotor dr. A. J. Heijboer, FOM-instituut Nikhef
“The future of neutrino astronomy is bright.”

  Toon Coenen, Angle-resolved cathodoluminescence 
nanoscopy, 15 mei 2014, UvA, promotor prof.dr. A. 
Polman, FOM-instituut AMOLF

  Jissy Jose, Monodisperse elastic shells: a 3D study 
of jammed granular matter and microencapsulation, 20 
mei 2014, UU, promotor prof.dr. A. van Blaaderen, 
copromotor dr. A. Imhof, werkgroep FOM-U-09

  Yan-Ting-Chen, Spin calitronic phenomena driven by 
spin-orbit coupling, 2 juni 2014, TUD, promotor prof.dr.ir. 
G.E.W. Bauer, werkgroep FOM-D-09

  Veerendra Kumar Guduru, Surprising magnetotrans-
port in oxide heterostructures, 3 juni 2014, RU, promotor 
prof.dr.ir. J.C. Maan, copromotoren dr. A. McCollam en dr. 
U. Zeitler, werkgroep FOM-N-27

  Mark Bonenschanscher, Study of two-dimensional 
materials with honeycomb geometry, 4 juni 2014, UU, promotor 
prof.dr. D.A.M. Vanmaekelbergh, copromotoren prof.dr. P. 
Liljeroth en dr. I. Swart, werkgroep FOM-U-28

  Saime Çiğdem Yorulmaz, Beyond photon pairs, 10 juni 
2014, LEI, promotor prof.dr. E.R. Eliel, copromotor dr. M.J.A. de 
Dood, werkgroep FOM-L-02
“Research about the anxiety that parents experience neglects the 

long-term joy that comes with raising kids.”
  Parisa Pourhossein Aghbolagh, The fabrication of 

nanogap electrodes using nanoskiving, 20 juni 2014, RUG, 
promotor prof J.C. Hummelen, copromotor dr. R.C. Chiechi, 
werkgroep FOM-G-23
“The ability to multitask is one of the important skills to develop 
when you are doing a PhD.”

  Aneta Stodolna, Taking snapshots of atomic wave functions 
with a photoionization microscope, 20 juni, RU, promotor prof.dr. 
M.J.J. Vrakking, FOM-instituut AMOLF   
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Name: Jissy Jose
Age: 28 
Country of origin: India

Best memory of your PhD: The day of my 
defence
Plans for the (near) future: I want to continue 
in research, but then more inclined to 
industrial research. 
Advice to current PhD students: Always stay 
focused, never give up at times of diffi cul-
ties, because the end is always rewarding. 
Do not hesitate to seek for help when you are 
stuck.

Name: Robin van der Leeuw
Age: 30
Country of origin: The Netherlands

Best memory of your PhD: The year I spent at 
CERN was unforgettable. The feeling of 
working together with so many people with 
the same goal was very inspiring!
Plans for the (near) future: I am going to 
India and Sri Lanka for several months, to let 
the past years sink in and clear my head for 
the future.
Advice to current PhD students: It’s a cliché, 
but start writing things down as soon as 
possible. It’s no fun to have to write your 
whole PhD thesis from scratch.

Name: Lucie de Nooij
Age: 30
Country of origin: Netherlands

Best memory of your PhD: First collisions in 
the Large Hadron Collider.
Plans for the (near) future: Travel to Australia 
with my family, start a new job in September.
Advice to current PhD students: Believe in 
yourself and ask for help before you try to fi x 
problems yourself.

FOm/f Symposium 
on Friday 
19 September 2014

The next bi-annual FOm/f 
Symposium 2014 will be held 
in the Railway museum (Het 
Spoorwegmuseum) in Utrecht 
on Friday 19th of September 
2014. The symposium will 
offer three inspiring plenary 
lectures and four different 
workshop sessions. FOM 
warmly invites all female 
physicists working in Dutch 
universities, research 
institutions and industry, 
at all levels in their career. 
Please register, via www.
fom.nl, in time (and ultimo 
5 September 2014), as 

the maximum number of participants for your 
favourite workshop may be reached before 
the registration closes! FOM organises this 
symposium in the context of the FOm/f 
programme, which aims to encourage more 
women physicists to remain in the scientifi c 
community.  

www.fom.nl/womenA
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FOFOm/f m/f m/f 
SymposiumSymposium

m/f 
Symposium

m/f m/f 
Symposium

m/f m/f 
Symposium

m/f 
Symposium
FOm/f
Symposium

DATE FRIDAY 19 SEPT. 2014

LOCATION RAILWAY MUSEUM UTRECHT

COSTS FREE OF CHARGE

YOUR CAREER 
ON TRACK

For all  women  
in  physics

Register before 5 Sept.
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Zondag 11 mei

De week begint rustig. Het is vandaag vooral bijkomen geblazen, 
van het feestje van mijn dochter (5). Het werd een groot festijn. 
Her en der zijn de sporen nog zichtbaar in de huiskamer. Dan toch 
snel de eerste natuurkunde van de dag: de vraag waarom 
ballonnen die kunnen zweven eerder leeglopen dan ballonnen die 
dat niet kunnen... Goede vraag, maar mijn dochter lijkt niet blij 
met mijn poging tot een antwoord. Maar ja, ze wil dan ook veel 
liever kok worden dan wetenschapper.

Maandag 12 mei

Het is tijd om een laatste keer het proefschrift-manuscript van 
Rutger Thijssen door te lezen. Hij heeft de koppeling tussen licht, 
gevangen op de nanoschaal in plasmonstructuren, en nano-
mechanische oscillatoren bestudeerd. Hij mag trots zijn, de 
optomechanische sensoren die hij heeft ontwikkeld zijn niet 
alleen een knap staaltje nano-engineering, maar hebben 
bovendien bijzondere eigenschappen.

Dinsdag 13 mei

Op een onbewaakt moment herinner ik me dat het NWO-bestuur 
deze week vergadert over de Vidi-toekenningen en ik zoek de 
precieze dag op. Morgen dus. Spannend, het zou zo mooi zijn als 
we dat onderzoek konden gaan doen. We zouden een enorme 
uitdaging aan kunnen gaan: het breken van de gebruikelijke 
gevoeligheidslimiet van een positiemeting. Die limiet wordt 
normaliter streng bewaakt door Heisenberg: als je de beweging 
van een object volgt in de tijd leer je niet alleen zijn positie maar 
ook zijn snelheid, en dat mag niet tegelijk met willekeurige 
precisie. De oplossing is om extreem snelle metingen te doen. 
En het mooie is dat, als we dat op de juiste manier doen, we de 
quantumtoestand van het – macroscopische – object kunnen 
beïnvloeden. De nieuwe nanofotonische systemen en uitlees-
technieken die we ontwikkelen, lijken bij uitstek geschikt om dat 
te bereiken. Goed moment om bij Rick Leijssen in het lab te gaan 
kijken, die  teststructuren aan het doormeten is.

Woensdag 14 mei

11.00 uur en geen seconde later: het wekelijkse nanophotonics 
colloquium op AMOLF. Een traditie die hele waardevolle bruggen 
slaat tussen de verschillende  fotonicagroepen op AMOLF. 
Clara Osorio praat vandaag over polarisatie en coherentie, een 

onderwerp dat me na aan 
het hart ligt. En ze leert me 
nieuwe dingen. Yes! Hier doen 
we het voor!
In onze groepsbespreking laat 
promovendus Freek Ruesink 
zien dat het hem gelukt is een 
fotonische trilholte te maken 
die licht bijna een micro-
seconde kan opsluiten, 
en bovendien – niet triviaal – 
uitsteekt over de rand van een chip. Geweldig, want met deze 
sensor kan hij een hele reeks experimenten gaan doen en licht 
effi ciënt koppelen aan extreem kleine oscillatoren en nano-
antennes.

Donderdag 15 mei

Bij TNO om te praten over een mogelijke samenwerking. 
De telefoon in mijn zak trilt bij elke e-mail. Een vlugge blik leert 
dat ‘de’ e-mail er is: ik lees alleen een titel die begint met 
“Besluit over...”.  Komt later wel, denk ik, we zitten nog midden 
in een geanimeerd gesprek. Ik hoor over de uitdagingen om 
uiterst gevoelige en snelle parallelle sensoren te ontwikkelen. 
We realiseren ons dat de optomechanische sensoren die wij 
bestuderen, daar een relevante bijdrage aan zouden kunnen 
leveren. Na een half uur hou ik het toch niet meer uit en in een 
korte pauze scroll ik verder door de e-mail. Voor de zekerheid 
lees ik hem drie keer, maar dan valt de glimlach op mijn gezicht 
niet meer te verbergen en ben ik uitleg verschuldigd. Mijn 
gesprekspartners zijn de eersten die me feliciteren met de 
toegekende Vidi.
In de trein deel ik het goede nieuws met collega’s en familie. 
De e-mail naar mijn groepsleden is het leukst om te schrijven: 
zij gaan de uitbreiding van de groep enorm op prijs stellen. 
Terug in Amsterdam begin ik in opperbeste stemming aan de 
eerste bespreking met Erny Lammers en Petra Rodriguez over 
de open dag van AMOLF in het najaar.

Vrijdag 16 mei

Het nieuws heeft zich verspreid en de reacties stromen binnen. 
Het meest verrassend zijn de champagnefl essen die prompt op 
tafel worden gezet door Freek Ruesink en Femius Koenderink bij 

het begin van de journal club. Borrel en eten met de groep, plus 
een promotiefeestje van Toon Coenen zorgen voor een gepaste 
afsluiting van de dag.

Zaterdag 17 mei 

Vanavond naar een concert van mijn oude bigband, ter 
nagedachtenis aan Gijs Katgert, die de band jaren geleden 
oprichtte. Met de andere oud-bandleden halen we herinneringen 
op aan de eerste knalharde repetities in de kelder van het Buys 
Ballotlaboratorium. Gijs was organisator en drijvende kracht, 
maar wist dat te doen op zijn karakteristieke manier: vanuit een 
schijnbaar relaxte houding op de achtergrond. Eigenlijk past dat 
wel bij een trombonist, bedenk ik me. Als jaargenoot in Utrecht 
bewandelde Gijs het pad als zovele natuurkundigen: hij schreef 
een mooi proefschrift in Leiden en vertrok naar het buitenland 
voor een postdoc. Maar daar week zijn pad af van het gebaande. 
Gijs werd ziek en overleed twee jaar geleden. 

De muziek dendert door. Reinier van Leuken (tenorsax) speelt 
een minuten durende solo op de New-Cool-Collective-kraker 
‘Machowe’. Wow, iemand heeft wél zijn licks bijgehouden in de 
afgelopen jaren... Tijdens het volgende nummer slaan de stoppen 
door en valt het licht uit. Terwijl de band verder speelt, gaat de 
voor de hand liggende grap snel rond: dat is vast Gijs’ manier om 
te applaudisseren. Eenmaal buiten blijkt ook de straatverlichting 
in Utrecht zijn werk niet te doen. Vast niet gerelateerd, maar het 
zorgt voor een bijzondere sfeer: de feestende stad op nachtelijke 
terrassen in het duister. De avond eindigt als vanouds in de Florin. 
Niets lijkt veranderd. Nou ja, op sommige cruciale dingen na dan. 
Alles is zo relatief.  

Voor FOM-groepsleider Ewold Verhagen (AMOLF - Center for Nanophotonics) 
was de week van 11 mei een andere dan de week ervoor: NWO vergaderde 
over de toekenning van Vidi’s, subsidies voor excellente onderzoekers die 
na het promoveren al een aantal  jaren succesvol onderzoek hebben verricht. 
Die wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun 
vakgebied. Met deze subsidie van maximaal 800.000 euro biedt NWO hen de 
mogelijkheid om gedurende vijf jaar een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen 
en een onderzoeksgroep op te bouwen. Verhagen vroeg een Vidi  aan voor een 
onderzoek naar een ‘quantumstemvork’. Op 16 mei gingen bij AMOLF de 
fl essen champagne open. Verhagen hield voor de FOM expres een dagboek bij. 

De e-mail op mijn telefoon die begint 
met ‘Besluit over’
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In de rubriek ‘Keek op de week’ 
gluren wij met enige regelmaat 
mee met mensen uit de fysica-
gemeenschap in hun werkweek.

uitsteekt over de rand van een chip. Geweldig, want met deze het begin van de journal club. Borrel en eten met de groep, plus 

gemeenschap in hun werkweek.

Met Rick Leijssen in het lab
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Physicists as trainers 

Trainer Dr Niels Laurens (former FOM PhD 
researcher and now manager at the Physics and 
Astronomy Department of VU University 
Amsterdam) and Onno Broekmans (PhD 
researcher in biophysics at VU University 
Amsterdam) know from experience that a 
limited knowledge in the area of writing 
computer code is an enormous issue. Laurens: 
“Young researchers are thrown in at the deep 
end and that leads to mistakes, frustration and 
most of all a lot of wasted time. That is a shame 
because you want to focus on doing scientifi c 
research!” Laurens and Broekmans therefore 
decided to set up a computational training 
course for young researchers. They have based 
this on their own experiences in research, 
education and commercial software develop-
ment. 

Debugging and quick wins 

During the hands-on training, the participants 
learn to become more productive by acquiring 
relevant and important programming skills. “In 
the training we focus on how these skills can 
contribute to high quality research that is usable 
and reproducible”, says Laurens. “We teach 
PhD researchers to think strategically about 
programming and, for example, to track down 
errors in a code and to debug this. You learn 
how experienced programmers tackle that.” 
The participants also receive information about 
new technologies they can use to improve the 
quality and impact of their research. Laurens: 
“For example, we tell PhD researchers that they 
should not reinvent the wheel. You can make 
smart use of existing open source code and we 
tell them where they can fi nd that. We also 
provide them with quick wins and handy tools. 
Ultimately by improving their coding and 
computer skills, PHD researchers can realise a 
time saving of up to twenty percent.”

Successful pilot 

Laurens and Broekmans have received a lot of 
positive feedback from the course. Therefore 
following the successful pilot, FOM has decided 
to permanently include the course in its series 
of training courses for PhDs. FOM PhD 
researchers Frank Buters and Denise Leusink 
followed the course during the pilot phase and 

were both enthusiastic about it. Buters, a 
fi rst-year PhD researcher in quantum optics at 
Leiden University, is certainly not a fan of 
computer programming. “But I cannot do 
without it”, he says. “It’s very handy to know 
how you can write a complete script using as 
much automation as possible.” 

Leusink is an experimental researcher in the 
fi eld of topological insulators at the University of 
Twente: “As amateur programmers we can 
learn a lot from the experts. Even in my third 
year as a PhD researcher, I can put all of the 
knowledge to good use.” Leusink found the 
aspect ‘Version control’ (the system Git) 
particularly useful: “During this you learn how 
to keep track of different versions when you are 
writing codes so that you. If you fail to do that 
properly then you lose the oversight.” Buters 
shares this view: “All of the programs you use 
are open source and so after the training course 
you can continue to work with them. Niels and 
Onno encourage you to make use of the 
material and even help you to put the programs 
on your computer.” “And it’s great that they 
remain available after the course to answer 
questions”, says Leusink. They both agree that 
this training course is relevant for every 
research area: Whether you do theoretical 
simulations or you need the scripts as an 
experimentalist to perform your data analysis. 
(MV)  

‘Writing better code’ leads to 
time savings in PhD research 
FOM introduces a new course for PhDs on computer 
programming and computational skills

Scientists spend more than half of their time struggling with computer software. 
Many FOM PhD researchers also write their own software and codes to control 
equipment and to collect and analyse data. As physicists are only taught these skills 
to a limited extent during their degree, they mainly learn what they need to know 
through self-study or with help from colleagues. FOM has therefore decided to train 
its own PhD researchers in this area. Following a successful pilot, FOM is introdu-
cing the new PhD course ‘Writing better code’. In two days, fi rst- and second-year 
PhD researchers will increase their computational and programming skills. This can 
save them a lot of time.
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FOM is offering the course ‘Writing 
better code’ on 20 and 21 November 
2014. The two-day training course for 
fi rst- and second-year PhD researchers 
is part of a series of training courses 
for FOM PhD researchers. A detailed 
description of the course together with 
registration details can be found on the 
FOM website:

  www.fom.nl/phdcourses

This course can also be useful for PhD 
researchers not employed at FOM. These 
researchers can fi nd further information at: 

  www.writingbettercode.nl

Nijmeegse leerlingen winnen ‘CERN beamline for schools’ 
wedstrijd

Begin juni werd bekend dat 
een team leerlingen van het 
Dominicus College in 
Nijmegen de ‘CERN beamline 
for schools’ heeft gewonnen. 
Uit bijna driehonderd 
inzendingen van scholen over 
de hele wereld werd het 
Nederlandse team samen met 
een Grieks team geselecteerd 
op om CERN een eigen 
experiment uit te voeren. 
De wedstrijd is uitgeschreven 

in het jaar van CERN’s zestigste verjaardag. De Nijmeegse scholieren schreven: “Met ons experiment 
hopen we dat andere leerlingen net als wij geïnteresseerd raken in de wondere wereld van de 
natuurkunde. We willen laten zien dat natuurkunde voor iedereen toegankelijk is: iedereen kan een 
experiment bedenken en uitvoeren.” Het Nijmeegse team diende het voorstel ‘Crystal calorimeter’ in, 
een voorstel om zelf kristallen te laten groeien, een calorimeter te maken en deze te testen in een 
deeltjesbundel. Een calorimeter is een instrument dat de energie van individuele deeltjes kan meten. 
Wetenschappers van CERN zijn met de winnende teams in overleg over de natuurkundige en 
technische details van de experimenten, die in september van dit jaar plaatsvinden. Charles 
Timmermans, onderzoeker bij FOM-instituut Nikhef en de RU, begeleidt de Nijmeegse leerlingen.  

Learning the ropes of the Dutch 
physics community

Veel tenure trackers die uit het buitenland in de Nederlandse 
fysica (vaak voor FOM) komen werken, hebben in eerste 
instantie geen zicht op het Nederlandse wetenschapssys-
teem en de wegen naar fi nanciering van onderzoek. FOM 
schreef ‘Learning the ropes’, waarin zowel de speciale rol 
en positie van FOM als de verschillende mogelijkheden voor 
fi nanciering omschreven zijn. Dit boekje werd op de in mei 
gehouden strategieconferentie SOEST 2014 gepresenteerd. 
Zie ook www.fom.nl/learning-the-ropes. Gedrukte 

exemplaren kunt u aanvragen 
via info@fom.nl.  

 TIPP in 
Amsterdam

Van 2 t/m 6 juni organiseerde 
Nikhef in de Beurs van 
Berlage, Amsterdam de 
tweejaarlijkse conferentie 
Technoloy and Instrumenta-
tion in Particle Physics (TIPP). 
Op deze conferentie kwamen 

wetenschappers en technici van over de hele wereld samen in de laatste technische ontwikkelingen 
op het gebied van detectorbouw en instrumentatie te delen.
Naast het plenaire programma en de sessies werden ook andere activiteiten georganiseerd om TIPP 
2014 zo interactief mogelijk te maken. Zo stonden er verschillende lunchsessies, wedstrijden en zelfs 
een pubquiz op het programma. Gewapend met lijmpistolen gingen bezoekers van TIPP aan de slag 
met een grote uitdaging: bouw een zo stevig en stabiel mogelijke brug van spaghetti. Op woensdag 
4 juni hield Robbert Dijkgraaf een openbare lezing op TIPP, die veel belangstellenden trok.  

Van ‘Serious Request’ naar CERN
In december 2013 vond in het kader van 3FM Serious Request een veiling plaats voor een rondleiding 
langs de deeltjesversneller op CERN. De hoogste bieder ging in april samen met zijn zoon naar 
Genève. Ze werden begeleid door Nikhef-onderzoeker Ivo van Vulpen. “Soms zijn er pareltjes te 

vinden op de 3FM Serious Request veiling,” 
schreef 3FM Serious Request destijds. Van 
Vulpen: “Voor veel mensen heeft de 
deeltjesversneller iets magisch: een plek 
waar je niet zo snel komt. Na een 
introductie bezochten we onder meer de 
LHC-tunnel, het LHCb- en tot slot het 
ATLAS-experiment, waar ik aan werk. 
Vader en zoon waren onder de indruk van 
alles.”  

Learning the ropes of the Dutch 
physics community

Veel tenure trackers die uit het buitenland in de Nederlandse 
fysica (vaak voor FOM) komen werken, hebben in eerste 
instantie geen zicht op het Nederlandse wetenschapssys-
teem en de wegen naar fi nanciering van onderzoek. FOM 
schreef ‘Learning the ropes’, waarin zowel de speciale rol 
en positie van FOM als de verschillende mogelijkheden voor 
fi nanciering omschreven zijn. Dit boekje werd op de in mei 
gehouden strategieconferentie SOEST 2014 gepresenteerd. 

Learning  
the ropes  
of the Dutch  

physics  
community 
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Het is een maandagmiddag in april. Je zit te werken en 
plots krijg je een schokkende e-mail van een Amerikaan-
se collega: hij vertelt dat de experimentele resultaten 
uit een Cell-publicatie, waarvan jij co-auteur bent, niet 
kloppen. Vorig jaar overkwam dit AMOLF-groepsleider 
Bela Mulder, die een theoretische bijdrage aan het 
onderzoek had geleverd. Wat doe je op zo’n moment? 
En hoe gaat het terugtrekken van een artikel vervolgens 
in zijn werk?

“Ik had meteen door dat het niet goed zat. De 
volgende dag kreeg ik bewijs: mijn Amerikaanse 
collega deelde via Skype zijn screenshots en liet 
zien dat sommige afbeeldingen van mijn 
co-auteur Pankaj Dhonukshe gephotoshopt 
waren. Er waren gelbandjes gedupliceerd en 
soms ook vervormd of over elkaar heen geplakt. 
Daarnaast was er gerommeld met het contrast. 
Dit was aan het licht gekomen doordat een 
concurrerende Canadese groep op het punt 
stond een klacht over  een ander artikel van 
Dhonukshe in te dienen bij de Universiteit 
Utrecht.” Na het gesprek 
op Skype schakelt Mulder 
direct met de laatste 
auteur Ben Scheres, die 
ten tijde van de publicatie 
ook in Utrecht werkte, 
maar inmiddels naar 
Wageningen is verhuisd. 
Een uur later zitten ze om 
de tafel. Ze sturen een 
mail naar het tijdschrift, 
naar de overige zestien 
auteurs – onder wie 
Dhonukshe – en de 
universiteiten van Utrecht 
en Wageningen. Ook 
brengt Mulder de directeur 
van AMOLF op de hoogte.

Vreemde gang van 
zaken

Cell geeft de onderzoekers 
een paar weken de tijd om 
de fouten te checken en 
nauwkeurig te omschrij-
ven. Mulder: “In die weken 
heb ik Dhonukshe nog één 
keer gesproken, maar die 
bleef volhouden dat hij zijns inziens geen regels 
had overtreden.” Het rapport dat Scheres later 
met een aantal co-auteurs aan Cell stuurt, blijft 
lang op de plank liggen, omdat Cell de 
bevindingen van de Commissie Wetenschap-
pelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht wil 
afwachten. Mulder: “Binnen het veld was het al 
een open geheim dat er iets aan de hand was 

met het artikel, maar Cell wilde het artikel niet 
zelfstandig  terugtrekken en ik werd, net als de 
meeste co-auteurs, op geen enkele manier bij 
het integriteitsonderzoek betrokken. Het was 
een vreemde gang van zaken.”

Vorig jaar oktober verschijnt eindelijk het 
voorlopige rapport van de commissie. Enkele 
van de betrokkenen zijn het niet eens met de 
tekst en tekenen bezwaar aan. Het rapport blijft 
daardoor ‘voorlopig’, maar in november trekt 
Cell het artikel onder sterke aandrang van de 

overgrote meerderheid 
van de coauteurs toch 
terug. Mulder: “Tot onze 
verbazing bleek de 
retractietekst anders te 
zijn dan die wij hadden 
aangeleverd. Cell vond 
die te zwaar en had er 
wijzigingen in aange-
bracht. De defi nitieve 
tekst is toen alleen nog 
aan de twee correspon-
derende auteurs 
gestuurd, die geen 
bezwaar hadden 
aangetekend. Uiteindelijk 
stond mijn naam dus 
onder een tekst waar ik 
het niet mee eens was.” 

Andere auteurs treft 
geen blaam

Vervolgens pakt het 
Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke 
Integriteit het onderzoek 
verder op en komt begin 
dit jaar – bijna een jaar 

nadat de fraude aan het licht kwam – met een 
eindconclusie. Die luidt dat Mulders co-auteur 
Dhonukshe verschillende keren heeft 
gefraudeerd, zowel voor een artikel in Nature 
als bij het artikel in Cell. De andere auteurs treft 
geen blaam, zij hadden de fouten redelijkerwijs 
niet op kunnen merken. Mulder: “Het waren 180 
afbeeldingen van een paar vierkante centimeter, 

daar kun je geen details op 
zien. En er was op dat 
moment ook geen reden tot 
wantrouwen. Overigens stond 
ons theoretische werk los van 
de experimenten, dus dat 
bleef overeind.”

Nature trekt het artikel, 
waarover de Canadese groep 
in april 2013 een klacht 
indiende, begin 2014 terug. In  

dat artikel is zelfs een 
afbeelding van een aantal 
cellen gedupliceerd, waarbij de 
ene afbeelding het wild-type 
moest voorstellen en de andere 
een mutant. Dat is zeer ernstig. 
Mulder: “De fouten in ons 
Cell-artikel bevinden zich in een grijs gebied: er 
is wel geknipt en geplakt, maar op een enkel 
punt na volgen alle conclusies ook uit de 
oorspronkelijke onbewerkte afbeeldingen.” 
Waarom Dhonukshe dan toch gefraudeerd heeft 
bij het Cell-artikel? Mulder denkt dat hij 
simpelweg haast had. “De echte resultaten 
waren misschien wel goed, maar niet zo netjes. 
Waarschijnlijk zouden de referenten hem 
gevraagd hebben om de experimenten nog eens 
over te doen. En dat komt niet goed uit als je 
bijvoorbeeld net een beurs wilt aanvragen.”

Daarin zit hem volgens Mulder ook de kern van 
het probleem. “De toename van fraude in de 
wetenschap is onder andere een gevolg van de 
hoge publicatiedruk. Wie geen high impact 
papers scoort, ligt eruit. En juist bij de 
tijdschriften met de grote impact, is de kans op 
retractie ook het hoogst.” Daarom moet volgens 
Mulder het systeem transparanter worden en 
moeten de eisen aan onderzoekers veranderen. 
Hij ziet al interessante initiatieven ontstaan, 
zoals post-publication review, bijvoorbeeld op 
pubpeer.org, waar openlijke discussie 
plaatsvindt over artikelen. Ook maken sommige 
tijdschriften hun referenten na afl oop bekend.  
Mulder: “FOM zou ook een rol kunnen spelen in 
de omslag, door naast de high impact papers en 
de h-index meer te kijken naar andere 
kwaliteiten van onderzoekers bij het honoreren 
van een aanvraag. Denk aan teamwork en 
communicatie.” 

Sla je data zorgvuldig op

Als we de schade bekijken, dan begint Mulder 
bij de jonge co-auteurs, onder wie één van zijn 
promovendi. “Zij is dubbel geraakt, want ze is 
een goede publicatie kwijt en heeft ten onrechte 
een besmette naam, omdat ze betrokken was 
bij een integriteitskwestie. Ze heeft nu moeite 
om een postdoc plaats te vinden, terwijl ze een 
briljante onderzoeker is.” Donukshe komt er 
uiteraard nog slechter vanaf: hij kan – voorna-
melijk door de resultaten in het Nature-artikel 
– niet meer verder in de wetenschap. De 
retractie betekende voor Mulder zelf een 
voorlopig einde aan dit deelonderzoek. “Ik wilde 
een vervolgonderzoek starten, maar heb de 
beursaanvraag niet doorgezet. Dat is heel 
jammer, want voor ons was het juist een mooie 
kans om met onze fysische benadering impact 
te hebben op de echte biologische vragen.”

Maar Mulder geeft er ook een positieve draai 
aan: “Ik heb veel geleerd en gebruik mijn 
ervaringen als les voor anderen. Zowel bij 
AMOLF als bij de UvA heb ik aan een workshop 
over wetenschappelijke integriteit meegewerkt 
en ik geef veel interviews.” Zijn advies aan 
andere wetenschappers: “Realiseer je dat dit 
soort dingen gebeuren, in de bètawetenschap-
pen en ook in Nederland. Stel kritische vragen 
als je iets niet helemaal vertrouwt en zorg dat je 
je eigen data zorgvuldig opslaat.” En bovenal: 
“Laat het je plezier in de wetenschap niet in de 
weg staan.” (IP)  

De FOM-procedure ‘Wat te doen 
bij vermoeden Inbreuk Wetenschap-
pelijke Integriteit’, beschrijft wat je 
moet doen als je het vermoeden hebt 
dat bij een FOM-werknemer sprake 
is van inbreuk op wetenschappelijke 
integriteit c.q. wetenschappelijk wangedrag moet doen. 

  www.fom.nl/live/personeelsinformatie/werk_en_
klachten/inbreukWetenschappelijkeIntegriteit of neem 
contact op met Renée-Andrée Koornstra, hoofd Centrale 
Personeelsdienst.

Afbeeldingen uit de Cell-publicatie ‘A PLETHORA-Auxin 
Transcription Module Controls Cell Division Plane Rotation 
through MAP65 and CLASP’

Op rij 1 zijn het eerste en het derde bandje identiek, 
op rij 2 het eerste en het tweede bandje. 

Aan de linkerkant is een duplicaat van het rechter bandje 
over een ander bandje heen geplakt. 

Als je co-auteur op fraude 
wordt betrapt
Bela Mulder legt uit hoe je als 
integere wetenschapper toch met 
fraude te maken kunt krijgen

To the authors of Dhonukshe 
et al., 2012, Cell 149.

Yesterday morning it has been 
brought to our attention by 
colleagues that Figure S6 in 

the Cell (2012) paper of 
which you are a coauthor, 
contains signs that cast 

doubts on the data presented.

After due consideration, 
we recognize the validity of 

these doubts. We have 
informed the editor of Cell 
and made clear that we will 

investigate this issue 
immediately and review in 

depth, not only the fi gure in 
question, but the entire data 
set, and if necessary, will 
repeat experiments to test 
the validity of the results.

We will keep you updated 
of this process.
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Tijdspad

april 2011  Dhonukshe mailt Mulder over een 
gezamenlijk onderzoek
mei 2011 – maart 2012  Uitvoering 
onderzoek. De onderzoekers spreken elkaar 
twee keer live en één keer via Skype. Ze 
schrijven elk hun eigen stuk voor de publicatie 
en maken de discussie over de koppeling 
tussen theorie en praktijk samen
13 april 2012  Cell-publicatie ‘A PLETHORA-
Auxin Transcription Module Controls Cell 
Division Plane Rotation through MAP65 and 
CLASP’
28 maart 2013  Nature-publicatie ‘CLASP-
mediated cortical microtubule organization 
guides PIN polarization axis’
maart/april 2013  Canadese onderzoeksgroep 
ontdekt de fraude van Dhonukshe bij de 
publicaties in Nature en Cell
22 april 2013  Mulder wordt ingelicht over de 
fraude door een collega uit Amerika
23 april 2013  Overleg Mulder en laatste 
auteur. Ze lichten hun collega’s en Cell in
24 april 2013  Canadese onderzoeksgroep 
dient een klacht in tegen de Nature-publicatie 
van Dhonuksebij de Universiteit Utrecht
september 2013  De meerderheid van de 
auteurs vraagt Cell om het artikel terug te 
trekken
november 2013  Voorlopig rapport Commissie 
Wetenschappelijke Integriteit
21 november 2013  Cell trekt het artikel terug 
wegens fraude Dhonukshe
25 februari 2014  Rapport Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit
19 maart 2014  Nature trekt artikel terug 
wegens fraude Dhonukshe
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“Bijna vijftig procent van de Nederland-
se private investeringen in R&D komt 
uit de sector High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM). Binnen de relatief 
nieuwe constellatie van de topsectoren 
weten bedrijven en onderzoekers 
elkaar steeds beter te vinden en ook 
nieuwe banden te smeden. Met de TKI-
toeslag wil de overheid publiek-priva-
te samenwerking in R&D stimuleren. 
Bij FOM wordt TKI-toeslag vooral 
toegewezen door het TKI HTSM aan 
het Industrial Partnership Programme 
(IPP) waar het gegenereerd is. Hierdoor 
kunnen onderzoekers die een IPP aanvragen dat al 
meenemen in de aanvraag”, zegt Pieter de Witte, 
hoofd van het IPP-bureau van FOM en plaatsver-
vangend directeur van het Topconsortium voor 
Kennis en Innovatie (TKI) van HTSM, dat gehuis-
vest is bij FOM. Omdat De Witte ook papa is, vindt 
het interview plaats aan zijn keukentafel, met 
instemming van zoontje Mathis.

Maakindustrieën en doorsnijdende technologieën

High Tech Systemen en Materialen is één van de negen sectoren 
die het Kabinet in 2012 aanwees als topsector. De sector omvat 
een aantal maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, 
automotive, lucht- en ruimtevaart, veiligheid en doorsnijdende 
technologieën die de maakindustrie mogelijk maken zoals 
fotonica, materialen en nanotechnologie. Nederland is wereld-
leider in het ontwerpen, ontwikkelen en maken van hightech 
equipment en micro-/nanocomponenten. Kennis op het gebied 
van materialen speelt hierbij een steeds belangrijkere rol en ICT 
maakt een integraal onderdeel uit van de technologische 
ontwikkelingen. De sector HTSM is daarmee een belangrijke 
‘enabler’ voor vele andere toepassingssectoren, zoals energie, 
chemie, life sciences en agri&food. 

Afspraken in innovatiecontract

Voor elke topsector is een zogenaamd innovatiecontract 
opgesteld, waarin de inhoudelijke en fi nanciële afspraken tussen 
bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden opgenomen zijn. 
Ook HTSM heeft een innovatiecontract, dat gebaseerd is op 
roadmaps waarin de meerjarenplannen voor onderzoek staan. De 
Witte legt uit: “HTSM omvat vele sectoren, waarvan de 
onderzoeksagenda in zeventien roadmaps is vastgelegd. Bij het 
opstellen van de onderzoeksagenda zijn onderzoekers uit het veld 
betrokken. Alle roadmaps worden ‘aangevoerd’ door roadmap 
teams. Elk team bestaat uit roadmap trekkers uit het bedrijfsle-
ven en enkele deskundigen van TNO, NLR en NWO. De range van 
uitdagingen is enorm breed: van innovaties op het gebied van 
sensornetwerken, zonne-energie of verbrandingsmotoren voor 
vrachtwagens, tot cybersecurity, medische beeldverwerking en 
de miniaturisering van componenten op chips. Bij de start van 
HTSM was het vooral zoeken naar de beste afstemming en de 
ideale en effi ciënte 
inrichting van het TKI. Dat 
is zich langzaam aan het 
settelen. We denken nog 
steeds met het ministerie 
van Economische Zaken 
en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
(RVO) mee die de 
TKI-regeling maken en 
uitvoeren. Ik zie dat 
onderzoekers van 
universiteiten en bedrijven 
elkaar steeds beter 
vinden, maar toch ook dat 
we aan onderzoekers nog 
redelijk vaak moeten 
uitleggen wat de 
mogelijkheden zijn. De 
roadmap trekkers vormen 

samen de Roadmap Council, die adviseert aan het TKI-bestuur 
over de programmering en hoe het beschikbare onderzoeksgeld, 
de TKI-toeslag, moet worden ingezet. RVO stelt jaarlijks geld 
beschikbaar, in 2014 bijna dertig miljoen. Omdat HTSM maar één 
TKI heeft en daarmee dus weinig overhead, gaat dit bijna 
allemaal naar R&D.» Een voorbeeld hiervan is het op 17 juni 
aangekondigde grootschalig strategisch samenwerkingsverband 
tussen Philips en de TU/e, dat via de TKI-regeling en het TKI 
HTSM fi nanciële steun krijgt. Philips en de TU/e zetten een 
programma op gericht op de versnelde ontwikkeling van digitale 
innovaties in de gezondheidszorg, verlichting en datawetenschap. 
Het samenwerkingsverband stelt de TU/e in staat om extra 
promotieplaatsen aan te bieden voor ruim zeventig promovendi. 

Aansluiten bij roadmaps

Het TKI HTSM doet zelf geen onderzoek, maar laat dit over aan de 
onderzoeksorganisaties STW, TNO,  Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR), NWO Exacte Wetenschappen, 
FOM en aan de voormalige Technologische Top Instituten, Holst 
Centre, M2i en Embedded Systems Institute (nu onderdeel van 
TNO). STW schrijft bijvoorbeeld jaarlijks een HTSM-call uit, 
waaraan het TKI een fl ink deel meefi nanciert. Onderzoekers 
kunnen voorstellen indienen voor onderzoek dat aansluit bij een 
van de zeventien roadmaps. Omdat FOM organisator en facilitator 
van veel HTSM aanverwant onderzoek is, zit FOM regelmatig met 
partijen om de tafel om geld uit de TKI-toeslagen te bestemmen 
voor FOM-onderzoek. De Witte licht toe: “FOM kan plannen 
indienen bij het TKI HTSM voor inzet van TKI-toeslag, bijvoorbeeld 
voor een top-up voor de Industrial Partnership Programmes, die 
bedrijven en wetenschap samen formuleren. In principe kan daar 
een extra opleidingsplaats of project van gefi nancierd worden. 
Maar onderzoekers kunnen ook samen met andere partijen die 
TKI-toeslag genereren, nieuwe activiteiten ontwikkelen, of zelfs 
een voorstel voor een geheel nieuw IPP indienen. Onderzoekers 
kunnen er op anticiperen.”

Overstijgende uitdagingen

De topsector HTSM speelt een essentiële rol in het zoeken naar 
technisch innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd, zoals mobiliteit (fi les en ver-
keersveiligheid), vergrijzing van de samenleving (nieuwe 
medische apparatuur en intelligente zorgsystemen), duur-
zaamheid en klimaat (zuinige auto’s en trucks), alternatieve 
duurzame energiebronnen (zonnecellen, elektrisch rijden 
en slimme energienetten), voeding (besturingen voor 
duurzame tuinbouw met minimaal gebruik van grondstoffen). 
De Witte: “Hoe sluiten we aan bij deze uitdagingen, die 
de thema’s van de aparte roadmaps vaak overstijgen, is 
de vraag die onze continue aandacht heeft. Het TKI HTSM 
heeft een coördinerende rol in de afstemming tussen de 
roadmap-trekkers, die in de Roadmap Council deze onder-
werpen bespreken. In het najaar houden we een conferen-
tie, met als thema ‘HTSM R&D for societal challenges’. 
Dan komt voor het eerst de HTSM R&D community uit 
bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar. Ook Europa 
bestemt geld voor onderzoek naar oplossingen. Het is 
van groot belang dat Nederland de link naar Europese 
initiatieven kan laten zien en daarmee oplijnt.” (AvS)  

Een bonus op een Industrial Partnership 
Programme

De 17 roadmaps

  Advanced Instrumentation
  Aeronautics
  Automotive
  Components and circuits
  Embedded systems
  Healthcare
  High Tech Materials
  ICT
  Lighting
  Mechatronics/Manufacturing
  Nanotechnology
  Photonics
  Printing
  Security
  Semiconductor Equipment
  Solar
  Space

Pieter de Witte met 
zoontje Mathis (bijna 1)
Pieter de Witte met 
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FOM-instituten op Hannover Messe

In april vond de technologiebeurs Hannover Messe plaats, met in 
het Holland High Tech House drie spin-offs van de FOM-instituten 
Nikhef en AMOLF: Amsterdam Scientifi c Instruments (ASI), 
InnoSeis en Omics2Image. Staatssecretaris Sander Dekker ging 
langs bij deze start-ups en sprak hen over de toenemende 
wisselwerking tussen fundamenteel onderzoek en industrie. De 
deelnemende bedrijven hielden ook een korte pitch voor de 
staatssecretaris. Nikhef-programmaleider Jo van den Brand en 
Hans Roeland Poolman – Nikhef-alumnus, nu investeerder en 
ondernemer – legden uit hoe fundamenteel onderzoek een boost 
kan geven aan innovatie en start-ups voortbrengt. Van den Brand: 
“Wij hebben in de eerste jaren van ons wetenschappelijk 
programma voor de detectie van zwaartekrachtgolven seismische 
instrumentatie ontwikkeld, die zeer interessant blijkt voor de 
olie- en gasindustrie. Die instrumentatie brengen we nu naar de 
markt via InnoSeis.” AMOLF-groepsleider en medeoprichter van 
Omics2Image Ron Heeren illustreerde hoe wetenschap en 
spin-off van elkaar profi teren. De wetenschappers ontwikkelen 
bijvoorbeeld voor hun onderzoek een prototype van de Ionpix 
camera van Omic2Image, waarmee een nieuwe vorm van imaging 
massaspectrometrie mogelijk is. Omdat de spin-off zo dicht bij de 
wetenschappers zit, 
hebben ze vroeg toegang 
tot nieuwe technologie; ze 
kunnen vervolgens het 
prototype veel sneller 
verder ontwikkelen tot een 
stabiel instrument dan 
voor wetenschappers 
mogelijk is. De weten-
schappers op hun beurt 
kunnen daarna de 
verbeterde camera als 
eerste gebruiken bij hun 
onderzoek.  

PLANCKS-symposium met ’t Hooft, 
Bloch en Hawking trekt groot publiek

Op vrijdag 23 mei spraken drie grote natuurkundigen tijdens een 
symposium dat was georganiseerd door de Utrechtse studiever-
eniging A-Eskwadraat, met fi nanciële steun van FOM. Theore-
tisch fysicus Gerard ’t Hooft sprak over de quantumstructuur van 
de elektrozwakke wisselwerking, werk waarvoor hij in 1999 de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving. De Duitse experimenteel 
fysicus Immanuel Bloch vertelde over zijn onderzoek naar 
veel-deeltjes-systemen, waarbij hij ultrakoude gassen gebruikt 
om deeltjes in optische roosters te vangen. De grootste 
publiekstrekker van de dag was Stephen Hawking. Zijn 
voordracht ging over het begin van het universum. Daarbij 
besteedde Hawking aandacht aan de recente meetresultaten die 
de infl atietheorie lijken te bevestigen (zie pagina 3 voor een 
interview met Jo van den Brand over dit onderwerp). 

Maar liefst 1400 geïnteresseerden waren op de lezing afgeko-
men. Het symposium vormde de kick off van PLANCKS (Physics 
League Across Numerous Countries for Kick-ass Students), een 
internationale fysicawedstrijd. Aan deze eerste editie namen 
studenten uit veertien verschillende landen deel. Een team uit 
Utrecht en Nijmegen sleepte de hoofdprijs in de wacht: een 
geldbedrag van €2109,14 (h/π∙1037, waarbij h de constante van 
Planck is) en een trofee in de vorm van een plank.  
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Engineered nanoparticles might have 
different toxic properties than the 
same chemical compounds at the 
microscopic level. FOM researchers 
develop, produce and use such 
synthetic nanoparticles. Little is 
currently known about the risks of 
exposure to such particles. Therefore 
in collaboration with Delft University 
of Technology, Leiden University and 
TNO Hoofddorp, FOM decided to 
produce a Manual Safe Working with 
Engineered Nanoparticles for the 
knowledge sector and to make an 
inventory of the number of researchers 
working with nanoparticles. 

Risk

Due to their physicochemical 
properties and small dimensions 
(10-9 metres), engineered nano-
particles might have different toxic 
properties than the same chemical 
compounds at the microscale 
(10-6 metres). Furthermore, they are 
small enough to pass through protective barriers in the body that 
are impermeable to larger particles. Ralf Cornelissen, Central 
Health and Safety Coordinator at FOM explains: “Our inventory 
reveals that about 800 researchers spread across almost every 
university in the Netherlands are working with nanoparticles, for 
example in chemistry, physics, nutrition and medicine. The actual 
total is probably higher, as not all research institutes have a clear 
enough overview of the use of nanoparticles. Researchers who 
work with engineered nanoparticles constitute the fi rst 
professional group who are exposed to the new risks.” 

Manual Safe Working 

Although various generic guidelines and risk assessment 
methods are already available, in practice these are not adequate 
enough to enable research institutions to deal with the risks of 
exposure to engineered nanoparticles. 

FOM took the initiative together with Delft University of 
Technology, Leiden University and TNO Hoofddorp, to develop a 
Manual Safe Working with Engineered Nanoparticles for research 

institutions. In 2013, health 
and safety advisers from the 
research institutes affi liated 
to the VSNU1 and WVOI2 
worked on the project, 
which was in part made 
possible by a grant from the 
sociaal fonds voor de 
kennissector (SoFoKleS). 
This resulted in two reports: 
a Sector Analysis and 
Manual for Risk Gover-
nance (sub-report A) 
and Good Practices 
(sub-report B). 

Cornelissen explains: 
“Sub-report A provides 
insights into the number 
of researchers in the 

Netherlands who are working with nanoparticles and the types of 
nanoparticles they are using, together with a description of the 
quantities used, and the duration and frequency of use. This 
information is important for providing a better estimate of the 
health risk for the researcher. Sub-report B contains 17 Good 
Practices that were compiled after a study of the international 
literature about safe working with nanoparticles in academic 
research institutes. The subjects considered include risk 
assessment and risk estimation for the use of nanoparticles, 
planning research, cleaning in laboratories, information and 
training, and the use of standard operating procedures (SOPs). 
These Good Practices must contribute to greater safety when 
working with engineered nanoparticles.” 

The results of the research and an English translation 
of the good practices are available via www.fom.nl and 
www.sofokles.nl.  

1 Association of Universities in the Netherlands
2 Employers’ Association of Research Institutes

Working safely with engineered 
nanoparticles

Meet Maarten Soudijn, new member 
of the Central Works Council
Representative of the FOM-employees at VU and 
UvA in the FOM Central Works Council (COR) 
2013-2014

“After fi nishing my studies in physics at the University of 
Amsterdam with an internship at AMOLF, I started my PhD at 
the UvA at the end of 2012. In my current research I am 
working on realizing quantum bits using microscopic clouds 
of ultracold Rubidium atoms on a permanent magnetic atom 
chip.”
“After my experiences both with FOM (at AMOLF) and more 
extensively, with the UvA, I felt representing my colleagues in the COR would be good and a fun 
thing to do. Given this opportunity I want to learn as much as I can from the new developments 
within FOM and tell my colleagues about all the important bits for them.”  

                         where can I fi nd out more about the COR?

 Website: www.fom.nl/cor or www.fom.nl/centralworkscouncil. 
Find out about the latest news and see who represents you! 
While you’re at it: have a look at our Annual Report 2013.

 Ask your very own COR-representative!

 E-mail us: cor@fom.nl

 Twitter: follow us @FOM_COR

 Read the newsfl ash for the FOM colleagues @universities : 
sent to you by e-mail (every four months)

 Read our information in FOM expres

 Sign up for the COR mailing (COR agendas and minutes – in Dutch!):
via cor@fom.nl About the COR

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

  www.fom.nl/cor
  www.fom.nl/centralworkscouncil
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Foto afkomstig uit: 
S. Bidault, F.J. Garcia de 
Abajo and A. Polman, 
J. Amer. Chem. Soc. 130, 
2750 (2008)
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Frank Linde en Hester Bijl sprekers 
op Lowlands University

Ook in 2014 geven Coolpolitics en Lowlands een podium aan 
de wetenschap. Drie dagen lang zullen ‘oude meesters en 
jonge honden’ de leergierige festivalganger bedienen met 
colleges. Onder hen ook Frank Linde, directeur van FOM-instituut 
Nikhef, en Hester Bijl, hoogleraar Lucht en Ruimtevaarttechniek 
en lid van de Raad van Bestuur van FOM. Lowlands University 
vindt plaats van 15 t/m 17 augustus 2014 in de Echo-tent 
op Lowlands.  

Doe mee: vertaal je onderzoek naar een 
publieksdemo!

Kleine experimenten en demo’s zijn belangrijk om wetenschap 
aan een groot publiek te laten zien. Op touchablephysics.com 
verzamelt een groep natuurkundigen dit soort experimenten. 
Organisator Sanli Faez: “We hebben een wedstrijd uitgeschreven 
waarbij fysici een idee of een prototype van een experiment in 
kunnen dienen, gebaseerd op hun eigen onderzoek. De beste vijf 

inzendingen winnen 
maximaal duizend euro 
om het prototype verder 
uit te werken.” 
De deadline voor indienen 
is 1 september 2014. 
Richtlijnen en voorwaar-
den staan op www.
touchablephysics.com.  



Deadlines 
DutchBiophysics 
29 August 2014
DutchBiophysics, the annual meeting on molecular 
and cellular biophysics will be held on 
Monday 29 and Tuesday 30 September 2014

The deadline for the submission of an abstract for 
a poster and for registration is 29 August 2014

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.

Topics include the 
biophysics of living 
cells and their 
membranes, the 
cytoskeleton, 

molecular motors, DNA- and RNA-protein 
interactions, theoretical biophysics, systems biology 
and networks, photosynthesis, and new developments 
in light and electron microscopy, imaging and 
spectroscopy, force probes, (bio)chemical synthesis, 
and nanotechnology.  

Als deze adressering onjuist is, a.u.b. gecorrigeerd terugsturen

Deadlines Deadlines Deadlines 
DutchBiophysics DutchBiophysics 

expres

 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

Physics@FOM Veldhoven 
20 - 21 January 2015

Call for abstracts
You can now submit an abstract for an oral poster 
presentation at Physics@FOM Veldhoven 2015. 
The deadline for abstracts is Friday 12 September 2014, 
12:00. The registration for Physics@FOM Veldhoven 
2014 will start mid-October 2014 with a deadline to 
14 November 2014.

  ww.fom.nl/veldhoven

Call for abstracts

A2_abstracts_Defv2.pdf   1   06-06-14   10:26

Pannenbier...

en eerste
  steen

Op 8 april bereikte het nieuwe laboratoriumgebouw van het 
FOM-instituut DIFFER op de campus van de TU Eindhoven zijn 
hoogste punt. FOM-directeur Wim van Saarloos hees samen 
met de directeur van DIFFER Richard van de Sanden de 
instituutsvlag in top. Aansluitend werd het traditionele pannenbier 
geschonken voor het bouwteam. Collega’s van DIFFER woonden 
het feestje bij. Ze zagen de drie verdiepingen met de toekomstige 
kantoor- en experimenteerruimtes voor het eerst sinds de start 
van de bouw. FOM mikt met het gebouw op de hoge duurzaam-
heidsscore BREEAM ‘excellent’.

Op 30 juni legden Van de Sanden en 
Hans van Duijn, rector magnifi cus 
van de TU/e, samen de eerste 
steen van het nieuwe gebouw. 
Helaas kon Barend van Nes, 
die ernstig ziek is, niet bij de 
eerstesteenlegging aanwezig 
zijn. Van Nes, medewerker van 
het FOM-bureau, bedacht de 
naam ‘DIFFER’ voor het nieuwe 
instituut. Van de Sanden 
roemde in een toespraak de 
samenwerking met de TU/e: 
“De TU/e behandelt DIFFER 
als een faculteit van de univer-
siteit. Wij voelen ons 
bevoorrecht.”  

and microscopy in 
the Netherlands. The 
meeting consists of 
plenary sessions, with 
invited presentations 
by (inter)national 
speakers, and special 
oral and poster 
sessions.

Topics
biophysics of living 
cells and their 
membranes, the 
cytoskeleton, 

molecular motors, DNA- and RNA-protein molecular motors, DNA- and RNA-protein 
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ABSTRACTS
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