Personeel bij FOM
in aantal mensen
• 65 vaste wetenschappelijke staf
• 175 postdocs
• 494 oio’s
• 333 ondersteunend personeel
• 1.067 totaal

RUG

Organisatie van FOM-onderzoek
• 3 FOM-instituten
• 1 Advanced Research Center*
• 214 werkgroepen bij universiteiten en
kennisinstellingen
• 67 FOM-programma’s, waarvan vijf in de
vorm van een FOM-focusgroep
• 22 Industrial Partnership Programmes
• 140 projecten in de FOM-Projectruimte

VU

UvA

CWI

ARCNL

Geld in FOM
totaal op activiteitenniveau
• 102,3 miljoen euro
Output FOM 2014
• 109 proefschriften
• 1.168 wetenschappelijke
publicaties (refereed)
• 1.803 overige publicaties
• 9 octrooien

Nikhef
AMOLF

UT

LEI

TUD

UU

EUR

DIFFER

WUR

RU (+HFML)

* Het publiek-privaat gefinancierde
Advanced Research Center for

TU/e

Nanolithography (ARCNL) is een
samenwerking van ASML, FOM, NWO,
UvA en VU. ARCNL is voorlopig
ondergebracht bij AMOLF en zal op
termijn als zelfstandig centrum binnen
FOM verder gaan .

Contact
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
(030) 600 12 62 | cpd@fom.nl | @FOMphysics
www.fom.nl
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

MUMC
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Illustratie op de voorzijde:

Magneetveld opent én sluit nanocapsules

Chemici en fysici van FOM en de Radboud Universiteit kunnen nanocapsules
openen én sluiten met een magneet. Zij gebruikten voor hun onderzoek de
magneten van het High Field Magnet Laboratory. Dankzij deze vondst kunnen
de onderzoekers de nanocapsules gecontroleerd vullen met een vracht. Het
mechanisme biedt mogelijkheden voor het gericht vervoeren en toedienen van
medicijnen in het menselijk lichaam.
De Nijmeegse nanocapsules zien
eruit als minuscule ingedeukte
ballonnetjes. De capsules zijn gemaakt van een polymeermembraan.
In een sterk magneetveld van tien
tesla of hoger vervormen de blaasjes.
De capsules gaan daardoor open.
Zonder magnetisch veld sluiten ze
weer. Het proces is herhaalbaar en op
afstand te reguleren. De Nijmeegse
wetenschappers toonden eerder al
aan dat ze de nanocapsules konden
gebruiken als kleine raketjes. Eerst
vulden ze de capsules met brandstof.
Als de capsule de verbrandingsproducten uitspuwt, wordt hij voortgestuwd.

lading eruit. De onderzoekers willen uitzoeken of ze via het variëren
van de magnetische veldsterkte
de blaasjes meer of minder kunnen
openen. Ook willen ze verschillende
soorten wandmoleculen ontwikkelen
en testen. Daarbij zoeken ze naar
polymeren die geschikt zijn voor in
het menselijk lichaam. Het zou ook fijn
zijn als de polymeren werken bij een
lager magneetveld. Dan is de techniek
namelijk geschikt voor MRI-scanners
in klinieken.

Dit onderzoek vindt plaats binnen de
FOM-focusgroep High Field Magnet
Laboratory: a global player in science
in high magnetic fields, een samenwerking van FOM met de RU. Het
programma loopt van 2011 tot 2021
en heeft een budget van 33,4 miljoen
euro. De leiding is in handen van Nigel
Hussey. In 2014 ontving het HFML
een subsidie van 14,9 miljoen euro als
onderdeel van de Nationale Roadmap
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten
voor nieuwe zeer krachtige magneten,
uitbreiding van het koelsysteem en
een verhoging van het aantal beschikbare uren voor experimenten.
Eind 2014 kreeg de Europese samenwerking een officieel tintje met het
ondertekenen van een EMFL-samenwerkingsovereenkomst door Duitse,
Franse en Nederlandse partners.

Vervolgonderzoek richt zich nu op
de combinatie van vullen en voortbewegen. De onderzoekers willen
een blaasje vullen met brandstof én
medicijnen. Voor de voortstuwing
moet de opening dan zo klein zijn dat
alleen de verbrandingsproducten het
blaasje verlaten. Eenmaal op de plek
van bestemming moet de opening
groter gemaakt worden en kan de

De illustratie op de voorkant is
een schematische weergave van
het laden en ontladen van de nanoblaasjes. Zonder magneetveld is
het blaasje dicht (1); met het veld aan
gaat het open en kan de lading erin
(2); door het magneetveld zwakker
te maken (3) zal het blaasje deels
sluiten, alleen verbrandingsproducten
kunnen het blaasje verlaten; met
een sterk magneetveld gaat het
blaasje open en kan de lading
eruit (4). Bron: Radboud Universiteit/
Marjolein van Diejen.

Meer weten?

Wetenschappelijke hoogtepunten uit

Scientific research highlights from 2014 are

Bekijk dit filmpje van nanoraketjes:

het onderzoek van 2014 vindt u ook op

available in English via www.fom.nl/highlights2014.

www.youtube.com/watch?v=IaPyQpC6ZOk.

www.fom.nl/hoogtepunten2014.

Deze resultaten zijn open access
gepubliceerd in 2014: Polymersome
magneto-valves for reversible capture
and release of nanoparticles, P.G. van
Rhee, R.S.M. Rikken, L.K.E.A. Abdelmohsen, J.C. Maan, R.J.M. Nolte,
J.C.M. van Hest, P.C.M. Christianen en
D.A. Wilson, Nature Communications
5, 5010 (2014).
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Interviews

Colofon
Dit is een uitgave van de
Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM)
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
(030) 600 12 11
info@fom.nl
www.fom.nl

Naast dit Sociaal Jaarverslag heeft FOM ook
een Jaarboek. Door het FOM Jaarboek 2014
heen staan interviews met de afgebeelde
personen, talenten in de wetenschap, over het
‘licht’ in hun onderzoek. Bij de interviews zijn
ook (Engelstalige) filmpjes gepubliceerd, zie
www.fom.nl/hoogtepunten2014. Voor meer
informatie over de activiteiten in het kader
van het Internationaal Jaar van het Licht 2015,
zie www.iyl2015.nl.

De Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM) maakt deel
uit van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Redactie
Centrale Personeelsdienst
Vormgeving
Petra Klerkx, Amsterdam
Lay-out en productie
Drukkerij Badoux bv, Houten
Uitgave maart 2015
Oplage 400 exemplaren
FOM - 15.0002
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De geinterviewden zijn van
boven naar beneden:
Kobus Kuipers,
Dorothea Samtleben,
Aneta Stodolna,
Michel Orrit,
Diana Grishina & Femi Ojambati,
Anja Bieberle en
Fred Bijkerk.
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WOORD VOORAF

2014 was voor FOM een jaar waarin de personeelsafdeling veel aandacht heeft gegeven aan het
actualiseren en ontwikkelen van nieuwe arbeidsvoorwaarden. We hebben met de Centrale
Ondernemingsraad (COR) en met de vakbonden
onderhandeld en er zijn (meerjarige) afspraken
gemaakt.
Zo is er in de zomer met de COR door wederzijdse
inspanningen en creativiteit een akkoord bereikt
over een pakket aan FOM-Uitvoeringsregelingen
(looptijd van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017) dat recht doet
aan de beperkte financiële ruimte en dat tegemoet
komt aan de wensen die de COR had voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Verbeteringen van
het arbeidsvoorwaardenpakket die kosten met zich
meebrengen worden grotendeels gecompenseerd
door besparingen op andere punten.

Renée-Andrée Koornstra
bij een opstelling op het
FOM-instituut AMOLF.

In juni werd aanvankelijk tijdens het cao-overleg
voor de onderzoekinstellingen nog door de werkgevers en werknemersorganisaties geconstateerd
dat het jammer genoeg niet haalbaar was om tot een
onderhandelaarsakkoord te komen over een cao
voor de onderzoekinstellingen voor 2014. Omdat
de cao niet was opgezegd, bleef deze gewoon van
kracht tot 1 januari 2015. Op 18 december 2014 werd
uiteindelijk toch een akkoord gesloten over een
nieuwe cao per 1-1-2015. Na vijf jaar nullijn in de
loonontwikkeling kon een mooie afspraak voor een
loonsverhoging van 3,1 procent gemaakt worden.
In 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top van
FOM tot 10 procent maar het blijft noodzakelijk om
alles te doen wat in ons vermogen ligt om de
FOM-doelstelling ‘20 procent vrouwen in schaal
12 en hoger in 2020’ te kunnen halen. Daartoe is in
2014 onder andere een mentoringprogramma van
start gegaan en is een tweetal samenkomsten
georganiseerd om leidinggevenden zich bewust te
laten zijn van hun onbewuste voorkeuren voor
‘mannelijk leiderschap’.
In 2014 kende ARCNL (Advanced Research
Center for Nanolithography) in Amsterdam een
voortvarende start, ook met het werven van
personeel. Op 31 december kreeg het instituut al

Foto: RAET (bewerkt).

echt vorm met 37 werknemers, waaronder 24
personen in FOM-dienst en 13 in dienst bij de UvA
of VU, de universitaire partners in ARCNL.
Ook in 2014 hebben de personeelsafdelingen binnen
FOM zich ingezet om wetenschappers en technici
optimaal te ondersteunen en op alle ontwikkelingen
die zich voordeden een passend en vlot antwoord te
vinden. En uiteraard heeft bij een doorstroomorganisatie als FOM ook het in goede banen leiden
van zo’n 250 nieuwe én vertrekkende werknemers
de nodige aandacht gevraagd.
Ook voor 2015 heb ik er alle vertrouwen in dat we
gezamenlijk de FOM-organisatie goed zullen
ondersteunen in alle voorziene én onvoorziene
zaken.

Renée-Andrée Koornstra
hoofd Centrale Personeelsdienst FOM
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DE FOM-ORGANISATIE

Missie en visie
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM) stelt zich tot doel om samen met
academische en industriële partners excellent
grensverleggend natuurkunde onderzoek uit te
voeren. FOM bestrijkt het hele spectrum van
fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door toepassingen geïnspireerd
onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link
naar het bedrijfsleven, innovatie, het huidige
topsectorenbeleid en maatschappelijke uitdagingen
zoals het energieprobleem. Daarbij hecht FOM veel
waarde aan de interactie met aangrenzende
vakgebieden en tussen onderzoekers onderling, om
proactief nieuwe onderzoeksrichtingen te
signaleren en gecoördineerd een impuls te geven.
FOM streeft er naar een efficiënte en slagvaardige

Nederlandse wetenschapsorganisatie te zijn, die
bekend staat als een toegankelijk en betrouwbaar
aanspreekpunt met een netwerk van toponderzoekers.
Centraal staat de hoge kwaliteit van het onderzoek
en de onderzoekers aan de FOM-instituten en
-werkgroepen. FOM wijst selectief in competitie
middelen toe aan ingediende onderzoeksvoorstellen
op basis van kwaliteit en innovativiteit. FOM
investeert als werkgever in de opleiding en
begeleiding van jong talent en kent een actief
diversiteitsbeleid. In bredere zin zet FOM zich ook in
om het Nederlandse kennissysteem optimaal te
laten functioneren en toekomstbestendig te maken.
FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

FOM-organisatiestructuur

Raad van Bestuur
Uitvoerend Bestuur
Centrale
Ondernemingsraad

Directeur

Bureau

Afkortingen werkgroepen:
UvA

Universiteit van Amsterdam

TU/e

Technische Universiteit Eindhoven

WUR

Wageningen Univeristeit en
Researchcentrum

ARCNL

DIFFER

AMOLF

Externe partners:
ASML en UvA/VU

FOM-Nikhef

UvA
TU/e
WUR
UT
TUD
NIN-KNAW
MUMC
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Werkgroepen

UT
TUD

VU
LEI
EUR
UU
RU (incl. HFML)
RUG
CWI

NIN-KNAW
MUMC

Technische Universiteit Twente
Technische Universiteit Delft
Nederlandse Herseninstituut
Maastricht Universitair Medisch Centrum

VU

Vrije Universiteit

LEI

Leiden Universiteit

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

UU

Universiteit Utrecht

RU

Radboud Universiteit

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

CWI

Centrum voor Wiskunde en Informatie
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FOM-instituten
AMOLF
De missie van FOM-instituut AMOLF is het initiëren
en uitvoeren van toonaangevend fundamenteel
onderzoek aan nieuwe, strategisch belangrijke
complexe molecuul- en materiaalsystemen, in
samenwerking met de Nederlandse universiteiten
en de industrie.
ARCNL
De missie van het Advanced Research Center for
Nanolithography (ARCNL) is het verrichten van
fundamenteel onderzoek op het gebied van de
nanolithografie, in het bijzonder voor toepassing in
de halfgeleiderindustrie. Het wetenschappelijke
programma van ARCNL is nauw verbonden met de
interessegebieden van ASML. In eerste instantie
richt het centrum zich op de fysische en chemische
processen die cruciaal zijn voor nanolithografie met
Extreem Ultraviolet (EUV) licht. Het is de ambitie
van ARCNL om internationaal een toppositie in het
onderzoek op het gebied van de nanolithografie in te
nemen.

DIFFER
De missie van FOM-instituut DIFFER is het
uitvoeren van vooraanstaand funderend onderzoek
op het gebied van fusie-energie en solar fuels, in
nauwe samenwerking met academische instellingen
en het bedrijfsleven. DIFFER wil een verbindende
nationale rol spelen in het funderend energieonderzoek.
Nikhef
De missie van het FOM-instituut voor subatomaire
fysica Nikhef is onderzoek doen naar de interacties
en structuur van de elementaire deeltjes en de
krachten die er zijn op de kleinste schalen en met de
hoogst haalbare energieën.

Jaarlijks organiseert FOM voor ‘natuurkundig Nederland’ het congres Physics@FOM Veldhoven. Naast de wetenschappelijke lezingen en
presentaties bespreekt FOM voor de wetenschap relevante ontwikkelingen met haar werkgroepleiders: Zij spelen een essentiële rol spelen bij
de aansturing van FOM-werknemers in de universitaire werkgroepen. Foto: Bram Saeys.
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WAT ‘LEVERT’ FOM?

Promovendi, bij FOM oio’s (onderzoekers in

Gepromoveerden

opleiding) genoemd, doen wetenschappelijk

In 2014 promoveerden 109 FOM-werknemers
(78 mannen en 31 vrouwen). Van 91 van de 109
promovendi is bij FOM bekend dat zij een nieuwe
baan hebben gevonden. Bij 64 van hen (70 procent)
was dat een baan in Nederland, waarbij er 22 voor de
industrie kozen, elf voor de dienstensector, 28 voor
een wetenschappelijke functie bij een universiteit of
onderzoekinstelling en één voor het onderwijs.

(natuurkundig) onderzoek en schrijven de
gevonden resultaten op in artikelen die samen
hun proefschrift vormen. Na de succesvolle
verdediging van het proefschrift verwerven zij de
graad van doctor en zijn daarmee ‘gepromoveerd’.
Oio’s zijn in de regel vier jaar in dienst bij FOM.
Gepromoveerden leveren een belangrijke bijdrage
aan de Nederlandse kenniseconomie. De FOMgepromoveerden ‘vliegen uit’ en nemen hun bij
FOM opgedane kennis en vaardigheden mee.
Dit geldt ook voor de buitenlandse promovendi,
die zich na hun promotie vaak in Nederland
vestigen.
Gepromoveerden die een wetenschappelijke
carrière ambiëren doen na hun promotie een
aantal jaren (internationale) ervaring op als
postdoc (postdoctoraal onderzoeker), voordat
ze een vast dienstverband verwerven. De
postdoc-posities bij FOM zijn vooral bestemd voor
mensen die in andere landen zijn gepromoveerd.
De in Nederland gepromoveerden doen juist
ervaring bij buitenlandse wetenschappelijke
onderzoekinstellingen op. Op die manier faciliteert FOM internationale kennisuitwisseling.
Postdocs zijn in de regel twee à drie jaar bij
FOM in dienst.
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In totaal kozen 52 gepromoveerden (van de 91 van
wie bekend is dat zij een baan hebben gevonden)
hun vervolgbaan in de wetenschap (buitenland of
Nederland). Deze mensen hebben postdoc-posities
verworven bij prestigieuze onderzoekinstituten
en universiteiten. Voor net iets meer dan de helft
(28 personen) was dat in Nederland. De ervaring
leert dat een aanzienlijk deel van de groep die nu
kiest voor een vervolgbaan in de wetenschap, in
tweede instantie alsnog in de marktsector terecht
komt. De tabel geeft een totaaloverzicht van de
arbeidsmarktsituatie van alle gepromoveerde oio’s
(inclusief de werkzoekenden) waarbij de actuele
werkgevers genoemd worden.
Van de in 2014 gepromoveerde FOM-werknemers
heeft 56 procent een buitenlandse nationaliteit.
Met een keuze voor een promotietraject buiten
hun vaderland hebben zij blijk gegeven van ondernemingszin en ambitie. Ook deze mensen zijn bijzonder waardevol voor de Nederlandse maatschappij. Van de gepromoveerden met een buitenlandse
nationaliteit van wie een nieuwe baan bekend is,
heeft 52 procent gekozen voor een baan in
Nederland.
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dienstensector
buitenland
2%

Arbeidsmarktkeuzes gemaakt door de in 2014
gepromoveerde FOM-werknemers

onderzoekinstelling
buitenland
8%
industrie buitenland
1%
onderwijs NL
1%

universiteit
buitenland
19%

universiteit NL
22%

industrie NL
24%

dienstensector NL
14%
onderzoekinstelling NL
9%

Arbeidsmarktsituatie van de bij FOM gepromoveerden in 2014

Sectorkeuze
Industrie NL

Aantal
gepromoveerden
22

Dienstensector NL

13

Onderzoekinstelling NL

8

Universiteit NL

20

Onderwijs NL

1

Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen (4x), Technische Universiteit
Delft (4x), Technische Universiteit Eindhoven (2x), Universiteit Leiden (2x), Universiteit
Twente (3x), Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit (2x), Wageningen University
St. Nicolaas Lyceum

Industrie buitenland

1

BNN technologies

Dienstensector buitenland

2

Datameister, Intellectual Property Office

Onderzoekinstelling buitenland

7

CNRS France, Institut Curie, Max Planck Institut (2x), NIMS, TEAGASC, Riken

Universiteit buitenland

17

1

Albert Ludwigs Universität Freiburg, Ecole Polytechnique, Lehigh University,
Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2x), Stanford University, Stockholm
University, Technical University of Munich, The University of Texas at Austin,
University of Geneva (3x), University of Mexico (2x), Vienna University,
University of California San Diego, Chalmers University of Technology
studerend

15

werkzoekend

2

onbekend

Actuele werkgever/arbeidsmarktsituatie
ASML (13x), Delmic (2x), NXP Semiconductors, Océ, Shell Global Solutions, Tera Optronics,
Single Quantum, SABIC Innovative Plastics, Roth & Rau
ABN AMRO, Booking.com, DNV GL, DSW Zorgverzekeraar, Elsevier, LIME,
Media Production, Turner, UL Transaction Security, Underwriters Laboratories,
EP&C - Intellecual Property Experts, Elion Optics, Freelance web designer
ARCNL, Deltares, FOM (3x), NKI-AVL, TI Food and Nutrition, TNO

Het betreft de laatst bekende gegevens. Deze kunnen afwijken van de eerste keuze die een promovendus heeft gemaakt, als deze na een kort dienstverband is overgestapt
naar een andere werkgever.
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Interview door Margriet van der Heijden met FOM-directeur Wim van Saarloos gepubliceerd in het NRC Handelsblad van 12 april 2014.

Postdocs

NL
29%

In 2013 zijn er 72 postdocs uit dienst getreden (over
2014 jaar zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens
bekend van postdocs, FOM volgt hen minder intensief dan de promovendi). Het merendeel van de
postdocs vervolgt hun carrière in het buitenland.
Dit past bij het ‘reizigerskarakter’ van de postdocfunctie. Desondanks is er ieder jaar een aantal
postdocs dat ervoor kiest in Nederland te blijven en
hier een baan vindt in de wetenschap of erbuiten.
In 2013 gold dat voor 29 procent (7 personen) van
de uit dienst getreden postdocs van wie FOM
weet dat ze een nieuwe baan geaccepteerd
hebben.
EER+

50%

elders
21%

Vestigingsregio’s van de nieuwe
werkgevers van FOM-postdocs die in
2013 uitstroomden

10

Arbeidsmarktsituatie van de FOM-postdocs die
uitstroomden in 2013
Betaalde baan

33,3%

Nederland

29,2%

Bedrijf

14,3%

Universiteit,
onderzoekinstelling

85,7%

Overig

0,0%

EER+

50,0%

Elders

20,8%

Geen baangegevens bekend

66,7%
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WIE WERKEN ER BIJ FOM?
overig
personeel
15%

Om haar doelstellingen te realiseren had FOM eind
2014 bijna elfhonderd (1067) werknemers in dienst
waaronder 65 vaste wetenschappelijke stafleden,
175 postdocs, 494 onderzoekers in opleiding (oio’s)
en 333 technici en overige personeelsleden. Ten
opzichte van vorig jaar is het totale personeelsaantal gedaald met 2,4 procent.

technisch
personeel
17%

vaste
wetenschappers
6%

Meer dan tweederde (68 procent) van de FOMwerknemers is in tijdelijke dienst. Het gaat hierbij
vooral om oio’s (46 procent) en postdocs
(16 procent). Deze jonge wetenschappers zijn bij
FOM in dienst voor de duur van hun onderzoeksproject en vervolgen hun carrière daarna buiten
FOM.
Veel FOM-werknemers hebben een buitenlandse
nationaliteit. Eind 2014 gold dat voor 45 procent van
de werknemers, onder de oio’s en postdocs zelfs
voor 67 procent. De Indiase, Italiaanse, Duitse en
Chinese zijn de meest voorkomende nationaliteiten,
waarbij het CSER programma (zie pagina 34) er voor
gezorgd heeft dat de Indiërs nu de grootste groep
buitenlandse werknemers bij FOM is. Er waren in
2014 in totaal 66 verschillende nationaliteiten
kortere of langere tijd werkzaam voor FOM.

oio's
46%

Personeelscategorieën

postdocs
16%

vast
32%

Verhouding
vast/tijdelijk

tijdelijk
68%

Verhouding

buitenlands
45%

Nederlandse/buitenlandse

Nederlands
55%

nationaliteiten

Behalve werknemers huisvest FOM jaarlijks gastonderzoekers (wetenschappers met een aanstelling
elders die een aantal maanden bijdragen aan
FOM-onderzoek) en stagiairs (83 in 2014).
Leeftijdsopbouw

vrouwen
24%

Verhouding
man/vrouw

450
mannen
76%

400
350
aantal werknemers

300
250
200
150
100

wetenschappers

50

niet-wetenschappers

0
0- 25 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 > 60
leeftijdscategorie

De gemiddelde leeftijd van de FOM-werknemer is 35 jaar.
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TopSPECIAL:
tien buitenlandse nationaliteiten in het FOM-personeelsbestand
LOF

carrières van vrouwen in de wetenschap
Nationaliteit
Indiase
Italiaanse
Duitse
Chinese
Iraanse
Russische
Spaanse
Turkse
Franse
Griekse

Aantal werknemers

In de maand september heeft het maga73Lof een speciale editie uitgebracht
zine
over de carrières van vrouwen in het
61
hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Lidwien
48 Poorthuis van het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
42 werkte aan dit nummer mee. In
(LNVH)
de special leest u een column van Jet
21
Bussemaker (minister van OCW) en spreken
diverse vrouwen over hun carrière in
20
de wetenschap. In de ‘eregalerij’ worden
20
negen vrouwen geportretteerd, inclusief
enkele
17 uit de bètawetenschappen.
U kunt een exemplaar opvragen
via15
info@lnvh.nl.
➥ www.lnvh.nl
14
➥ www.lofmagazine.nl

FOM organiseert

WORKSHOP GENDER AWARENESS
Op woensdag 24 september woonde een
veertigtal FOM-leidinggevenden de workshop Gender Awareness in de Jaarbeurs
in Utrecht bij. De workshop was bedoeld
om leidinggevenden, die een sleutelrol
spelen bij de selectie van FOM-personeel,

bewust(er) te maken van onbewuste voorkeuren die een rol spelen in selectieprocessen. FOM organiseerde deze workshop ter
bevordering van benutting van vrouwelijk
potentieel in de natuurkunde. Esther
Mollema van Direction leidde de workshop.

Interview

VAN IRAN NAAR DELFT EN WEER TERUG

Interview met Hedyeh
Keshtgar, één van de
buitenlandse gastonder-

Natuurkundige Hedyeh Keshtgar bezoekt Nederland als gastonderzoeker

zoekers die afgelopen

Natuurkundige Hedyeh Keshtgar (30) heeft een duidelijke ambitie: haar eigen onderzoeksgroep op het gebied van fundamenteel
nanomagnetisme opbouwen in haar geboorteland Iran. Maar
voor die tijd wil ze haar netwerk uitbreiden en haar kennis
vergroten door in het buitenland als postdoc te werken. Om te
beginnen werkt ze nu aan haar promotie, deels in Nederland
en deels in Iran.

jaar een bijdrage heeft
geleverd aan FOM-onderzoek. Bron FOM expres,
december 2014.

Het is de vierde keer in vier jaar tijd dat
Hedyeh Keshtgar, promovendus aan het
Iranian Institute for Advanced Studies in
Basic Science (IASBS), de theoretische
fysicagroep van FOM-werkgroepleider
Gerrit Bauer aan de TU Delft bezoekt. Maar
waar nodig volgt ze Bauer ook naar zijn
tweede onderzoeksgroep aan het Institute
of Materials Research aan de Tohoku Universiteit in Japan. “Professor Bauer is mijn
begeleider”, zegt Keshtgar. “Het is daarom
logisch dat ik hem regelmatig bezoek.”
Keshtgar promoveert aan het IASBS in
Iran en heeft een deel van het promotieonderzoek aan de TU Delft gedaan.

Samenwerking

Keshtgar heeft Bauer op een conferentie
in China leren kennen toen ze werkte aan
haar masterscriptie onder leiding van professor Malek Zareyan. ”Professor Bauer
stelde voor om een gezamenlijk promotieproject te doen met professor Zareyan en
zijn eigen groep.” Keshtgar vond het een
goed idee en kreeg zo twee begeleiders.
Helaas is professor Zareyan afgelopen
voorjaar onverwacht overleden, waarmee
Bauer als enige projectleider overbleef.
Haar onderzoek richt zich op een subgebied van spintronica dat spinmechanica
heet. “We onderzoeken de magneto-

elastische koppeling in ferromagnetische
isolatoren. Dit soort materialen bevat
geen geleidingselektronen en er treedt
dus ook geen dissipatie op, waardoor ze
heel interessant worden.” Keshtgar heeft
recent een artikel gepubliceerd over het
akoestisch pompen van spingolven in
dergelijk materiaal. “En nu bestuderen we
het andersom: kunnen we deze zogeheten
magnonen gebruiken om fononen op te
wekken en te sturen?”

Een nieuw werkgebied starten

“Dit werkgebied is nieuw in Iran. En professor Bauer is een van de besten op dit
gebied. Daarom liep ik meteen warm voor
dit samenwerkingsmodel.” Daarnaast werd
Keshtgar aangetrokken door de koppeling
die er in Delft gemaakt wordt tussen theorie en experiment. “Dat is iets dat je in Iran
niet zult tegenkomen. Hier kan ik theorie
combineren met experimenten en de interactie hiertussen gebruiken om effecten te
voorspellen en verklaringen te vinden voor
experimentele resultaten.”

Gezinsleven en carrière

De Iraanse promovenda is getrouwd en
moeder van een tweeling. Hoe combineert
ze haar regelmatig langdurige verblijf in
Delft of Japan met haar gezinsleven in
Iran? “Gelukkig steunt mijn echtgenoot me

Hedyeh Keshtgar was in Nederland als gastonderzoeker van FOM en promoveert
aan het Iranian Institute for Advanced Studies in Basic Science (IASBS). FOM heeft
in 2013 in totaal 237 gastonderzoekers ontvangen.

Hedyeh Keshtgar: “Wat me opviel toen ik de eerste keer in Delft kwam was het kleine aantal
vrouwelijke studenten dat ik zag. In Iran, vind je in natuurwetenschappelijke studies zestig
procent vrouwen tegenover veertig procent mannen. Vrouwen in Iran studeren het vakgebied
dat ze leuk vinden en worden niet gehinderd door enig sekse vooroordeel.”

enorm. Daarnaast krijg ik veel hulp van
mijn ouders en schoonouders. Maar bij
langer verblijf, zoals de drie maanden die
ik nu hier ben, hebben we tot nu toe altijd
met zijn vieren kunnen reizen. Op dit
moment zijn mijn man en kinderen ook in
Nederland.”
Haar gezinsleven heeft een grote invloed
op de keuzes die Keshtgar zal maken
ten aanzien van een postdocproject in
de toekomst. “In Europa zijn veel goede
onderzoeksgroepen. Maar bij het zoeken
naar een postdocplaats moet ik ook rekening houden met mijn echtgenoot. Hij
is chemicus en in bijvoorbeeld Canada en
de Verenigde Staten is het makkelijker
voor hem om een baan te krijgen.”
Daarnaast moet ze rekening houden met
de tijd die nodig is om visa te krijgen.

“Als je uit Iran komt is het niet zo eenvoudig om naar een willekeurig ander land te
verhuizen. Wanneer ik naar Nederland
kom regelt FOM alle visa. Het is geen
ingewikkeld proces, maar het kost wel
tijd. Ten minste drie maanden voor elk
verblijf. Maar in sommige landen is het
veel moeilijker.”
Keshtgar verwacht haar proefschrift af
te ronden in 2015. En daarna? “Ik zal zeker
een carrière in de wetenschap nastreven.
Ik hoop dat ik een paar postdocprojecten
in het buitenland kan doen en me dan uiteindelijk in Iran kan settelen.” Niet alleen
omdat haar familie daar woont, maar ook
om haar kennis, ervaring en netwerk te
gebruiken om het onderzoeksgebied in
Iran te versterken. (SK)

THESE ARTICLES ARE ALSO AVAILABLE IN ENGLISH ON THE FOM WEBSITE! ➥ WWW.FOM.NL/FOMF
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WAAR WERKEN DE FOM-WERKNEMERS?

Het onderzoek bij FOM vindt plaats in de vier
instituten AMOLF, Nikhef, DIFFER, ARCNL en
op elf Nederlandse universiteiten en kennisinstituten. Ook komt het regelmatig voor dat
FOM-onderzoekers en- technici een periode naar
het buitenland gaan of dat zij aan de slag gaan
bij een Nederlands bedrijf waarmee FOM een
samenwerkingsverband heeft. Een aantal
ondersteunende afdelingen is gevestigd op het

Eind 2014 werkte 42 procent van de FOM-werknemers in één van de universitaire werkgroepen.
Deze 455 voornamelijk oio’s en postdocs, worden
aangestuurd door één van de 214 FOM-werkgroepleiders.
In 2014 zijn 52 FOM-onderzoekers en technici voor
een periode van drie maanden of langer naar het
buitenland uitgezonden. Meer dan 60 procent van
de uitzendingen in 2014 was naar Frankrijk en
Zwitserland (o.a. CERN).

FOM-bureau. Zie ook het organisatieschema op
pagina 6.
De werknemers van FOM die werkzaam zijn in
de (veelal universitaire) werkgroepen worden

FOM-instituut
AMOLF en ARCNL
19%

Waar werkt het
FOM-personeel?

aangestuurd door een wetenschapper (meestal
een hoogleraar) in dienst van de universiteit.

universitaire
werkgroepen
42%

Deze FOM-werkgroepleider geeft – naast de

FOM -instituut
DIFFER
11%

universitaire werknemers die hij of zij aanstuurt
FOM-Nikhef
22%

– leiding aan één of enkele FOM-werknemers
(meestal oio’s en postdocs).
FOM-bureau
6%

FOM-personeel in universitaire werkgroepen
In de universitaire werkgroepen werken voornamelijk
FOM-promovendi en –postdocs.
De Technische Universiteit Delft (TUD) en
de Technische Universiteit Twente (UT)
herbergen de meeste FOM-werknemers.
Zie pagina 6 voor de overige afkortingen.

TUD
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RUG
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Informatiebulletin van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie

4

Els Koffeman betrokken
bij ontwikkeling
protonentherapie

Big questions
in physics?

Nieuwe FOM-groep van start bij ASML
In maart is een nieuwe FOM-onderzoeksgroep gestart,
die gevestigd is bij ASML in Veldhoven. De groep op het
gebied van vloeistofdynamica gaat zich richten op het
gedrag van tindruppeltjes, die onder invloed van laserlicht extreem UV-licht (EUV) uitzenden. ASML gebruikt de
tinduppeltjes voor EUV-lithografie, een techniek voor het
maken van computerchips. De nieuwe groep is gelieerd
aan de vakgroep ‘Physics of Fluids’ van prof.dr. Detlef
Lohse (UT) en bestaat uit groepsleider dr. Hanneke
Gelderblom en drie promovendi.

NIEUWS

EUV-lithografie is een techniek waarbij met extreem UV-licht
elektronische structuren op een plak silicium (wafer) worden
afgebeeld. Zo ontstaat een chip. Het voordeel van extreem
UV-licht is dat het een kleine golflengte - tot tien nanometer heeft en dus kleine structuren kan genereren. Zodoende kunnen
er steeds kleinere chips gemaakt worden, of chips met grotere
rekenkracht. Maar de productie van dit speciale licht vormt een
fysische uitdaging: in de EUV-lithografiemachines van ASML
wordt met een krachtige laser op piepkleine tindruppeltjes
geschoten. Daarmee worden de elektronen van de tinatomen op
een hoger energieniveau gebracht, waarna ze extreem UV-licht
van exact de juiste golflengte uitzenden. Speciale spiegels in de
machine focusseren het licht op de wafer.

9
Yes!-fellow opent deur
naar groene en
goedkope batterij

Groepsleider
dr. Hanneke Gelderblom.

Energie-efficiënt
Lohse: “Eén van de problemen van deze techniek is vervuiling.
Het uiteenspatten van de tindruppeltjes zorgt voor nevel die op de
spiegels neerslaat. De spiegels functioneren niet meer en verstrooien het licht. Dat gebeurt al bij een laagje van enkele atomen.
De nieuwe groep gaat onderzoeken hoe tinaanslag tot een
minimum beperkt kan worden. Daarnaast bekijken we in welke
omstandigheden dit proces het meest energie-efficiënt is. Het is
een groot voordeel om bij ASML in huis te zitten, aangezien daar
veel kennis is over deze specifieke techniek, en machines en
labopstellingen voorhanden zijn. De toepassing bij ASML is een
inspiratiebron voor fundamenteel fysisch
onderzoek.”

Op YouTube vindt u een geluidsfragment uit het interview
met groepsleider dr. Hanneke
Gelderblom voor het FOM
Jaarboek 2013 dat te vinden is
op www.fom.nl/jaarboek.
Steenkamp

27e jaargang
nummer 1
april 2014

5

Foto: Nout

expres

Prof.dr. Bart Noordam, Vice President Research
ASML is blij met de samenwerking: “Wij hebben
vertrouwen in de succesvolle uitkomsten van dit
programma.”
Het onderzoeksprogramma is een Industrial
Partnership Programme (IPP) met een looptijd van
vijf jaar en een totaalbudget van 1,5 miljoen euro.
FOM en ASML brengen hiervan beide vijftig
procent in. Daarnaast stelt ASML de huisvesting
van de groep beschikbaar.

Druppelfragmenten. Tijdreeks van het vooraanzicht (boven) en zijaanzicht
(onder) van een vloeibare tindruppel die wordt geraakt door een laserpuls
van 10 nanoseconden. De druppel wordt verplaatst, hij vervormt en spat
uiteindelijk in kleine stukjes uiteen.

FOM-werknemers kunnen ook bij een bedrijf werken waar FOM een samenwerkings-verband mee heeft. Bron: FOM expres, april 2014.

Physics@FOM
Veldhoven 2014
brengt Nederlandse
fysici samen

Op 21 januari tekenden FOM en Philips voor een vervolg van het
succesvolle onderzoek naar ‘solid-state lightning’. Het betreft een
contract voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen elk jaarlijks
400.000 euro bijdragen. Dit voortgezette nanofotonica-onderzoek,
uitgevoerd door onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF, moet uitmonden
in nieuwe verlichtingstoepassingen van leds. FOM en Philips verwachten een
optimale kruisbestuiving te creëren tussen de brede fundamentele basis van
AMOLF en de industriële expertise van Philips.

Sinds 2005 werken Philips en
FOM samen in een Industrial
Partnership Programme (IPP)
gericht op lichtonderzoek. In
een IPP koppelt FOM
academische kennis aan
industriële ambities, door
hoogstaand natuurkundig
onderzoek uit te voeren in
samenwerking met bedrijven.

samenwerking. “FOM is blij
dat een bedrijf als Philips zich
voor langere tijd aan een
samenwerkingsverband wil
binden - het is niet alleen een
erkenning van de kwaliteit van
onze onderzoekers, maar
zulke langdurige privaatpublieke partnerships hebben
ook extra meerwaarde voor
innovatie én de wetenschap”,
aldus dr.ir. Wim van Saarloos,
directeur van FOM.

leds, sterk beïnvloeden en
verbeteren. Gómez Rivas en
zijn collega’s bestuderen zowel
metalen als diëlektrische en
hybride structuren – een
combinatie die het onderzoek
uniek maakt.

’s: Bram Saeys

kregen. Het onderzoek leverde
al ruim vijftig wetenschappelijke publicaties en tien
octrooiaanvragen op. In het
nieuwe programma denkt
Gómez Rivas de efficiëntie van
leds te kunnen verbeteren.
Op pagina 8 en 12 vindt u een sfeerverslag en
Dr. Henk van Houten, General
een uitgebreide fotoreportage van Physics@FOM
De groep van Gómez Rivas
Manager Philips Research,
Veldhoven 2014.
boekte binnen het IPP
onderstreept het belang:
De groep van Gómez Rivas
aansprekende resultaten op
“We verwachten dat nanowerkt zowel in het Center for
Efficiëntere lichtbronnen
het gebied van nanofotonica,
fotonica over een aantal jaren
Nanophotonics van AMOLF in
Het onderzoek wordt
die ook voor Philips van belang
een vaste waarde zal zijn in
Amsterdam, als in de
uitgevoerd
door wetenschapzijn.
ZoEuropese
combineerde
hij de
verlichtingslaboratoria
De tunnel onder CERN met de ‘Large
Hydron
Collider’. CERN is
een
organisatie
dieled-gebaseerde
fundamenteel
onderzoek doet
naar van Philips
pers van FOM-instituut
fosforen in witte leds met
systemen.”
Research in Eindhoven. Bij
elementaire deeltjes. CERN is gevestigd bij Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Regelmatig worden FOM-medewerkers
AMOLF binnen Philips, onder
aluminium nanodeeltjes,
Philips in nauwe samenwerCombineren van kennis
naar CERN uitgezonden.
leiding van prof.dr. Jaime
waardoor de leds in bepaalde
king met de Photonic Materials
Gómez Rivas. De betrokken
richtingen een tot wel zestig
Zowel Philips als FOM kijken
and Devices onderzoeksgroep
onderzoeksgroep is
keer zo grote lichtintensiteit
uit naar de voortgezette
van dr. Hans van Sprang
gespecialiseerd in de
(Department Head Philips
14
interactie tussen nanomateriaResearch). Aan het nieuwe
len en licht (nanofotonica). Met
onderzoeksprogramma zullen
kennis over deze interactie
ook andere AMOLF-groepen

EUWS

EUWS

Dinsdag 21 en woensdag 22 januari 2014 kwamen
ongeveer 1.900 natuurkundigen naar het congres
Physics@FOM in Veldhoven. Naast plenaire lezingen
van de internationaal vooraanstaande wetenschappers prof.dr. Ursula Keller, dr. Andreas Heinrich en
prof.dr. David Nelson waren er ruim tweehonderd
lezingen en vierhonderd posterpresentaties van
fysici die in Nederland werken. Ook reikte dr.
Josephine Scholten, directeur van de Vereniging van
Universiteiten (VSNU), de FOM-prijzen uit aan vier
topwetenschappers.

Succesvol led-onderzoek van
FOM en Philips krijgt vervolg
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WERVING, SELECTIE EN INDIENSTTREDING

Werving, selectie en indiensttreding
Internationaal perspectief

FOM-werkgroepleiders in dienst van de
universiteiten selecteren het merendeel van

Brainstorm met Centrale Ondermingsraad (COR) en buitenlandse
werknemers
Buitenlandse werknemers denken mee over
communicatie- en informatiebeleid
contact: joost.weber@fom.nl

de (tijdelijke) FOM-werknemers. FOM geeft
de werkgroepleiders hiervoor een aantal
richtlijnen mee. Hierbij gaat het niet alleen
om de geschiktheid voor de baan zelf, maar
ook om het perspectief van de tijdelijke
werknemer ná het FOM-dienstverband.
FOM werkt niet mee aan het ‘stapelen’ van
tijdelijke postdoc-contracten, omdat dat niet
in het belang is van de wetenschappers zelf:
de wetenschapper kan zo geen eigen
wetenschappelijke ‘signatuur’ opbouwen.
FOM heeft een groot aantal buitenlandse
werknemers (zie pagina 11, ‘Wie werken er
bij FOM’). FOM is er zich van bewust dat

FOM is er van overtuigd dat Nederlandse FOMwerknemers, zowel leidinggevenden, als collega’s en
OR-leden, zo goed mogelijk proberen in te spelen op,
of rekening te houden met specifieke behoeften en
belangen van hun buitenlandse werknemers of
collega’s. Dat ‘inspelen op’ en ‘rekening houden met’
kan wellicht nog verbeteren door daarover vaker
rechtstreeks en gericht met (een vertegenwoordiging van) buitenlandse werknemers ervaringen uit te
wisselen.
Daarom hebben de directeur FOM en enkele
COR-leden, ieder vergezeld van een buitenlandse
collega en werknemers van de communicatie- en
personeelsafdeling in mei van het verslagjaar
gebrainstormd over het starten bij FOM/in Nederland, de vertegenwoordiging van buitenlanders in de
medezeggenschap en verbeterpunten op het gebied
van communicatie en informatie in het algemeen.

het grote aantal buitenlandse werknemers
om specifiek beleid vraagt. Communicatie
richting buitenlanders (arbeidsovereenkomsten, brieven, email, website etc.) vindt
plaats in het Engels. Ook de oio-trainingen
biedt FOM in het Engels aan en alle buitenlandse werknemers krijgen, kort na hun
komst, een vijfdaagse cursus waarin zij
kennis maken met de Nederlandse taal en
cultuur.

Conclusies van de brainstrom waren enerzijds dat
een duidelijk aanspreekpunt voor buitenlandse
werknemers bij FOM ontbreekt: zij weten niet altijd
waar zij met hun vragen terecht kunnen. En anderzijds dat de informatieverstrekking aan buitenlanders verbeterd kan worden.
Concrete resultaten van de brainstorm zijn het
instellen van het emailadres international-office@
fom.nl en het beschikbaar komen van een uitgebreid
informatiepakket op de website over allerlei
praktische zaken rond het komen naar Nederland.
Dit informatiepakket is in nauw onderling overleg
met de COR en door COR-leden geraadpleegde
buitenlandse collega’s tot stand gekomen.
Daarnaast is het boekje ‘Learning the ropes’
beschikbaar gekomen (zie volgende paragraaf).
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De ervaringen in dit traject hebben geleid tot de
afspraak om ook in de toekomst op een dergelijke
wijze op ad hoc basis de input van buitenlandse
collega’s bij beleidsontwikkelingen of
communicatie-uitingen te betrekken.

trackers bij FOM ontvangen het boekje, maar ook
buitenlandse wetenschappers die niet bij FOM
werken kunnen op verzoek een exemplaar
ontvangen. De brochure is te vinden via www.fom.nl/
learning-the-ropes.

Learning the ropes of the Dutch
physics community
Het Nederlandse wetenschapssysteem uitgelegd
voor buitenlanders wetenschappers
contact: info@fom.nl
In het voorjaar heeft FOM de brochure ‘Learning the
ropes of the Dutch physics community’ gepubliceerd.
De brochure is geschreven voor wetenschappers uit
het buitenland die in de Nederlandse fysica komen
werken. Het boekje geeft inzicht in het Nederlandse
wetenschapssysteem en de wegen naar financiering
van onderzoek. Ook komt de speciale rol en positie
van FOM aan bod. Alle nieuwe postdocs en tenure

Brochure met uitleg over hoe het
Nederlandse wetenschapssysteem werkt.
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ARBEIDSVOORWAARDEN

FOM heeft op twee niveaus haar arbeidsvoor-

Nieuwe UVR

waarden geregeld. Allereerst is de CAO-Onder-

Constructief verlopen onderhandelingen
Contact: liz.van.dijk@fom.nl

zoekinstellingen (CAO-OI) van toepassing.
Deze komt tot stand in overleg tussen de Werkgeversorganisatie Onderzoekinstellingen (WVOI
- inclusief FOM) en de werknemersorganisaties.
Daarnaast heeft FOM eigen Uitvoeringsregelingen
(UVR) die tot stand komen in overleg met de
Centrale Ondernemingsraad van FOM. Deze geven
op specifieke onderwerpen een nadere invulling
aan de CAO-OI en regelen arbeidsvoorwaarden
die niet in de cao voorkomen.
Op verschillende locaties werken FOM-werknemers samen met werknemers in dienst van
andere organisaties. Zo werken FOM-promovendi
(oio’s) op universiteiten samen met promovendi
(aio’s) die onder de cao voor Nederlandse universiteiten vallen en werken Nikhef-onderzoekers
bijvoorbeeld samen met internationale collega’s
op CERN. De arbeidsvoorwaarden kunnen dan
verschillen.
FOM maakt zich sterk voor een specifiek, op
de FOM-werknemers toegespitst arbeidsvoorwaardenpakket. Oio’s krijgen onder andere een
eigen trainingspakket aangeboden tijdens het
promotietraject, eigen jaarlijkse planning en
evaluatiegesprekken en een tijdsbeperking voor
het doen van andere werkzaamheden (zoals het
geven van onderwijs) tot maximaal tien procent
van de werktijd. Voor praktische zaken zoals
werktijdenafspraken, gebouwtoegang, aanwezigheidsregistratie, sluitingsdagen etc. volgen de
FOM-werknemers de ‘lokale’ regels.

In een vlot onderhandelingsproces dat in zeer goede
sfeer verliep bereikten delegaties van de Centrale
Personeelsdienst en de Centrale Ondernemingsraad
overeenstemming over een nieuwe UVR.
In de nieuwe UVR, die een looptijd heeft van 1 juli
2014 tot 1 juli 2017, zijn arbeidsvoorwaardelijke
wijzigingen opgenomen die per 1 september 2014 zijn
geïmplementeerd. Tegelijkertijd zijn de uitvoeringsregelingen aangepast aan gewijzigde regelgeving en
logischer en leesbaarder gemaakt.
De financiële ruimte bij de onderhandelingen was
beperkt: FOM is de afgelopen jaren structureel
gekort op de basissubsidie en ook is in de afgelopen
jaren geen loon- en prijscompensatie ontvangen.
Daarom worden de verbeteringen van het arbeidsvoorwaardenpakket die kosten met zich meebrengen grotendeels gecompenseerd door
besparingen op andere punten.
De voornaamste wijziging in het arbeidsvoorwaardenpakket zijn:
Werkkostenvergoeding
Alle werknemers ontvangen, ongeacht hun deeltijdpercentage, vanaf 1 september 2014 een zogenaamde
werkkostenvergoeding van € 15,- netto per maand.
De werkkostenvergoeding zal voor administratieve
verlichting zorgen bij zowel werknemers als FOM.
Deze vergoeding is bedoeld als een tegemoetkoming
in kosten die te maken hebben met de goede
uitoefening van de werkzaamheden in brede zin.
Bijvoorbeeld fitnessabonnementskosten of andere
sportgerelateerde kosten in verband met vitaliteit,
extra autokosten zoals parkeerkosten, kosten in
verband met gebruik fiets voor woon- werkverkeer
of OV kosten, kleine consumpties tijdens dienstreizen, abonnementen op tijdschriften die een
relatie hebben met de werkzaamheden, lidmaatschap van een beroepsvereniging en representatiekosten.
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Nieuwe cao
Voor het eerst in jaren een loonsverhoging voor
FOM-werknemers
Contact: liz.van.dijk@fom.nl
Op de valreep is in december 2014 een nieuwe cao
afgesloten. De looptijd van de cao is van 1 januari
2015 tot en met 31 december 2015, met als hoofdpunt
na een jarenlange nullijn een structurele loonsverhoging van 3,1 procent per 1 januari 2015.
De structurele loonsverhoging van 3,1 procent is
opgebouwd uit een loonsverhoging van 2,3 procent,
waarin 0,7 procent is verwerkt die vrijvalt uit de in de
vorige CAO-OI afgesproken afschaffing van de leeftijdgebonden regelingen, alsmede het werkgeversdeel dat vrijvalt door de verlaging van de pensioenpremie van 0,8 procent. Ook ontvangt iedere
werknemer die op 31 december 2014 in dienst was en
op 1 januari 2015 nog steeds in dienst is, in de maand
januari éénmalig een (niet pensioengevende)
uitkering van € 300,- bruto naar rato van de omvang
van het dienstverband.
Renée-Andrée Koornstra (hoofd van de Centrale Personeelsdienst) en Leo Wiggers (voorzitter
van de onderhandeldelegatie van de Centrale Ondernemingsraad) schudden elkaar de hand na ondertekening van het UVR-akkoord.

Internet/ADSL-vergoeding
Het maximum van de internet/ADSL-vergoeding is
per 1 september 2014 verhoogd van € 20,- naar
€ 25,- per maand.
Reiskosten woon-werkverkeer
De tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer is per 1 september 2014 verhoogd van € 0,15
naar € 0,17 per kilometer.
Dienstreizen binnenland en buitenland
Deze regelingen zijn zodanig aangepast dat zij beter
aansluiten bij het uitgangspunt van vergoeding van
de door werknemer gemaakte kosten met behoud
van een eenvoudige administratie voor de werknemer.
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Gedurende de looptijd van deze CAO-OI voeren
werkgevers en vakbonden samen een studie uit naar
de implementatie van de Wet werk en zekerheid in
de cao en de gevolgen daarvan voor de bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWOI). De uitkomsten
van dit onderzoek worden opgenomen in de
volgende cao.
Als gevolg van modernisering van de cao-tekst is de
cao op een aantal punten vereenvoudigd (bijvoorbeeld ten aanzien van de overwerkvergoeding) en
leesbaarder gemaakt. Meer maatwerk is mogelijk:
voor alle werknemers is het aantal via AVOM
inzetbare vakantie-uren opgehoogd van 80 naar 120
uur. Over de mogelijkheid tot verdere ophoging naar
maximaal 178 uur wordt in overleg met de Centrale
Ondernemingsraad besloten.
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VEILIGHEID, GEZONDHEID & ZIEKTEVERZUIM

FOM neemt liever preventieve en proactieve
maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden, dan curatieve. Maatregelen worden
zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van de
dagelijkse werkzaamheden zodat de risico’s op
het gebied van veiligheid en gezondheid laag zijn
en er gezond en veilig gewerkt wordt. Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden is
zoveel mogelijk belegd in de lijnorganisatie.
Voor de dagelijkse ondersteuning heeft FOM
één centrale arbocoördinator en drie instituutsgebonden arbocoördinatoren in dienst. De centrale

Een voorbeeld van een locatie specifiek digitaal portfolio (screenshot) zoals nieuwe FOM-werknemers
bij de universiteiten dit ontvangen. Hierin kunnen zij informatie vinden over veiligheid, gezondheid en
arbeidsomstandigheden.

arbocoördinator fungeert als gecertificeerd
kerndeskundige voor de FOM-organisatie. Voor
werknemers werkzaam bij de universiteiten heeft
FOM per universiteit een contract afgesloten met
een arbodienst, indien mogelijk met de arbodienst
waar de universiteit zelf bij is aangesloten of
met de interne arbodienst van de universiteit.
FOM-werknemers hebben vrij toegang tot het
arbeidsomstandighedenspreekuur.
FOM kent een relatief laag ziekteverzuimpercentage van minder dan twee procent.

Nieuwe veiligheids- en gezondsheidsvoorlichting
Locatie specifiek portfolio voor FOM-werknemers
werkzaam bij de universiteiten
contact: Ralf Cornelissen (safety@fom.nl).
De circa 1100 werknemers van FOM werken op diverse
locaties in binnen en buitenland, al dan niet voor korte
of langere tijd. Alleen al in Nederland zijn werknemers
werkzaam op twintig locaties. Veertien van deze
locaties zijn ondergebracht in de Beheerseenheid
Universitaire Werkgroepen (BUW). Voor werknemers
in de BUW is in 2014 een locatie specifiek portfolio
met informatie over veiligheid en gezondheid en
arbeidsomstandighedenbeleid bij FOM opgesteld.
De werknemers krijgen binnen circa drie maanden
nadat ze bij FOM in dienst zijn getreden persoonlijk
een mail met daarbij gevoegd het portfolio.
Het portfolio bevat informatie met betrekking tot
veiligheid en gezondheid binnen FOM en informatie
en contactgegevens van arbo- en milieudeskundigen op de betreffende werklocatie, zoals:
• bedrijfsarts;
• arbocoördinator ter plaatse;
• ziekmelden bij FOM;
• melden arbeidsongevallen bij FOM;
• FOM-arbolunches;
• FOM-brochures en –beleidstukken.
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Het portfolio heeft als voordeel dat er slechts één
bestand toegestuurd wordt en dat de daarin
opgenomen bestanden en webpagina’s geraadpleegd kunnen worden.

Eigenrisicodrager ziektewet
FOM kiest voor RAET en Qare
contact: Ria.Wemelsfelder@fom.nl
De kosten van ziektewet (ZW) uitkeringen aan ex-werknemers zijn de
afgelopen jaren landelijk enorm toegenomen. Uit meerdere onderzoeken is
naar voren gekomen dat re-integratie binnen deze groep onder
verantwoordelijkheid van het UWV onvoldoende plaatsvindt. Om de
kosten van ZW-uitkeringen aan ex-werknemers terug te dringen is
daarom op 2 oktober 2013 het wetsvoorstel Modernisering ZW
aangenomen. Hierin is een pakket aan maatregelen overeengekomen om
aan de werkgeverskant het ZW-eigenrisicodragerschap te stimuleren en
aan de werknemerskant de uitkeringsrechten aan te scherpen. Met de
aanscherping van uitkeringsrechten is de ontvangst van een ZW-uitkering

betaald. Naast een direct financieel voordeel heeft
een werkgever daarnaast invloed op de begeleiding
van de zieke ex-werknemer, wat bij het UWV niet zo
is. De werkgever heeft dus de regie in eigen hand
waardoor deze grip heeft op de schade van verzuim
en arbeidsongeschiktheid. Bovendien is de
uitvoering van de werkzaamheden die gepaard gaan
met het eigenrisicodragerschap overzichtelijk en
goed uit te besteden. De verwachting is ook dat door
begeleiding naar ander werk werknemers in het
ZW-traject minder aanspraak zullen maken op een
aansluitende WW-uitkering.
FOM heeft drie partijen gevraagd een offerte te
maken voor het uitvoeren van het eigenrisicodragen
ZW. De keuze is gevallen op RAET omdat zij als enige
de mogelijkheid bieden om op verrichtingenbasis
een prijsafspraak te maken die bovendien gunstig
uitkomt. RAET voert daarnaast al jaren naar tevredenheid voor FOM de administratie voor de BWOI.
Zij werken met QARE voor het casemanagement.
QARE maakt gebruik van een landelijk netwerk van
bedrijfsartsen en biedt de mogelijkheid voor onze
ex-werknemers in het Engels te communiceren met
casemanagers en bedrijfsartsen.

niet langer een vanzelfsprekendheid en zullen ex-werknemers er alles aan
moeten doen om waar mogelijk weer aan het werk te gaan. Werkgevers
hebben per 1 januari 2014 de keuze of zij publiek verzekerd willen blijven
via het UWV of eigenrisicodrager willen worden.

FOM heeft een onafhankelijk adviesbureau
gevraagd te onderzoeken of het voor FOM
interessant is om eigenrisicodrager te worden voor
de ziektewet. Uit de onderzoeksrapportage bleek
dat het eigenrisicodragerschap voor FOM aantrekkelijk is ten opzichte van publiek verzekerd
blijven bij het UWV. Het financiële voordeel van een
overstap naar eigenrisicodragerschap voor de ZW
ligt in het feit dat de totaal aan FOM toe te rekenen
uitkeringslast beduidend lager ligt dan de sectorpremie die daar momenteel voor aan het UWV wordt
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De keuze voor ZW-eigenrisicodragerschap heeft
geen gevolgen voor de actieve werknemers. Alleen
ex-werknemers kunnen hiermee in aanraking komen.
Ingeval van ziekte is niet langer het UWV maar FOM
verantwoordelijk voor de toekenning van een
ZW-uitkering en Poortwachter-begeleiding van de
ex-werknemer. De zieke ex-werknemer zal feitelijk
contact hebben met een casemanager van QARE
voor zijn verzuimbegeleiding in plaats van UWV. De
rechten van de ex-werknemer blijven ongewijzigd.
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BELEID WETENSCHAPPERS IN TIJDELIJKE DIENST

FOM heeft de volgende doelen voor haar oio’s:
1

promotie in vier jaar;

2

(direct) aansluitend aan het FOM-dienstverband een baan elders;

3

stimuleren van valorisatie van het eigen
onderzoek.

FOM ondersteunt haar promovendi in het
realiseren van deze doelen onder andere door:
•

Goede inbedding in de werkomgeving en een
duidelijke werkopdracht. FOM-promovendi

2014
Courses
for FOM PhD students
1st year
(obligatory)

2nd/3rd year
(optional)

4th year
(optional)

Dutch Welcome
Course

The Art of
Presenting Science

How to get funded

Taking Charge of
your PhD Project

The Art of
Scientific Writing

Career planning

Valorisation

Loopbaanplanning

5 consecutive days
3 courses per year

2 separate days
5 courses per year

For all foreign
employees

3 separate days
4 courses per year

3 separate days
4 courses per year

2 separate days
4 courses per year
In Dutch

Postdocs are
also invited

5 separate days
1 course per year

Or

Or
Promotie in
Eigen Regie

1 day
2 courses per year

2 consecutive days
1 course per year

Postdocs are
also invited

5 separate days
2 courses per year
In Dutch

Nijenrode Business
Orientation Week

komen vóór indiensttreding een opleidings-

6-11 April 2014
2-7 November 2014

en begeleidingsplan overeen met hun leidinggevende. Tijdens het promotietraject zijn er
jaarlijks formele gespreksmomenten om de

Company visit at ASML
(optional)

18 June 2014
For PhDs and postdocs nearing the end of their contracts.

voortgang van het onderzoek te monitoren.
•

Trainingen op het gebied van planning en

For dates and further information
about the courses please see:

www.fom.nl/PhDcourses

organisatie van het promotietraject, het geven
van presentaties, het schrijven van weten-

Cursuskalender voor FOM-oio’s 2014.

schappelijke artikelen, valorisatie en het
plannen van de loopbaan. Ook individuele
coaching behoort tot de mogelijkheden.
•

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

Taking Charge of your PhD-project
De cursus Taking charge of your PhD-project introduceert de FOM-planningsen evaluatiemethodiek. De oio’s krijgen handvatten aangereikt om hun
promotieonderzoek zo te organiseren dat een promotie in vier jaar een
realistisch en haalbaar doel wordt. Ook oefenen ze vaardigheden die relevant
zijn in de interactie met anderen. Alle oio’s volgen deze training verplicht in het
eerste jaar van het promotietraject. De Nederlandstalige variant van deze
training heet Promotie in eigen regie.
The art of presenting science
Een goede presentatietechniek is een belangrijk instrument voor elke
succesvolle onderzoeker. Presentaties zijn belangrijk in het uitdragen van de
inzichten en resultaten van het onderzoek, en om partners te vinden voor
verder onderzoek. Dat geldt niet alleen binnen de academische wereld, maar
evenzo daarbuiten. In deze training gaat speciale aandacht uit naar het
presenteren voor grote groepen, waarvoor het werken met theatertechnieken
een effectief hulpmiddel blijkt.
Valorisatieworkshop
FOM hecht er aan dat haar promovendi ook nadenken over de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek en mogelijke toepassingen daarvan.
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Tijdens de valorisatieworkshop maken de promovendi kennis met voorbeelden
van valorisatie en krijgen ze een gevoel voor kennisbescherming (octrooi/
patent) en ondernemerschap. De onderzoekers wordt gevraagd na te denken
over hun eigen onderzoek in relatie tot mogelijke toepassingen.
Nijenrode Business Orientation Week
In deze training worden promovendi in de gelegenheid gesteld kennis te maken
met verschillende aspecten van management, zoals samenwerking tussen
mensen, veranderingsprocessen, leiderschap en organisatiestructuur.
De deelnemers krijgen de mogelijkheid om de dynamiek binnen organisaties
aan den lijve te ondervinden en leren een oplossingsgerichte aanpak van
vraagstukken op het terrein van organisatie en management. De training
beoogt hen assertiever c.q. beter voorbereid te maken bij het selecteren van
een nieuwe werkgever na FOM. De training beslaat vijf en een halve
aaneengesloten dagen inclusief overnachtingen op de campus van Nijenrode.
Training Loopbaanplanning
De training Loopbaanplanning bevordert het vinden van een passende baan,
aansluitend op het dienstverband bij FOM. De training is erop gericht om oio’s
kennis te geven van de arbeidsmarkt, te voorzien van de benodigde
vaardigheden en het zelfinzicht te bevorderen zodat een nieuwe positie
gevonden kan worden die aansluit bij hun wensen en talenten. Als afsluiting
toetsen de deelnemers hun verworven inzichten en vaardigheden in een
oefensollicitatiegesprek met (externe) selecteurs uit het bedrijfsleven.
De Engelstalige variant van deze training heet Career Planning.

Nieuwe oio-training: Saving time by
writing better code
Succesvolle pilot gegeven o.a. door een
FOM-gepromoveerde
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl
Op 1 en 2 mei 2014 heeft een succesvolle pilot plaats
gevonden van een nieuwe tweedaagse training voor
FOM-promovendi: Saving time by writing better
code. Met het aanbieden van een training op het
gebied van efficiënt werken met soft ware aan het
begin van het dienstverband, wil FOM de productiviteit van haar promovendi én de kwaliteit van de door
haar promovendi geschreven soft ware verhogen.
Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn
onder andere de mogelijkheden van de shell, het
schrijven van code die voor anderen begrijpelijk is,
het kunnen reproduceren van wetenschappelijke
resultaten, het delen van code en analyses met
anderen, het testen van code. De workshop is
gegeven door FOM-gepromoveerde Niels Laurens
en diens collega (aio) bij de VU Onno Broekmans.
Deelname voor FOM-promovendi is kosteloos.
Gezien de belangstelling voor de pilot en het
enthousiasme van de deelnemers na afloop heeft
FOM de training in het najaar nogmaals aangeboden
en heeft de training per 2015 een vaste plaats
gekregen in het trainingspakket voor FOM-oio’s.

FOM-alumnus Niels Laurens (gepromoveerd in 2012) geeft samen
met VU-aio Onno Broekmans (niet op de foto) een pilot aan
FOM-promovendi voor de nieuwe oio-training Saving time by writing
better code.
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‘Writing better code’ leads to
time savings in PhD research

Bron: FOM Expres, juli 2014.
N.B. Rubrieken in het relatiemagazine FOM expres
die gericht zijn op promovendi zijn Engelstalig.

FOM introduces a new course for PhDs on computer
programming and computational skills

Nijmeegse leerlingen winnen ‘CERN beamline for schools’
wedstrijd

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 scientific
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 development.

Debugging and quick wins

NIEUWS

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 find 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
first-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.”

destijds om de oio’s van FOM inzicht te geven in
‘communicatie- en organisatieprocessen’ om hen
Learning the ropes of the Dutch
voor te bereiden op hun
carrière
na hun promotie.
physics
community
Learning

Leusink is an experimental researcher in the
field 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)

Follow the course
FOM is offering the course ‘Writing
better code’ on 20 and 21 November
2014. The two-day training course for
first- 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 find further information at:
www.writingbettercode.nl

25 jarig jubileum Nijenrode Business
Orientation Week

FOM-training op Nijenrode

Veel tenure trackers die uit het buitenland in de Nederlandse

De training,
duurt,
heeft
inwerken,
de loop
fysica (vaak
voor FOM)
komen
hebbender
in eerste
the ropesdie een week
tch veranderingen
instantie geen zicht
op het NederlandseMaar
wetenschapssysthe Du
jarenofeen
aantal
ondergaan.
de
physics
community

Foto boven:
najaar 2014. Foto: Nijenrode.
Foto onder:
Nijenrode-training in 1995.

teem en de wegen naar financiering van onderzoek. FOM
schreef ‘Learning the ropes’, waarin zowel de speciale rol
en positie van FOM als de verschillende mogelijkheden voor
financiering 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 Instrumentation 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.

F O M - E TA L A G E

Physicists as trainers

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
Promovendi voorbereiden op de arbeidsmarkt
Nederlandse team samen met
een Grieks team geselecteerd
(toen en nu)
op om CERN een eigen
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl experiment uit te voeren.
De wedstrijd is uitgeschreven
in het jaar van CERN’s zestigste verjaardag. De Nijmeegse scholieren schreven: “Met ons experiment
De
Business
Orientation
Week
die
FOM
in samenhopen 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
werking met Nijenrode University voor haar oio’s
experiment bedenken en uitvoeren.” Het Nijmeegse team diende het voorstel ‘Crystal calorimeter’ in,
organiseert,
vierde
2014eenhaar
25-jarig
een
voorstel om zelf kristallen
te lateningroeien,
calorimeter
te makenjubileum.
en deze te testen in een
deeltjesbundel. Een calorimeter is een instrument dat de energie van individuele deeltjes kan meten.
Deze
training
is
in
1989
voor
het
eerst
gegeven,
toen
Wetenschappers van CERN zijn met de winnende teams in overleg over de natuurkundige en
onder
de
naam
Managementt
raining.
Doel
was
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.

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.”

FOM expres 8
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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 introducing the new PhD course ‘Writing better code’. In two days, first- and second-year
PhD researchers will increase their computational and programming skills. This can
save them a lot of time.
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Bedrijfsbezoek ASML
37 FOM-promovendi en postdocs op bezoek in
Veldhoven
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl
FOM en ASML hebben op 18 juni 2014 een bedrijfsbezoek georganiseerd. FOM-promovendi en
postdocs in de laatste fase van hun contract konden
daar meer te weten komen over het fysische
onderzoek dat bij ASML plaatsvindt. Programmaonderdelen waren onder meer presentaties over
het onderzoek bij ASML, een rondleiding en het
werken aan een actuele case.
Er gingen in totaal 37 oio’s en postdocs mee. Mogelijk
dragen de bedrijfsbezoeken eraan bij dat gepromoveerde FOM-oio’s bij ASML gaan werken: van de
gepromoveerden in 2013 waren dat er acht en van de
gepromoveerden in 2014 dertien (zie pagina 9).

Nijenrode-training in 2014.

aanleiding voor de training is nog steeds actueel:
een groot deel van de FOM-promovendi kiest na hun
promotie voor een carrière buiten de wetenschap en
FOM wil hen hier zo goed mogelijk op voorbereiden.
Dit door hen inzicht te geven in organisatieprocessen, in hun mogelijkheden in het bedrijfsleven
en de industrie en hun eigen waardevolle en
onderscheidende kwaliteiten.

Foto: Nijenrode.

Eén van de genodigden voor de viering van het
25-jubileum was Hans Chang (voormalig directeur
van FOM). Hij heeft aan de wieg gestaan van de
eerste training en blikte hierop terug. Daarnaast
heeft ex-promovendus (en inmiddels FOM-trainer)
Gijs Meeusen verteld hoe belangrijk de deelname
aan de training vele jaren geleden voor hem is
geweest in zijn verdere carrière.
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PCDI Retreat STEM
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl
FOM heeft het door het PCDI (Postdoc Career
Development Initiative) georganiseerde driedaagse
retreat STEM (Science, Technology, Engineering,
Maths) ook dit jaar weer aangeboden aan haar
postdocs. Bij aanmelding neemt FOM de kosten voor
haar rekening, waarbij de deelnemers drie verlofdagen investeren. FOM-postdocs kunnen tijdens hun
dienstverband één keer deelnemen op kosten van
FOM. In 2014 hebben negen postdocs deelgenomen.
Tijdens de retreat kunnen de postdocs via plenaire
sessies, workshops en netwerksessies werken aan
professionele vaardigheden en zich oriënteren op
hun carrièremogelijkheden.

Ten golden rules for tenure track
Op weg naar een eenduidiger tenure track-beleid in
Nederland
contact: renee-andree.koornstra@fom.nl
Het begrip tenure track komt uit de Verenigde Staten en betreft een traject
dat tot een vaste aanstelling kan leiden. De jonge wetenschapper krijgt
een tijdelijk dienstverband van een aantal jaar om zich te ontwikkelen. Als
dit in voldoende mate lukt, volgt een vaste aanstelling. Vrijwel alle Nederlandse universiteiten hebben een tenure track beleid met eigen accenten.
Hetzelfde geldt voor de FOM-instituten.
In 2014 is op verzoek van het platform universitaire
natuurkunde (PUN) door een werkgroep, bestaande
uit wetenschappers Mark Golden, Martin van Hecke,
Lieven Vandersypen en het hoofd van de Centrale
Personeelsdienst van FOM Renée-Andrée Koornstra, gewerkt aan een rapport waarin de dilemma’s
rondom het thema tenure trackers systematisch in
kaart werden gebracht en aanbevelingen voor best
practices werden opgenomen.
Aan de basis van het rapport lag een overzicht van
de lokale praktijk per universiteit en een analyse van
overeenkomsten en verschillen. Uit het overzicht
van het beleid bij alle Nederlandse universiteiten
bleek dat nagenoeg alle universiteiten hun tenure
track-beleid hebben beschreven/vastgelegd.
Kernwoorden zijn: aantrekken van toptalent,
concurrentiepositie versterken, perspectief op
Lunchbijeenkomst met
tenure trackers.

Flyer PCDI retreat STEM 2014. FOM stimuleert haar postdocs
om deel te nemen aan dit driedaagse retreat gericht op ontwikkeling
en vervolgcarrière. Zie www.PCDI.nl.
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vaste positie willen bieden, ‘up or out’ en meer
vrouwen. De contractduur varieert flink (drie, vier,
vijf of zes jaar of drie + drie). Alle universiteiten
kennen een beoordelingsmoment, al dan niet door
een commissie.
De werkgroep koos voor een praktische insteek:
verzamelen van informatie, inventarisatie en
luisteren naar de tenure trackers zelf tijdens o.a. een
lunchmeeting met elf tenure trackers en via een
enquête die aan 35 tenure trackers is toegestuurd
(door 29 ingevuld)1.
Hoofdconclusie is dat tenure track-beleid in Nederland zich kenmerkt door een sterke versnippering
en veel onderlinge verschillen. Dit maakt het vooral
voor internationale kandidaten moeilijk om een
beeld te krijgen van de tenure track-positie waarop
ze in Nederland solliciteren. Hier zou stroomlijnen en
eenduidigheid de internationale aantrekkelijkheid
van ‘de universiteit Nederland’ kunnen versterken.
Een succesvol tenure track-beleid kan op termijn
leiden tot een verhoogde internationale aantrekkingskracht op sterke kandidaten, een betere
verhouding HL/U(H)D, meer vrouwelijke HL/U(H)D
en een hogere kwaliteit binnen universiteiten in de
volle breedte.
Concluderend heeft de PUN-werkgroep de best
practices benoemd en daarmee tien golden rules
gedefinieerd. Het zou goed zijn voor een toekomstbestendig nationaal tenure track-beleid om dit
onder de aandacht van de decanen van de universiteiten te brengen. Daar is in het verslagjaar al
een begin mee gemaakt door een bijeenkomst in
december van de werkgroep met Karl Dittrich,
voorzitter van de VSNU, die aangegeven heeft dit in
de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie (SOV) van
de VSNU aan de orde te stellen. FOM zelf verbindt
zich intussen om de ten golden rules voor tenure
track uitgangspunt van haar beleid te laten zijn.
1

N.B. Opvallend was dat uit de antwoorden op de enquête weinig

animo naar voren kwam om concrete ervaring in de managementkanten van een hoogleraarspositie op te doen, terwijl dit een
belangrijk onderdeel is van de functie. Wellicht dat de aanduiding
‘management team’ in de vraagstelling negatieve associaties opriep.
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Ten golden rules voor een succesvol
en consistent tenure track-beleid in
Nederland
Tenure track (TT)-beleid biedt kansen om jong
talent aan te trekken en te behouden en daarmee
de internationale concurrentiepositie te
versterken. Daarvoor is wel een consistent beleid
nodig:

Wetenschappelijke onafhankelijkheid en
zichtbaarheid:
1 De TT-er zet een eigen onderzoekslijn op,
ondersteund door een start-up pakket.
Cruciaal is dat de assistant professor (TT) geen
assistent is van de professor. Een start-up pakket is
erop gericht de tenure tracker in goede omstandigheden een onafhankelijke groep en een eigen lab op
te laten bouwen. Onafhankelijkheid betekent niet in
isolatie. Die groep kan onderdeel uitmaken van
bijvoorbeeld een sectie o.i.d., zolang hiërarchie de
wetenschappelijke onafhankelijkheid niet verstoort.
2 De TT-er is zichtbaar als PI, (werk-)groepleider,
laatste auteur, afstudeerdocent, promotor.*
De realiteit en perceptie van wetenschappelijke
onafhankelijkheid dienen elkaar te versterken.
TT is full faculty member, neemt deel aan bijeenkomsten en doet ook (licht) commissiewerk.
*Zolang de wet op het promotierecht niet is
veranderd, kan die wet omzeild worden:
CvBs kunnen nu al promotierecht verlenen aan
U(H)Ds door ze aan te stellen tot adjunct-hoogleraar
(zie Groningen en Twente).
Helder loopbaanperspectief:
3 Een vijfjarig contract. Dan ‘up or out’, enkel
afhankelijk van het eigen functioneren.
Een tenure-track positie is per definitie een pad
naar tenure: een tijdelijke positie die bij goed
functioneren, leidt tot een vaste positie (=tenure),
een vaste baan. Tenure mag niet afhangen van
beschikbaarheid van fondsen, functioneren van
andere kandidaten, etc.
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4 Up betekent UHD en perspectief op hoogleraarschap bij uitstekend functioneren.
De UHD-criteria zijn daarmee meteen een maatstaf
voor tenure. Ook bevordering tot hoogleraar dient
enkel van het eigen functioneren afhankelijk te zijn,
niet van fondsen, het functioneren van anderen, of
andere beperkingen. Bij instituten waar tenure track
eindigt met bevordering tot UHD, dient dit helder in
de advertentie te staan.
5 Out betekent één jaar verlenging voor transitie
naar een andere positie.
Sommige TT-trajecten zullen mislukken; dit moet zo
vroeg mogelijk duidelijk worden (monitoring). Geen
permanente UD’s.
Faciliteer/stimuleer ontwikkeling:
6 Geef de TT-er de ondersteuning die nodig is om
succesvol te zijn.
Het instituut zorgt voor concrete ondersteuning
zoals cursussen (BKO (Basiskwalificatie Onderwijs),
cursus leidinggeven) en informatie (zoals ‘Learning
the ropes’, zie pagina 16). Technische, administratieve
en ICT-ondersteuning zijn onderdeel van het
TT-startup pakket.
7 Zorg voor een mentor/coach (of beiden), die los
staat van de formele beoordelaars.
Bijvoorbeeld één mentor dicht bij het werkterrein,
één verder weg. Een goed TT-systeem vraagt veel
van de zittende staf, maar betaalt zich terug.
Monitoring, feedback en evaluatie:
8 Heldere tenure criteria, die niet als checklist
dienen gehanteerd te worden.
Beoordeel op: wetenschappelijke publicaties,
onderwijs, fondsenwerving, outreach, zichtbaarheid,
academisch leiderschap. Over de tenure beslissing
wordt advies uitgebracht door een voldoende
onafhankelijke commissie.

9 Jaarlijkse check ‘on track?’ en midterm evaluatie
door tenure-commissie. Concrete feedback geven
zodat bijsturing mogelijk is.
Zorg voor een duidelijk jaarlijks ritme in beoordelingscycli. Midterm evaluatie: vraag de TT-er om
een presentatie te geven over de eigen voortgang,
inclusief visie op onderwijs, vakgebied enz. Geef bij
de evaluatie heel concrete feedback in woord en
daad. Bijvoorbeeld bevordering van UD2 naar UD1.
Of ius promovendi (workaround).
De TT-er heeft baat bij gevraagd en ongevraagd
advies. Organiseer de feedback breed. Suggestie
om een glijdende schaal (‘bolletjes’) te gebruiken
voor diverse aspecten van TT-ontwikkeling, zodat
concreet wordt waar de TT on track zit en above
track of below par. Ook een jaarlijkse presentatie
door de TT-er geeft bruikbare informatie over het
‘on track’ zijn.
Gelijke kansen:
10 Gender policy normaliseren en integreren in
TT-beleid. Getalenteerde vrouwen extra
aantrekkelijk aanbod doen.
Gewenste eindresultaat: meer vrouwen in
wetenschappelijke posities.
Tref maatregelen vergelijkbaar met de ERC, waar
een verlenging van 18 maanden wordt gegeven per
zwangerschap en bevalling per kind in de laatste tien
jaar (met daarnaast ook verlengingen voor
vaderschapsverlof). Mocht dit problemen opleveren
in verband met de maximale duur van tijdelijke
contracten, normeer dan de tenure criteria zodat zij
effectief deze periode van verminderde activiteit
meenemen. Zorg ook voor voldoende vrouwen in de
tenure-commissie.
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FOM-PRIJZEN VOOR WERKNEMERS

FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs
contact: dorien.kool@fom.nl
De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs is door
FOM ingesteld met als doel de aandacht te
vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk
fysisch onderzoek door jonge onderzoekers.
De prijs wordt vanaf 2010 ieder jaar uitgereikt
voor het beste natuurkundige proefschrift.
De winnaar krijgt een bedrag van 10.000 euro,
door de winnaar geheel vrij te besteden.

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2014 is
gewonnen door Hanneke Gelderblom. Zij krijgt deze
prijs voor haar proefschrift met de titel ‘Fluid flow in
drying drops’ waarop zij cum laude promoveerde aan
de Universiteit Twente, bij Detlef Lohse en Jacco
Snoeijer. De prijs is uitgereikt op 20 januari 2015,
tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM
Veldhoven.

Uitreiking van de FOM
Natuurkunde Proefschrift
Prijs 2014 aan Hanneke
Gelderblom door Hans
Clevers (president van de
KNAW) tijdens het congres
Physics@FOM Veldhoven
2015. Foto: Bram Saeys.

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2014. Foto: Bram Saeys.
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Gelderblom onderzocht in haar promotieonderzoek
de stroming van vloeistof in verdampende druppels.
Het hoogtepunt van Gelderblom’s proefschrift is het
hoofdstuk waarin zij laat zien hoe kleine deeltjes
zich ophopen aan de rand van een koffievlek, en hoe
men dit effect kan gebruiken om geordende
patronen van deeltjes te maken tijdens het opdrogen
van vloeistofdruppels. Met dit onderzoek haalde ze
verschillende nationale kranten. Sinds juni 2013
werkt Gelderblom in dienst van FOM als groepsleider in het Industrial Partnership Programme
‘Fundamental fluid dynamics challenges in extreme
ultraviolet lithography’, een samenwerking tussen
de Physcis of Fluids groep van de Universiteit
Twente en ASML.
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Valorisatiehoofdstuk Prijs
contact: mark.boneschanscher@fom.nl
FOM moedigt promovendi aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Het gaat
dan om zaken als ‘voor wie (binnen en buiten de
academia) en waarom zouden de resultaten van
uw onderzoek van belang kunnen zijn; zijn er
lange termijntoepassingen van uw werk denkbaar?’. De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs benadrukt het belang dat FOM aan valorisatie hecht
en heeft als doel de alertheid van promovendi op
mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren.
De winnaar krijgt een bedrag van 5.000 euro,

Prijsuitreiking FOM Valori-

door de winnaar geheel vrij te besteden.

satiehoofdstuk Prijs 2014
aan Mark Beker door Hans
Clevers (president van de
KNAW) tijdens Physics@

Mark Beker ontvangt de FOM Valorisatiehoofdstuk
Prijs 2014. “Beker illustreert met zijn valorisatiehoofdstuk dat ook in het meest fundamentele
fysicaonderzoek vele mogelijkheden tot valorisatie
te vinden zijn”, aldus de jury.
Tijdens zijn promotieonderzoek binnen het FOMinstituut Nikhef bestudeerde Beker hoe seismische
grondbewegingen van invloed zijn op gravitatiegolfdetectoren. Bij lage frequenties vormen deze
bewegingen de grootste uitdaging voor nieuwe
detectoren. Om seismische en/of Newtoniaanse ruis
zoveel mogelijk uit te sluiten, zijn netwerken van
gevoelige versnellingsopnemers essentieel. In zijn
valorisatiehoofdstuk beschrijft Beker het door zijn
groep ontwikkelde zeer energiezuinig draadloos
netwerk van dergelijke versnellingsopnemers, dat
bruikbaar is voor olie- en gasexploratie. Samen met
zijn promotor, Jo van den Brand, heeft Beker na zijn
promotie de spin-out Innoseis BV opgericht, waarin
hij deze en soortgelijke multinode-sensor-grids
verder ontwikkelt en ook voor andere toepassingen
commercialiseert.

FOM Veldhoven 2015. Foto:
Bram Saeys.

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2014. Foto: Bram Saeys.
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DIVERSITEITSBELEID GERICHT OP VROUWEN

Instroom in en behoud van vrouwen
voor de wetenschap (ook buiten FOM)

Realisatie doelstellingen
FOM-organisatie

contact: renee-andree.koornstra@fom.nl
In het voorjaar van 2010 heeft FOM het vrouwencharter ‘Talent naar de Top’ ondertekend.
Hiermee heeft FOM toegezegd concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent in de
organisatie te krijgen en te behouden. FOM heeft
zich ten doel gesteld dat in 2020 minstens 20
procent, oftewel 24 senior staffuncties (schaal
twaalf en hoger), bezet zullen zijn door een vrouw
met het tussendoel van minstens 16 vrouwen in
2015. Dit is een ambitieuze doelstelling want van

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

oudsher is in de bèta-omgeving de instroom van
vrouwen beperkt.

Aantal vrouwelijke RvB-leden
(totaal 29 leden)
Aantal vrouwelijke UB-leden
(totaal 5 leden)
Percentage (en aantal) vrouwen
in schaal 12 en hoger

Nulmeting
01-01-2010
2

Situatie per
31-12-2011
4

Situatie per
31-12-2012
4

Situatie per
31-12-2013
6

Situatie per
31-12-2014
6

Doel voor
2015
4

Doel voor
2020
6

0

0

1

1

1

1

1

7 % (8)

11 % (13)

9 %( 11)

9 % (10)

10 % (10)

14 % (16)

20 % (24)

Doelstelling en ontwikkeling aantal vrouwen bij FOM in topfuncties.
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:

an vrouwen in de wetenschap
In de maand september heeft het magazine Lof een speciale editie uitgebracht
over de carrières van vrouwen in het
hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Lidwien Poorthuis van het Landelijk
Netwerkvan
Vrouwelijke
Hoogleraren
Meer besef
onbewuste
(LNVH) werkte aan dit nummer mee. In
voorkeuren
in selectieprocessen
de special leest u een column van Jet
contact:
Bussemaker (minister van OCW) en sprelydia.van.der.vlist@fom.nl
ken diverse vrouwen over hun carrière in
de wetenschap. In de ‘eregalerij’ worden
negen vrouwen geportretteerd, inclusief
Op woensdag
24 september
enkele uit de bètawetenschappen.
woonde
een
veertigtal
U kunt een exemplaar leidingopvragen
via info@lnvh.nl.
gevenden
een workshop Gender
➥ www.lnvh.nl
awareness bij in de Jaarbeurs te
➥ www.lofmagazine.nl

Workshop Gender

Workshops Gender
awareness

awareness voor
leidinggevenden en
werkgroepleiders.

FOM organiseert

WORKSHOP GENDER AWARENESS
Op woensdag 24 september woonde een
veertigtal FOM-leidinggevenden de workshop Gender Awareness in de Jaarbeurs
in Utrecht bij. De workshop was bedoeld
om leidinggevenden, die een sleutelrol
spelen bij de selectie van FOM-personeel,

Utrecht. De workshop was bedoeld
om leidinggevenden, die een
sleutelrol spelen bij de selectie van
FOM-personeel, bewust(er) te maken van
onbewuste voorkeuren die een rol spelen in
selectieprocessen.

bewust(er) te maken van onbewuste voorkeuren die een rol spelen in selectieprocessen. FOM organiseerde deze workshop ter
bevordering van benutting van vrouwelijk
potentieel in de natuurkunde. Esther
Mollema van Direction leidde de workshop.

Mentoringprogramma (pilot)

RAN NAAR DELFT EN WEER TERUG
contact: lydia.van.der.vlist@fom.nl

ndige Hedyeh Keshtgar bezoekt Nederland als
gastonderzoeker
Eén van de maatregelen waar het Uitvoerend

Veel mensen denken dat ze niet bevooroordeeld zijn
Hedyeh Keshtgar (30) heeft een duidelijke ambien dat zij zo objectief mogelijk de ‘beste’ kiezen in
nderzoeksgroep op het gebied van fundamenteel
een selectieproces. Maar in de praktijk blijkt deze
opbouwen in haar geboorteland Iran. Maar
objectiviteit niet mogelijk vanwege sterk cultureel
ze haar netwerk uitbreiden en haar kennis
gekleurde voorkeuren. Juist op het gebied van
het buitenland als postdoc te werken. Om te
leiderschap
(endeels
daarmee
samenhangend de selectie
ze nu aan haar
promotie,
in Nederland
van werknemers voor hogere functies) blijken
mensen in onze cultuur gemiddeld genomen een
koppeling
in ferromagnetische
vier jaar tijd dat
sterkeelastische
voorkeur
te hebben
voor mannelijk
isolatoren. Dit soort materialen bevat
movendus aan het
leiderschap.
geen geleidingselektronen en er treedt
vanced Studies in

Bestuur van FOM toe heeft besloten om het
percentage vrouwen in de hogere functies te
vergroten is het opstarten van een mentoringprogramma voor vrouwen. Doel van het programma
is het behoud en de bevordering van doorstroom van
vrouwelijke potentieel, en is bedoeld voor
vrouwelijke FOM-werknemers vanaf schaal tien (in
zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke
functies) én vrouwen die al in die hogere schalen
werkzaam zijn en zich verder willen ontwikkelen.

dus ook geen dissipatie op, waardoor ze
de theoretische
heel
interessant
worden.
” Keshtgar heeft
werkgroepleider
Hoewel
een
workshop
onbewuste
voorkeuren niet
De pilot is in september van start gegaan met een
Delft bezoekt. Maar recent een artikel gepubliceerd over het
kan
wegnemen,
hoopt
FOM
dat
het
gecreëerde
startbijeenkomst met de eerste groep van acht
akoestisch pompen van spingolven in
uer ook naar zijn
besef
bijdraagt
aan
de
discussie
over
en
draagvlak
vrouwen en hun mentoren. Voor de selectie van de
oep aan het Institute dergelijk materiaal. “En nu bestuderen we
het andersom: kunnen
we deze zogeheten
aan de Tohoku voor
Uni- maatregelen
ter bevordering
van benutting van vrouwen zijn de instituutsdirecteuren en werkfessor Bauer is mijn magnonen gebruiken om fononen op te
vrouwelijk potentieel in de natuurkunde.
groepleiders (met vrouwen in de doelgroep)
tgar. “Het is daarom wekken en te sturen?”
benaderd en ook de vrouwen zelf. De mentees en
elmatig bezoek.”
aan het IASBS in
Een nieuw
In het najaar
heeftwerkgebied
een tweede starten
workshop Gender
hun leidinggevenden moesten achter de deelname
van het promotie“Dit werkgebied
is nieuw in Iran.
pro- gerichtHedyeh
“Wat me opviel toen ik de eerste keer in Delft kwam was het kleine aantal
awareness
plaats gevonden.
DitEnkeer
op Keshtgar:staan.
Na een intakegesprek besloten de vrouwen of
Delft gedaan.
vrouwelijke studenten dat ik zag. In Iran, vind je in natuurwetenschappelijke studies zestig
fessor Bauer is een van de besten op dit
staffunctionarissen
(o.a.
personeelsfunctionarissen)
zij
defi
nitief willen deelnemen aan het programma.
procent vrouwen tegenover veertig procent mannen. Vrouwen in Iran studeren het vakgebied
gebied. Daarom liep ik meteen warm voor
die betrokken
zijn
bij
de
werving
en
selectie
van
dat ze leuk vinden en worden niet gehinderd door enig sekse vooroordeel.”
dit samenwerkingsmodel.” Daarnaast werd
Keshtgar aangetrokken
door
op een conferentie
FOM-personeel.
Voor 2015
isde
inkoppeling
ieder geval op het
Het programma loopt gedurende acht maanden.
“Als je uit Iran komt is het niet zo eenvoudie er in Delft gemaakt wordt tussen theo- enorm. Daarnaast krijg ik veel hulp van
oen ze werkte aan
FOM-instituut
AMOLF
nog
een
vergelijkbare
Naast de startbijeenkomst
en uiteraard de
dig om naar een willekeurig ander land te
der leiding van pro- rie en experiment. “Dat is iets dat je in Iran mijn ouders en schoonouders. Maar bij
workshop
beoogd.
Esther
Mollema
van
Direction
gesprekken
tussen
mentor
en
mentee,
bestaat
de
verhuizen. Wanneer
ik naar
Nederland
langer verblijf, zoals de drie maanden die
niet zult tegenkomen. Hier kan ik theorie
”Professor Bauer
kom
regelt FOM alle visa. Het
we tot nu toe altijd
combineren
met experimenten en de inter- ik nu hier ben, hebben
zamenlijk promotieleidt de
workshops.
ondersteuning
uit een
ambitieworkshop
en is geen
ingewikkeld proces, maar het kost wel
ofessor Zareyan en actie hiertussen gebruiken om effecten te met zijn vieren kunnen reizen. Op dit
intervisie-bijeenkomsten
voor de mentees.
tijd. Ten minste drie maanden voor elk
voorspellen en verklaringen te vinden voor moment zijn mijn man en kinderen ook in
tgar vond het een
verblijf. Maar in sommige landen is het
Nederland.”
experimentele resultaten.”
twee begeleiders.
veel moeilijker.”
Haar gezinsleven heeft een grote invloed
reyan afgelopen
op de keuzes die Keshtgar zal maken
verleden, waarmee
Gezinsleven en carrière
Keshtgar verwacht haar proefschrift af
ten aanzien van een postdocproject in
tleider overbleef.
De Iraanse promovenda is getrouwd en
te ronden in 2015. En daarna? “Ik zal zeker
moeder van een tweeling. Hoe combineert de toekomst. “In Europa zijn veel goede
een carrière in de wetenschap nastreven.
onderzoeksgroepen. Maar bij het zoeken
ich op een subgeze haar regelmatig langdurige verblijf in
Ik hoop dat ik een paar postdocprojecten
naar een postdocplaats moet ik ook reat spinmechanica
Delft of Japan met haar gezinsleven in
in het buitenland kan doen en me dan uitn de magnetoIran? “Gelukkig steunt mijn echtgenoot me kening houden met mijn echtgenoot. Hij
eindelijk in Iran kan settelen.” Niet alleen
is chemicus en in bijvoorbeeld Canada en
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FOm/v-stimuleringsprogramma

FOm/v-symposium

contact: sandra.de.keijzer@fom.nl

contact: sandra.de.keijzer@fom.nl

Met het FOm/v-stimuleringsprogramma probeert FOM om meer
vrouwelijke fysici te behouden voor de wetenschap. Onderdeel van
het programma zijn twee subsidievormen: persoons-

Op 19 september 2014 vond het tweejaarlijkse
FOm/v-symposium plaats in het Utrechtse Spoorwegmuseum. Hiervoor waren alle vrouwelijke fysici

VROUWEN IN DE FYSICA

gebonden posities voor postdocs en overbruggingssubsidies. De persoonsgebonden posities voor

Reportage

postdocs zijn bedoeld voor vrouwen die hun loopbaan

FOM bez
“Your path may
be far from
standard!”

binnen de Nederlandse fysica op langere termijn
willen vormgeven. Overbruggingssubsidies zijn
bedoeld om faculteiten en onderzoekinstellingen te

Dorothea Samtleben

ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in
vaste dienst.
In het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn in 2014 twee
nieuwe persoonsgebonden
posities toegekend, beiden
met een looptijd van drie jaar2.
FOM heeft in 2014 één nieuwe
verbruggingssubsidie toegekend. Gedurende het gehele
verslagjaar liepen er verder
twee eerder toegekende
overbruggingssubsidies.

Veronique Mogendorff

FOM/F-SYMPOSIUM 2014 INSPIREERT

Can we have it all?

Adviezen, tips en bespiegelingen op
afstand, ze streden om voorrang tijdens
het FOm/f-symposium, op 19 september
in het Utrechtse Spoorwegmuseum.
Ongeveer negentig vooral jonge FOMvrouwen beluisterden hoe experimenteel kosmoloog Dorothea Samtleben
via metingen in de woestijn van Chili op
Nikhef belandde, waar ze nu onderzoek
doet naar observaties met de Antares/
M3NeT neutrinotelescoop. Als een
illustratie van haar opvatting dat de
toekomst ongewis is en je nooit weet
welke carrièremogelijkheden er op je
pad komen. Of hoe een gezinsleven
je tot een wending kan brengen. You
are in the driver's seat. Follow your
intuition. Do not mistake expectations
of others for your intuition. Veronique
Mogendorff is projectleider EUV source

2 Eén van de twee nieuwe persoonsgebonden posities is in eerste
instantie is toegekend voor één jaar,
en wordt na positieve evaluatie

32

's: Susanne Löhr-Gilsing

verlengd tot drie jaar.

metrology bij chipfabrikant ASML, 37,
en heeft drie jonge kinderen. Samtleben
en Mogendorff have it all. Kwestie van
een team vormen met je thuisfront,
een goede planning maken, ook voor
privéafspraken, assistentie inhuren voor
huishoudelijke klussen, bereid zijn lange
werkweken te maken en gezegend zijn
met veel energie. Tijd heb je niet, die
maak je, stelt Mogendorff resoluut. Ze
leerde zich alleen druk te maken over
wat in haar circle of influence is. “Look
for what gives you energy”, drukte zij de
toehoorders op het hart. Elisa Molinari,
hoogleraar Condensed Matter Physics
at the University of Modena en Reggio
Emilia (Itali ) en directeur van het S3
Research Center NANO-CNR in Modena,
benadrukte dat aardige vrienden en collega's belangrijk zijn voor een loopbaan.

Dare to show weakness and ask them
to help you. In een wetenschappelijk
profiel kan coherentie ontstaan als de
persoonlijke keuzes overeenkomen met
wat je leuk vindt. Meet de resultaten en
niet de tijd die het je kostte. “You can
build your own place and you can live
with mistakes”, gaf Molinari de vrouwen
mee. Tijdens de workhops over academic leadership, networking, methods
for starting a new business en over het
succesvol schrijven van een aanvraag
voor een Europese grant, varieerden de
tips van praktisch – ‘Stop networking,
think of it as something fun!’ en ‘Regel
visitekaartjes’ - tot food for thought:
‘Promote yourself but do not lie’ en ‘Play
like a man, win like a woman. Tijdens het
afsluitende diner was er nog lang een
gezellige drukte. (AvS)

WOMEN IN
CONFEREN

in Canad

Van 5 tot 8 august
conferentie Wom
Waterloo, Canada
waren (voorname
een gekomen. Vele
zicht van hoe het g
vrouwelijke natuu
Nederland was er
gatie van de Nede
Vereniging (NNV)
bestond uit (v.l.n.r
Tijn (FOM-program
Rudolf (FOM-wer
en voorzitter van d
Noortje de Graaf (
In Nederland stijg
studenten natuur
menteel is het aan
studenten 14 proc
is het percentage
26 procent van de
alle hoogleraren is
de FOM-website v
Nederland gepres
conferentie. In het
voor Natuurkunde
2014 staat een uit
conferentie.
➥ www.fom.nl/f
➥ www.fom.nl/f
➥ www.nnv.nl.

Pilot

FOM-MEN
PROGRAM
VOOR VRO

FOM ziet het besc
natuurkunde graa
nen haar eigen org
beeld het percent
re functies achter
van de maatregele
Bestuur van FOM
opstarten van een
voor vrouwen. Do
het behoud en de
stroom van vrouw
doeld voor vrouwe
vanaf schaal 10 (in
lijke als niet-wete
én vrouwen die al
zijn en zich verder
september is FOM
een kick-off bijeen
(pilot-)groep van a
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in Nederland uitgenodigd. Er waren dit jaar negentig
(internationale) deelnemers. Het symposium
behoort tot één van de instrumenten die FOM inzet
om de positie van vrouwen binnen de organisatie
en de natuurkunde te versterken. Het symposium
is toegankelijk voor onderzoekers van FOM,
van universiteiten, onderzoekinstellingen en de
industrie. FOM draagt de kosten voor deze dag.
Naast een aantal plenaire sessies met vrouwelijke
sprekers konden de deelnemers kiezen uit vier
workshops (Academic leadership, Networking for
women, Tools and methods for starting a new
business, European individual grants (Horizon 2020)
- writing for an evaluator.

Kader links:
Verslag van het tweejaarlijksjaarlijks
FOm/v-symposium op 19 september 2015

Women in Physics conferentie
contact: paula.van.tijn@fom.nl
Van 5 tot 8 augustus vond de vijfde IUPAP 3-conferentie voor Woman in Physics (ICWIP) plaats in
Waterloo, Canada. Van over de hele wereld kwamen
(vooral) vrouwelijke fysici bijeen. Vele landen gaven
een overzicht van hoe het gesteld is met het aantal
vrouwelijke natuurkundigen. Namens Nederland was
er een gezamenlijke delegatie van de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging (NNV) en FOM. De delegatie bestond uit: Paula van Tijn (FOM programmacoördinator), Petra Rudolf (FOM-werkgroepleider
aan de RUG en voorzitter van de FOm/v-commissie)
en Noortje de Graaf (directeur van de NNV). In
Nederland stijgt het aantal vrouwelijke studenten
natuurkunde langzaam, momenteel is het aandeel
onder eerstejaars studenten 14 procent, onder
promovendi is het percentages vrouwen 28 procent,
26 procent van de postdocs is vrouw. Van alle hoogleraren is 11 procent vrouw.

in het Spoorwegmuseum te Utrecht.
Bron: FOM expres, december 2014.

FOM pleit voor meer vrouwelijk talent in de natuurkunde. Een delegatie uit Nederland was aanwezig bij de International Woman in Physics
conferentie in Canada om ontwikkelingen en ervaringen internationaal uit te wisselen.

3 International Union of Pure and Applied Physics.
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BIJZONDERE FOM-PROGRAMMA’S

‘Het Rijksmuseum in Bangalore’. Winnaars van de Holland-quiz samengesteld en gepresenteerd door

De nieuwe (tweede) lichting CSER-oio’s op de welkomstdag bij Shell

Abhineet Gupta (links), lid van de eerste lichting, tijdens de Annual Bangalore CSER (ABC)-days.

in Amsterdam. Foto: Shell.

Computational sciences programma
FOM verwelkomt 2e lichting Indiase promovendi
contact: joost.weber@fom.nl
In 2013 is het programma Computational

Binnen één van de vier subprogramma’s binnen

sciences for energy research (CSER) officieel van

dit initiatief kunnen Nederlandse onderzoekers de

start gegaan. Dit grootschalige initiatief komt

komende vijf jaar projectfinanciering verwerven,

voort uit een samenwerking tussen Shell, NWO

waarmee zij een promovendus kunnen aanstellen.

en FOM en heeft meerdere doelen: een enorme

Uniek aan dit programma is dat zij deze kunnen

boost geven aan de computational sciences op

selecteren uit een ‘pool of excellence’ bestaande

het gebied van energieonderzoek in Nederland,

uit hoog gekwalificeerde masters van Indiase

een bijdrage leveren aan het NWO-thema

topuniversiteiten, die door Shell geselecteerd zijn.

‘Duurzame energie’ en het opleiden van zestig

Al deze promovendi hebben de garantie dat zij

hooggekwalificeerde onderzoekers die na hun

na hun promotieonderzoek bij FOM aan de slag

promotieonderzoek een carrière bij Shell zullen

kunnen bij het Shell Technology Centre in

beginnen. Vanwege dit opleidingsaspect heeft het

Bangalore te India. Zowel Shell als FOM zal zich

programma bijzondere aandacht van de Centrale

inspannen om een hechte verbinding te bevorderen

Personeelsdienst.

tussen het onderzoek bij FOM en de toepassingsmogelijkheden bij Shell en tussen de FOM-oio’s en
hun toekomstige werkgever.
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Foto: Anita van Stel

CSER-promovendus
Adithya Vijaykumar

Erwin Paul Smakman • Probing

bistable Si dynamics and GaSb nanostructures in GaAs, 14 October 2014,
TU/e, promotors prof.dr. P.M. Koenraad
and prof.dr. J. Millunchick.

|
"The rate at which an

experimental setup can be
repaired is inversely proportional to the amount of people
discussing next to it."

IPP-NIEUWS
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In de zomer van 2014 is de tweede groep
Athina Kappatou • Investigations
promovendi
bij transport
FOM gestart
de twaalf
of helium
in ASDEX op
Upgrade
plasmas withdie
charge
exchange recombiCSER-projecten
geselecteerd
waren in de
nation spectroscopy, 23 October 2014,
tweede ronde
eind
2013.
Kort
voor
TU/e, promotor prof.dr. A.J.H. Donné, hun vertrek
FOM Institute
DIFFER. en de eerste en
naar Nederland
ontmoett
tweede groep elkaar in Bangalore. Een goed
moment voor uitwisseling
for praktische
Events van
AGENDA ervaringsdeskundigen
informatie tussenden
s en
PhD stu ts and postdoc
nieuwelingen.
L
COMPANY VISIT AT ASM
hoven
11 June 2015 • ASML • Veld

In september hebbenNTIS
Shell
en FOM net als
TS' DAY
FOM YOUNG SCIE
am
terdtweede
• Ams
400
A
CAS
•
voor de vorige
groep
ook
voor
deze
10 December 2015
groep ‘welkomstdagen’ georganiseerd. Op 9
september werden de Indiase promovendi
COURSES
FOR
ontvangen
bij het Shell
Technology Centre in
FOMwaar
PhDzijSTUDENTS
Amsterdam,
met elkaar en met hun
contactpersonen
Shell
konden
Especially forbij
its PhD
students,
FOMkennishas
developed
a series of training
courses:
maken. Via
presentaties
en rondleidingen
konden zij
kennis
opdoen
de toepassing
• Dutch
Welcome
Courseover
(obligatory
for
foreign employees)
van computational
sciences bij Shell en het
• Saving time by writing better code
onderzoek
dat Shell
inRegie/Taking
Amsterdam
uitvoert.
• Promotie
in Eigen
charge
of
PhD project*
(obligatory)
Op de dagYour
daarna
werden
de promovendi
• The Art of Presenting Science
ontvangen
FOM-instituut
AMOLF door
• Thebij
Arthet
of Scientific
Writing
directeur• Valorisation
en landgenoot Vinod Subramaniam.
• How to Get Funded
Samen met
één van zijn Indiase promovendi
• Nijenrode Business Orientation Week
• Loopbaanplanning/Career
planning*
gaf hij een
voordracht waarin
hij zijn eigen
* For these courses there are separate
ervaringen
deelde
met
een
aantal
treffende
versions for Dutch PhD students (Dutch)
and foreign
PhD students
(English).
All of
voorbeelden
van voor
Indiërs
in Nederland
the other courses are in English.
opmerkelijke
zaken. Na rondleidingen door
The planned training days can be found on
het instituut
stond
de middag in het teken van
the FOM website.
➥ www.fom.nl/phdcourses
een workshop
over cultuurverschillen.
In december van het verslag jaar tenslotte
werden arbeidsovereenkomsten gesloten
met een derde groep van vijftien kandidaten
die rond de zomer van 2015 op evenzovele
CSER-projecten hun promotietraject zullen
starten.

TOPONDERZOEK, EEN RELAXTE MINDSET EN EEN ZEKERE BAAN

SHELL EN FOM VERWELKOMEN TWEEDE
LICHTING CSER-PROMOVENDI UIT INDIA
“Spreek je supervisor niet aan met ‘sir’ of ‘madam’ en
zeg gerust dat je het niet eens bent. Wen eraan dat
de supervisor soms zal antwoorden ‘I don't know’,
iets wat in India ondenkbaar is”, zei AMOLF-directeur
Vinod Subramaniam tijdens de Welcome days van de
tweede lichting van vijftien Indiase promovendi. Zij
komen bij FOM in dienst en gaan via het ‘Computational sciences for energy research’ programma (CSER)
onderzoek doen in Nederland. Na hun promotie wacht
hen een baan bij het technologiecentrum van Shell
in Bangalore, India. Hetzelfde geldt voor een derde
groep, waarvoor de werving nu in India plaatsvindt. Zij
starten in 2015 in Nederland. In 2016 volgt de laatste
lichting.
JAARLIJKS VIJFHONDERDDUIZEND
In India studeren jaarlijks vijfhonderdduizend studenten af in computerwetenschappen en technologieonderwijs. Shell heeft voor zijn centrum voor computational science in Bangalore een constante instroom van
goed gekwalificeerd, jong personeel nodig, dat bekend
moet zijn met de onINDUSTRIAL PARTNERSHIP derzoeksmentaliteit
en het werken binnen
PROGRAMME (IPP)
een internationale
Een IPP is bedoeld voor
onderneming. Eén en
meerjarig fundamenteel
één is twee, bedacht
onderzoek door FOM-meDirk Smit, Shell’s
dewerkers in nauw contact
met bedrijfsonderzoekers op vicepresident voor exgebieden met goede innova- ploratietechnologie.
Hij benaderde NWO
tiepotentie en uitdagende
en FOM met zijn plan
wetenschappelijke vragen.
om Indiase promovenGezamenlijk onderzoek,
dat mogelijk baanbrekende di aan Nederlandse
kennisinstellingen op
innovaties oplevert.
te leiden, om ze na hun
➥ www.fom.nl/ipp
promotie bij Shell aan
boord te nemen. Smit kreeg NWO, FOM en de betrokken Nederlandse ministeries warm voor het plan en
in 2012 vond de lancering van het CSER-programma
plaats, een publiek-private samenwerking die aansluit
bij de doelstellingen uit het topsectorenbeleid.
Shell investeert 19,2 miljoen euro in CSER, onder
andere voor het opleiden van in totaal 75 promovendi.
Daarnaast gaat een deel van de investering naar het
NWO-thema ‘Duurzame energie’ via de programma‘s
‘Uncertainty reduction in smart energy systems’ en
‘CO2 neutral fuels’. De Topsector Energie zal naar
verwachting een TKI-toeslag van 4,8 miljoen euro
beschikbaar stellen. De middelen die FOM en NWO
vrijmaken worden ingezet voor versterking van de
kennisinfrastructuur in Nederland: de eerste aanstellingsronde van vier nieuwe tenure trackers loopt nu.
WHAT'S IN IT FOR FOM?
Toen FOM startte met het opzetten van het programma, riep dat de vraag op wat Nederland heeft aan
de komst van Indiase promovendi die na hun opleiding
naar India vertrekken. FOM-directeur Wim van Saarloos stelt dat het CSER-programma een belangrijke

impuls geeft aan de ontwikkeling van computational
sciences in Nederland, die eerder niet tot stand kwam:
“Er ontstaat veel samenwerking, tussen verschillende vakgebieden, en zeker met Shell en de Indiase
universitaire wereld. Ook als de onderzoekers in het
buitenland gaan werken, wat fysici sowieso vaak doen,
blijven ze deel uitmaken van ons netwerk. Daarnaast
binden we door dit multidisciplinaire onderzoeksprogramma veel nieuwe onderzoeksgroepen aan FOM.”
FOM-programmacoördinator Martijn de Jager benadrukt dat de kennis, ervaring en onderzoeksresultaten
‘landen’ in de onderzoeksgroepen op het gebied van
computational sciences.
BOUW JE EIGEN NETWERK
“Waarom organiseert Shell het onderzoek niet zelf”,
wil een promovendus tijdens de Welcome days weten.
Van Saarloos licht toe dat de industrie over het
algemeen gefocust is op korte-termijn-resultaten,
maar wel graag aangesloten is bij wat er in de wetenschap gebeurt. FOM is van oudsher dé organisator van
natuurkundeonderzoek en in die zin de ideale partner
voor Shell. AMOLF-directeur Subramaniam, ook van
Indiase komaf, vindt dat de promovendi boffen met
hun aanstelling in Nederland: “De gemeenschap is
open voor alle soorten mensen. Profiteer daarvan en
bouw je eigen netwerk op. Ontwikkel je tot onafhankelijk wetenschapper. Ga zelf op zoek naar antwoorden.
Creëer geen ‘little India’ en wees op tijd voor afspraken,” geeft hij de promovendi mee.
EÉN VAN DE LUCKY FEW
“Mijn familie en vrienden zijn enthousiast, want ze
weten dat ik na vier jaar terugkom’, zegt Adithya
Vijaykumar (26). Een collega wees hem een half uur
voor het sluiten van de aanmelding op het Shellprogramma. Hij stuurde zijn cv nog net op tijd in en
uit 5600 kandidaten werd hij één van de lucky few.
Vijaykumar: “Ik heb een achtergrond in computational
fluid design. Van drie onderzoeksprojecten sprak dat
van Pieter-Rein ten Wolde (AMOLF) en Peter Bolhuis
(UvA) mij het meest aan. Gelukkig waren zij ook
geïnteresseerd in mij. In juni 2013 startte Vijaykumar
op AMOLF met zijn promotieonderzoek naar het
optimaliseren van biochemische netwerken: “Het
gaat om multiscale simulatie van reactiediffusiesystemen, sterk gericht op deeltjes. Het onderzoek
is voornamelijk biofysisch, wat ik interessant vind.”
Zijn promotietraject loopt gesmeerd en het leven in
Amsterdam bevalt hem prima: “Tijdens het Open Monumentenweekend heb ik met Nederlandse vrienden
grachtenpanden bezocht, op mijn oude rammelfiets.
Hoe Nederlands kun je worden? Zelfs aan brood, kaas
en melk tijdens de lunch raak je gewend. Het grote
voordeel van Nederland is dat je ook zo in andere Europese landen bent. Ik hou van reizen. Het vooruitzicht
van een vaste baan zorgt voor een relaxte mindset. In
Bangalore geldt Shell toch als ‘the dream company’,
met goede arbeidsvoorwaarden en veel ervaren professionals. People hardly ever leave Shell.” (AvS)

DE PROJECTEN BINNEN CSER
Tot nu toe zijn 37 projecten van start gegaan, op uiteenlopende thema's van de topsectoren Energie
en Chemie, zoals onder meer zonne-energie, wind, gas, biomassa en energienetwerken. In totaal
zullen er binnen dit programma bijna zeventig projecten starten. Voor een actueel
overzicht en meer informatie over CSER: ➥ www.fom.nl/cser
expres

Bron: FOM expres, december 2014.
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Vwo-docenten
Docenten draaien mee als
wetenschappelijk onderzoeker
bij FOM
contact: manon.quik@fom.nl
Sinds 2007 stelt FOM docenten

Vanwege bezuinigingen is het project vwo-docenten in omvang beperkt en ontvangt FOM voor de
schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 vanuit het OCW-programma Docentstages & gastlessen
financiering voor in totaal acht posities per schooljaar. Voor het schooljaar 2014/2015 zijn twee
posities aan AMOLF toegekend, één aan DIFFER en vijf aan Nikhef.

Nieuws

uit het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs in
de gelegenheid om gedurende
een jaar één dag in de week,

Ellen Moerman met
haar 5-vwo klas

“Stel je voor dat elke docent één of twee

natuurkunde

briljante fysici aandraagt”

(inmiddels 6-vwo).

naast hun baan als docent,

NATUURKUNDELERAREN DOEN ÉÉN DAG IN DE WEEK ONDERZOEK BIJ FOM

wetenschappelijk onderzoek te

Natuurkundeleraren Norbert van Veen en Ellen Moerman zijn één dag in de week in

doen bij de FOM-instituten
AMOLF, DIFFER of Nikhef. Zo
actualiseren ze hun vakkennis,
nemen kennis van de huidige
wetenschappelijk wijze van
werken en ontwikkelen hun
eigen onderzoeksvaardigheden.
Het doel van hun tijdelijke
dienstverband is ook om het
enthousiasme voor hun universitaire studie natuurkunde over
te brengen op hun eigen
leerlingen. Hiermee hoopt FOM
uiteindelijk de instroom van
studenten natuurkunde te
vergroten.

dienst van FOM. Binnen het programma ‘Teacher Academy - Leraren in Onderzoek’ doen
ze onderzoek bij respectievelijk Nikhef en DIFFER. Met zijn verhalen over het onderzoek
inspireert Norbert van Veen zijn leerlingen: elk jaar gaan er één of twee natuurkunde
studeren en soms zelfs meer. FOM expres ontmoette de twee enthousiaste docenten.

Kosmische straling

Van Veen is dertien jaar leraar natuurkunde op het Amsterdamse
Fons Vitae Lyceum. Zijn vak is zijn
hobby : “Toen ik twee jaar geleden
mijn master afrondde, smaakte
dat naar meer. Ik solliciteerde
bij FOM als docent in het project
en werd aangenomen. Bij Nikhef
bestudeer ik computersimulaties
van kosmische straling. We bekijken wat we in het ideale geval
zouden kunnen meten van een
shower van kosmische deeltjes.”
Hij wijst de vier HiSPARC (High
School Project on Astrophysics
Research with Cosmics) detectoren aan, in de skiboxen op het
dak van Nikhef, die samen een
ruit, en dus ook twee driehoeken,
vormen. Van Veen: “Omdat we
in één station twee driehoeken
hebben, kunnen we twee keer de
richting bepalen van een shower
en zo een nauwkeurigere richtingbepaling doen. Hoe de deeltjes
bij de detector aankomen en
daadwerkelijk gemeten worden,
hangt af van de energie en van
wat ze onderweg tegenkomen.
We kunnen de imperfectie van
detectoren ook inbrengen in de
simulaties.”

Een schot in de roos

Norbert van Veen en Ellen Moerman,
vwo-docenten, delen hun ervaringen als
parttime onderzoeker bij Nikhef.
Bron: FOM expres, december 2014.

36

In het Brabantse Rosmalen is
Moerman lerares natuurkunde
op het Rodenborch College. Ze
kwam in 2002 via een omweg
in het onderwijs terecht, na een
studie Industrieel Ontwerp aan
de TU Delft. Moerman rondde
onlangs haar eerstegraads opleiding af. “Ik wil continu groeien als
docent en dit LIO-project is een
schot in de roos. ‘Licht’ boeit me
en ineens was daar de kans om er

onderzoek naar te doen.
Sinds begin januari draai ik mee
in de groep van Chris Lee van
DIFFER/UT die bij ASML onderzoek doet naar nanolagen.
‘Kun je met behulp van orbital
angular momentum states de
nauwkeurigheid vergroten van
ellipsometrie’ is mijn onderwerp.
Het is niet eerder onderzocht.
Dat pionieren vind ik een uitdaging. Het gedroomde einddoel
is een end-to-end model van
een orbital angular momentum
ellipsometer.”

Eigen data vergelijken
met professionele

Van Veen legt in de werkplaats
van Nikhef enthousiast uit: “Dit
zijn de plastic (polyvinyltolueenantraceen; scintillator) platen van
de detectoren. Mijn leerlingen
hebben die glad geschuurd en
vervolgens in zwart plastic, dat
geen licht doorlaat, verpakt.
Als de kosmische deeltjes door
de platen gaan, ontstaan er
lichtflitsjes (fotonen) die naar
de fotomultiplier geleid worden.
Vervolgens gaan de data naar
het HiSPARC-netwerk en vindt
met speciale software de analyse
plaats. Inzet van elektronica
geeft ons de kans om gelijktijdig
met meerdere sensoren te meten. Daarom zijn mijn leerlingen
nu bezig om met een simpel
Arduino-board, een printplaatje,
weerstationnetjes te bouwen,
die ook metingen gaan doen,
synchroon met het meetstation.
Met die combinatie van metingen
kunnen ze ook onderzoeken of er
correlaties van weersinvloeden
met de kosmische straling zijn.
Het is voor leerlingen heel leuk

om mee te draaien in een echt
onderzoek en eigen data te kunnen vergelijken.”

Enorm inspirerend

Moerman hoopt over een jaar een
simulatie te kunnen laten zien.
Vooralsnog is ze vooral bezig
met de theorie en het maken van
berekeningen: “Zolang ik via berekeningen kan visualiseren, vind
ik het mooi. Ik hou van formules
en van wiskunde. Elke drie weken
presenteren onderzoekers van de
FOM-groep bij ASML hun werk in
Twente. Ze krijgen dan waardevolle feedback van de groep. Die
sessies zijn enorm inspirerend. Ik
ga er automatisch extra dingen
voor lezen, want ik wil op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen."

De brug naar de
wetenschap

De middelbare school van Van
Veen, Fons Vitae Lyceum, wil zich
profileren als excellente onderwijsaanbieder. Het HiSPARCproject past daar goed bij.
Bovendien komen de onderwerpen ‘deeltjesfysica, relativiteitstheorie en quantummechanica’
terug in het natuurkundecurriculum. Van Veen vindt dat hij
boven de lesstof moet staan en
de kennis die hij bij Nikhef opdoet
draagt daaraan bij: “De leercurve
is heel steil. De Nikhef-collega’s
dagen me breed uit en mijn kennis
wordt afgestoft. Ik word er een
betere leraar van.” Moerman
gebruikt in haar lessen regelmatig voorbeelden uit haar
onderzoek bij ASML of brengt
leerlingen op ideeën voor profielwerkstukken. De collega-docenten in de vakgroep zijn enthousiast over haar uitstap buiten de
school. De laatste jaren neemt
het aantal leerlingen -en vooral
meisjes - binnen het profiel
Natuur en Techniek gestaag toe.

Die leerlingen vinden het vooral
‘cool’ wat hun natuurkundelerares doet: “Supergaaf bedrijf,
dat ASML”, is hun reactie. Voor
veel van hun bètaleerlingen zijn
Van Veen en Moerman de brug
naar de wetenschap, voor na het
vwo. Van Veen leidt met enige
regelmaat leerlingen rond bij
Nikhef: “Ik laat ze zien hoe leuk en
spannend het is om een bijdrage
te leveren aan een natuurkundeonderzoek.” Wat Van Veen en
Moerman betreft, levert dit vwodocenten-project alleen maar
voordeel op. Van Veen: “Meer
kennis bij de participerende
docenten, meer enthousiasme bij
de leerlingen en toekomstige studenten, en alles wat er tussen zit.
Ik ben heel blij dat FOM, OCW en
Nikhef hier geld voor uittrekken.
Je kunt de benefits weliswaar
niet direct meten, maar stel dat
elke deelnemende docent één of
twee toekomstige, briljante fysici
aandraagt, dan is dat toch een
waanzinnig resultaat?” (AvS)
➥ www.hisparc.nl

Succesvolle resultaten van het Sectorplan

MEER STUDENTEN NATUUR- EN SCHEIKUNDE
Het aantal studenten dat een bacheloropleiding
natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20
procent gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke
onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde
sterk gegroeid, van de 88 nieuw gecreëerde
onderzoeksplaatsen wordt nu ruim 30 procent
door vrouwen ingenomen. Deze resultaten
staan in de tweede tussenrapportage van
de Commissie Breimer over het Sectorplan
natuur- en scheikunde, dat is aangeboden aan
minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
SNELLE RESULTATEN
Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks 20 miljoen
euro in het Sectorplan natuur- en scheikunde
om de studentenaantallen natuur- en scheikunde te verhogen en het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek daarin structureel
te versterken en te profileren. De Commissie
Breimer is onder de indruk, omdat er binnen
drie jaar zichtbare resultaten zijn geboekt. Het
rapport laat ook zien dat het chemische en
fysische onderzoek in Nederland kwalitatief
tot de wereldtop behoort en dat de zwaartepuntvorming in het onderzoek zich goed
ontwikkelt. “Dankzij de specifieke middelen

van het Sectorplan is het beleid over een
breed front versterkt. En ik ben er trots op
dat we het instrument Sectorplan goed op
de kaart hebben gezet. Het is efficiënt en
effectief. Een verrijking van de gereedschapskist van het nationale wetenschapsbeleid”,
aldus Douwe Breimer, voorzitter van de
Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde.
SECTORPLAN 2.0
In december vorig jaar voerde de Commissie
Dijkgraaf een krachtig pleidooi voor uitbreiding van het Sectorplan in het 'Vision Paper
2025 'Chemistry & Physics: Fundamental For
Our Future'. De Commissie Breimer steunt dit
pleidooi, want ondanks de behaalde successen
moeten er nog verdere slagen gemaakt worden.
Daarbij kan gedacht worden aan verdere
verhoging van de participatie van vrouwen,
verbetering van de opzet en werfkracht van
de lerarenopleiding, en de versterking van de
universitaire infrastructuur. De Commissie
vindt dat de sector sterk gebaat zou zijn bij
een integrale aanpak van deze ambities in een
sectorplan 2.0.
➥ www.fom.nl/sectorplan
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ADMINISTRATIE, BEHEER EN DIGITALISERING

Werkkostenregeling
Geen overschrijding vrije ruimte
contact: ria.wemelsfelder@fom.nl
Werkgevers zijn verplicht om uiterlijk 1 januari
2015 de werkkostenregeling (WKR) geïmplementeerd te hebben. Deze regeling houdt in dat
werkgevers een deel van de totale fiscale loonsom
(de vrije ruimte, het forfait) mogen besteden aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor
haar werknemers.
In het kader daarvan beschikt iedere werkgever
over een vrije ruimte, die zij kan gebruiken voor
nettovergoedingen aan werknemers die buiten de
loonheffing blijven. Zodra de vrije ruimte door de
werkgever is overschreden, moet deze over het
meerdere door werkgever tachtig procent
eindheffing afgedragen.

FOM is in 2014 – na een succesvolle pilot in 2013 –
overgestapt naar de werkkostenregeling. De vrije
ruimte bedroeg in het verslagjaar 1,5 procent van de
loonsom. Omdat op FOM-totaalniveau de vrije
ruimte niet is overschreden, heeft FOM geen eindheffing hoeven afdragen. Per 2015 is de vrije ruimte
verlaagd naar 1,2 procent. De verwachting is dat ook
in 2015 het maximum niet wordt overschreden.
Eén van de arbeidsvoorwaarden die onder de WKR
valt is de fietsregeling. Omdat in 2014 (een overgangsjaar) nog niet alle werkgevers in de WVOI
waren overgestapt, is de AVOM-fietsregeling in
2014 uitgevoerd conform de cao. Per 2015 is op
cao-niveau afgesproken dat de fietsregeling blijft
bestaan, maar dat elke werkgever in overleg met de
eigen ondernemingsraad kan bepalen wat de hoogte
wordt van het bedrag dat zij voor de fiets binnen
AVOM vergoedt en binnen welke termijnen een
werknemer een fiets kan aanschaffen. FOM heeft
begin 2015 een voorstel richting de COR hiervoor
gedaan, zodat de fietsregeling in ‘een’ vorm in ieder
geval kan blijven bestaan.
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MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap
contact: cor@fom.nl
Via de medezeggenschap, de lokale onder-

De Commissie Personeelszaken (CPZ) van de

nemingsraden en de Centrale Ondernemingsraad

COR bespreekt de zaken die betrekking hebben

(COR) kunnen werknemers van FOM invloed

op het personeel. De Commissie Wetenschap en

uitoefenen op het beleid en de gang van zaken

Structuur (CWS) gaat over de meer financiële

binnen FOM. Bestuurders van FOM nemen de

en beleidsmatige kwesties. De Commissie

belangrijke informatie die op deze wijze vanaf de

Communicatie is verantwoordelijk voor de

werkvloer komt mee bij het bepalen van het te

communicatie van de COR en denkt na over

voeren beleid en bij besluitvorming.

manieren om de FOM-werknemers te betrekken.
Eens per maand komt de COR bij elkaar om te

De COR, die de belangen van FOM en haar

vergaderen, waarvan eens per twee maanden

werknemers behartigt en zich richt op FOM-brede

samen met de bestuurder in een overlegver-

onderwerpen, bestaat uit leden uit de lokale

gadering.

instituutsondernemingsraden (AMOLF, FOMNikhef en FOM-DIFFER), leden uit de ondernemingsraad van het FOM-bureau en leden die
direct uit de universitaire werkgroepen gekozen
zijn. Zowel vaste FOM-werknemers als
promovendi en postdocs kunnen deel uitmaken
van de COR.

De Centrale Ondermingsraad
(COR) is in oktober 2014 op
bezoek geweest in het nieuwe
gebouw van DIFFER in
Eindhoven. In 2014 heeft de
COR onder meer meegedacht
en geadviseerd over de
oprichting van ARCNL, het
nieuwe financieel systeem
van FOM en de inrichting van
MyFOM-People.
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LOKAAL PERSONEELS- & ARBOBELEID
FOM-INSTITUTEN

De nieuwbouw van het FOM-instituut DIFFER op de campus van de TU/e te Eindhoven.

DIFFER: Relocatie
Samen op weg naar Eindhoven
contact: h.j.tamsma@differ.nl (Henk Tamsma)
Het FOM-instituut DIFFER verhuist per 2015 van
Nieuwegein naar Eindhoven. Dit is een vervolgstap in de omvangrijke transformatie van het
FOM-instituut voor Plasma Fysica naar het
nieuwe instituut voor fundamenteel energie

Het verleden heb je, de toekomst moet je maken.
2014 was het jaar waarin FOM-instituut DIFFER zich
voorbereidde op de verhuizing in 2015 naar Eindhoven. Afscheid nemen van het landgoed Rijnhuizen
is voor veel werknemers zowel letterlijk als figuurlijk
een grote stap. Er is veel ondernomen om deze stap
samen goed te zetten.

onderzoek. In deze transformatie splitste eerder al
de GUTHz groep af naar de Radboud Universiteit
in Nijmegen en vanaf juli 2014 zijn werknemers
van de nSI-groep werkzaam in een nieuw samenwerkingsverband binnen de Universiteit Twente.
Voor veel werknemers waarvan de standplaats in
2015 naar Eindhoven wijzigt leidt dit tot een toename van het woon-werkverkeer. Het Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaardenplan (RAP) dat
voor de verhuizing is opgesteld, biedt voor een
beperkte periode een hogere vergoeding voor reizen
met eigen vervoer of OV. Ook is in de mogelijkheid
voorzien om in OV-reistijd te werken.

Medio april 2015 verlaat FOM-instituut DIFFER haar
huidige locatie op Landgoed Rijnhuizen en verhuist
naar de TU/e campus in Eindhoven. Iedereen die het
landgoed weleens bezocht, snapt dat de verhuizing
een emotionele stap is. Medewerkers en management hebben oog voor de rijke historie. In 2014 is
echter ook het besef gegroeid dat in Eindhoven een
kansrijke toekomst ligt. Onderdeel van de visie van
DIFFER is de opbouw van een multidisciplinaire
gemeenschap gericht op wetenschap voor toekomstige energie. De nieuwe huisvesting, centraal in
brainport Eindhoven en de samenwerking met de
TU/e zijn een goede voedingsbodem om verder
invulling te geven aan ambities van DIFFER.
Afgelopen jaar is er met de werknemers veel
aandacht besteed aan de overgang naar Eindhoven.
Onder de noemer ‘Samen op weg naar Eindhoven’
zijn negen bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij
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stond niet alleen de relocatie centraal, maar ook de
visie en verandering. Er zijn bezoeken georganiseerd
aan de campus en presentaties geven over de
nieuwbouw. Er waren interactieve workshops
omdenken, creatief denken en werkplezier. Bij
andere bijeenkomsten werd er volop gediscussieerd
over de inhoud en organisatie van het werk. Aan het
einde van het jaar is gestart met de laatste ronde
‘RAP gesprekken’. Bij de gesprekken zijn medewerker, leidinggevende en de personeelsadviseur
aanwezig. Het is goed om te ervaren dat vrijwel
iedereen aangeeft mee te gaan naar Eindhoven.
De betrokken collega’s hebben goed nagedacht over
de manier waarop ze dit willen doen en het Rechtspositioneel Arbeidsvoorwaardenplan (RAP) willen
inzetten. Het geeft vertrouwen om in Eindhoven
verder te bouwen aan de rijke historie van DIFFER.

ARCNL: Onderzoekscentrum in opbouw
De opstartwerkzaamheden gezien vanuit
p&o-perspectief.
contact: w.harmsen@amolf.nl
In 2014 is het Advanced Research Center for
Nanolithography (ARCNL) van start gegaan.
ARCNL startte als wetenschappelijke afdeling van
FOM-instituut AMOLF en zal na verloop van tijd
als een apart organisatiedeel (Research Center)
van FOM verder gaan. Het onderzoekscentrum is
opgericht op initiatief van ASML, de Nederlandse
producent van machines voor de halfgeleiderindustrie. Over twee jaar zullen er ongeveer
honderd werknemers in dienst zijn. ASML neemt
de helft van de basisfinanciering voor zijn
rekening, de andere helft wordt gezamenlijk
opgebracht door FOM, NWO, UvA en VU. In
totaal gaat het om een investering van 95 miljoen
euro voor de komende tien jaar. De gemeente
Amsterdam vult dit aan tot 100 miljoen euro.
Het nieuwe onderzoekscentrum zal fundamenteel
onderzoek gaan verrichten op het gebied van de
nanolithografie, de belangrijkste technologie voor
het produceren van computerchips en processoren
in pc’s, smartphones en tablets. In eerste instantie
richt het centrum zich in het bijzonder op de
fysische en chemische processen die cruciaal zijn
voor extreem ultraviolet lithografie.
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Opening ARCNL met v.l.n.r. Joost Frenken (directeur ARCNL),
Sander Dekker (Staatssecretaris OCW), Rob van Hattum (reporter),
Martin van den Brink (president en CTO ASML). Foto: Henk-Jan Boluijt.

Nikhef: Implementatie Peoplexs
contact: Pieter van Braam van Vloten
(pietervbvv@nikhef.nl)
Vanuit leidinggevenden kwam in 2013 de vraag naar
voren voor meer ondersteuning bij het werven en
selecteren van personeel op Nikhef. Daarbij moest
de focus liggen op automatisering van werkprocessen, professionalisering van de uitstraling en het
efficiënter maken van de interacties met
kandidaten.

De start van ARCNL heeft voor de personeelsafdeling van FOM-instituut AMOLF grote gevolgen
gehad. Op de eerste plaats doordat extra personeel
moet worden aangetrokken (werving, selectie,
indiensttreding), maar ook doordat de wetenschappelijke staf van ARCNL kennis moest maken
met de organisatieprocessen en het personeelsbeleid van AMOLF. Complicerende factor hierbij is
dat een deel van het wetenschappelijk ARCNLpersoneel een aanstelling krijgt bij de UvA of VU,
waardoor voortdurend afstemming tussen de
personeelsafdelingen van AMOLF en deze twee
universiteiten moet plaatsvinden.
In de loop van 2014 heeft ARCNL haar eigen
laboratorium en kantoorgebouw betrokken. Zolang
ARCNL naast AMOLF is gehuisvest, ondersteunen
de ondersteunende afdelingen van AMOLF ook
ARCNL. Dit betekent dat deze ondersteunende
afdelingen in 2014 zijn uitgebreid en dat die
uitbreiding gelijke tred houdt met de groei van
ARCNL. Het ondersteunen van substantieel meer
werknemers dwingt de ondersteunende afdelingen
soms tot nieuwe werkprocessen. Kortom; de start
van ARCNL heeft voor P&O zowel gevolgen voor de
P- als de O-kant van haar takenpakket.

Om aan deze vraag te voldoen is vanuit de
personeelsafdeling van Nikhef een projectgroep
ingericht. Deze projectgroep was multidisciplinair
samengesteld, zodat zowel de wensen van
toekomstige eindgebruikers als de technische
inbedding voldoende aandacht zouden krijgen.
Uiteindelijk hebben een aantal partijen geoffreerd,
en is de leverancier van een cloud-oplossing voor
recruitment, PeopleXS, als partner uit de bus
gekomen.
PeopleXS heeft in een intensieve samenwerking met
de afdelingen P&O, ICT en vertegenwoordigingen
van eindgebruikers, een resultaat opgeleverd waarmee de doelstellingen van het project ruimschoots
gehaald zijn. Kandidaten solliciteren via een
template op de Nikhef website, aanbevelingsbrieven
van referenten vraagt het systeem vervolgens
automatisch op en archiveert deze na ontvangst in
het kandidaatdossier. De selectiecommissie kan
online, via een webbrowser, bij het kandidatenbestand. Correspondentie met kandidaten
(afwijzingen, uitnodigingen voor gesprek) gebeurt
automatisch via mail. Ook wordt nu een centrale
‘kandidaten database’ opgebouwd. Tenslotte is het
met het gekozen systeem eenvoudig om - wanneer
dat gewenst is - vacatures automatisch door te
plaatsen op jobboards (zoals Academic Transfer)
en sociale media (zoals LinkedIn of Twitter).
De eerste vacatures zijn inmiddels met ondersteuning van het systeem ingevuld, en de eerste
ervaringen zijn zeer positief.
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Nikhef: Flexibiliseringsagenda
contact: Pieter van Braam van Vloten
(pietervbvv@nikhef.nl)

Nikhef: Sloop voormalig
versnellercomplex
contact: Marcel Vervoort (marcelv@nikhef.nl)

De wetenschappelijke en technologische

Vanaf circa eind jaren ’60 werd in de Water-

uitdagingen waarvoor Nikhef zich de komende

graafsmeer in Amsterdam door Nikhef onderzoek

jaren gesteld ziet, zijn complex, en in veel

met deeltjesversnellers gedaan. Nikhef heeft

gevallen lastig te voorspellen. Kennisgebieden

vanaf begin jaren ’80 tot eind 1998 een deeltjes-

ontwikkelen zich snel, waardoor het een grote

versneller gehad, waarmee natuurkundige

inspanning vergt deze actueel te houden, en het

experimenten zijn gedaan om eigenschappen van

soms nodig is kennis buiten de deur te zoeken.

atoomkernen en –deeltjes te bestuderen. Bij de
experimenten werd een bundel elektronen
versneld en op een testopstelling (meestal een

Om te kunnen inspelen op de dynamische technologische, wetenschappelijke en financiële toekomst,
is door de Nikhef directie een beleid geformuleerd,
dat in essentie neerkomt op de wens tot grotere
flexibilisering: minder vaste dienstverbanden, en
meer flexwerkers. Te denken valt hierbij aan dienstverbanden voor bepaalde tijd, detacheringen,
uitzendkrachten en de inhuur van zzp’ers. Het beleid
geldt in principe voor alle personeelsgroepen,
hoewel voor wetenschappelijk personeel uiteraard
al geldt dat het overgrote deel flexibel is (postdocs
en promovendi).
Het gekozen beleid heeft gevolgen voor de wijze
waarop door leidinggevenden wordt gekeken naar
de personeelssamenstelling van hun afdeling.
Vervanging van een medewerker die met pensioen
gaat gebeurt niet meer ‘automatisch’ door een
nieuwe medewerker met een vast dienstverband.
Er zal meer vanuit competenties en specifieke
kennisgebieden worden gekeken naar beschikbare
ruimte in de formatie. De behoefte hieraan zal
steeds worden geijkt aan de verwachte vraag vanuit
de wetenschappelijke programma’s. De eerste
concrete stappen in de uitvoering van het beleid zijn
inmiddels gezet.
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plaatje materiaal) geschoten om de materie te
onderzoeken. De versneller is sinds 1999 niet
meer in gebruik en al bijna 15 jaar geleden zijn de
instrumenten verwijderd uit het gebouw. Bij de
botsing van elektronen op materiaal komen onder
meer neutronen vrij die op enkele plaatsen het
betonstaal van het gebouw in lichte mate
radioactief hebben gemaakt.

Om plaats te maken voor nieuwbouw is een deel van
het versnellercomplex afgelopen jaar gesloopt. De
sloop is gepaard gegaan volgens de wettelijke eisen
en conform de daarvoor afgegeven sloopvergunning.
De werkzaamheden zijn tijdens de sloop begeleid
door een toezichthoudend stralingsdeskundige en
het vrijgekomen licht radioactieve betonstaal is
afgevoerd naar een door de overheid aangewezen
instantie om het materiaal op te slaan (de COVRA).
Nikhef heeft ervoor gekozen om tijdens het hele
traject van planning tot uiteindelijke sloop de aanpak
helder te communiceren met zowel het bevoegd
gezag, als werknemers, omwonenden en belangenverenigingen. Zo heeft Nikhef de sloopplannen in
een vroeg stadium voorgelegd aan Stichting Landelijk Kernenergie Archief (LAKA) voor advies. Tevens
is er een website met informatie over de aard en de
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Sloop van het voormalige versnellercomplex Nikhef.

werkwijze van de sloopwerkzaamheden gemaakt en
zijn informatiebijeenkomsten voor werknemers op
het Amsterdam Science Park, omwonenden en
belangstellenden georganiseerd. Doel hiervan was
om hen van goede en betrouwbare informatie te
voorzien.
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Illustratie op de voorzijde:

Magneetveld opent én sluit nanocapsules

Chemici en fysici van FOM en de Radboud Universiteit kunnen nanocapsules
openen én sluiten met een magneet. Zij gebruikten voor hun onderzoek de
magneten van het High Field Magnet Laboratory. Dankzij deze vondst kunnen
de onderzoekers de nanocapsules gecontroleerd vullen met een vracht. Het
mechanisme biedt mogelijkheden voor het gericht vervoeren en toedienen van
medicijnen in het menselijk lichaam.
De Nijmeegse nanocapsules zien
eruit als minuscule ingedeukte
ballonnetjes. De capsules zijn gemaakt van een polymeermembraan.
In een sterk magneetveld van tien
tesla of hoger vervormen de blaasjes.
De capsules gaan daardoor open.
Zonder magnetisch veld sluiten ze
weer. Het proces is herhaalbaar en op
afstand te reguleren. De Nijmeegse
wetenschappers toonden eerder al
aan dat ze de nanocapsules konden
gebruiken als kleine raketjes. Eerst
vulden ze de capsules met brandstof.
Als de capsule de verbrandingsproducten uitspuwt, wordt hij voortgestuwd.

lading eruit. De onderzoekers willen uitzoeken of ze via het variëren
van de magnetische veldsterkte
de blaasjes meer of minder kunnen
openen. Ook willen ze verschillende
soorten wandmoleculen ontwikkelen
en testen. Daarbij zoeken ze naar
polymeren die geschikt zijn voor in
het menselijk lichaam. Het zou ook fijn
zijn als de polymeren werken bij een
lager magneetveld. Dan is de techniek
namelijk geschikt voor MRI-scanners
in klinieken.

Dit onderzoek vindt plaats binnen de
FOM-focusgroep High Field Magnet
Laboratory: a global player in science
in high magnetic fields, een samenwerking van FOM met de RU. Het
programma loopt van 2011 tot 2021
en heeft een budget van 33,4 miljoen
euro. De leiding is in handen van Nigel
Hussey. In 2014 ontving het HFML
een subsidie van 14,9 miljoen euro als
onderdeel van de Nationale Roadmap
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten
voor nieuwe zeer krachtige magneten,
uitbreiding van het koelsysteem en
een verhoging van het aantal beschikbare uren voor experimenten.
Eind 2014 kreeg de Europese samenwerking een officieel tintje met het
ondertekenen van een EMFL-samenwerkingsovereenkomst door Duitse,
Franse en Nederlandse partners.

Vervolgonderzoek richt zich nu op
de combinatie van vullen en voortbewegen. De onderzoekers willen
een blaasje vullen met brandstof én
medicijnen. Voor de voortstuwing
moet de opening dan zo klein zijn dat
alleen de verbrandingsproducten het
blaasje verlaten. Eenmaal op de plek
van bestemming moet de opening
groter gemaakt worden en kan de

De illustratie op de voorkant is
een schematische weergave van
het laden en ontladen van de nanoblaasjes. Zonder magneetveld is
het blaasje dicht (1); met het veld aan
gaat het open en kan de lading erin
(2); door het magneetveld zwakker
te maken (3) zal het blaasje deels
sluiten, alleen verbrandingsproducten
kunnen het blaasje verlaten; met
een sterk magneetveld gaat het
blaasje open en kan de lading
eruit (4). Bron: Radboud Universiteit/
Marjolein van Diejen.

Meer weten?

Wetenschappelijke hoogtepunten uit

Scientific research highlights from 2014 are

Bekijk dit filmpje van nanoraketjes:

het onderzoek van 2014 vindt u ook op

available in English via www.fom.nl/highlights2014.

www.youtube.com/watch?v=IaPyQpC6ZOk.

www.fom.nl/hoogtepunten2014.

Deze resultaten zijn open access
gepubliceerd in 2014: Polymersome
magneto-valves for reversible capture
and release of nanoparticles, P.G. van
Rhee, R.S.M. Rikken, L.K.E.A. Abdelmohsen, J.C. Maan, R.J.M. Nolte,
J.C.M. van Hest, P.C.M. Christianen en
D.A. Wilson, Nature Communications
5, 5010 (2014).

Personeel bij FOM
in aantal mensen
• 65 vaste wetenschappelijke staf
• 175 postdocs
• 494 oio’s
• 333 ondersteunend personeel
• 1.067 totaal

RUG

Organisatie van FOM-onderzoek
• 3 FOM-instituten
• 1 Advanced Research Center*
• 214 werkgroepen bij universiteiten en
kennisinstellingen
• 67 FOM-programma’s, waarvan vijf in de
vorm van een FOM-focusgroep
• 22 Industrial Partnership Programmes
• 140 projecten in de FOM-Projectruimte

VU

UvA

CWI

ARCNL

Geld in FOM
totaal op activiteitenniveau
• 102,3 miljoen euro
Output FOM 2014
• 109 proefschriften
• 1.168 wetenschappelijke
publicaties (refereed)
• 1.803 overige publicaties
• 9 octrooien

Nikhef
AMOLF

UT

LEI

TUD

UU

EUR

DIFFER

WUR

RU (+HFML)

* Het publiek-privaat gefinancierde
Advanced Research Center for

TU/e

Nanolithography (ARCNL) is een
samenwerking van ASML, FOM, NWO,
UvA en VU. ARCNL is voorlopig
ondergebracht bij AMOLF en zal op
termijn als zelfstandig centrum binnen
FOM verder gaan .

Contact
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
(030) 600 12 62 | cpd@fom.nl | @FOMphysics
www.fom.nl
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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