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De herstart van de deeltjesversneller LHC effent de weg naar 
nieuwe natuurkundige ontdekkingen. Op pagina 19 meer over 
andere Big Science projecten.
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Per 1 juni is FOM-directeur Wim van Saarloos 
als programmadirecteur transitie aangetreden 
bij NWO, met als taak leiding te geven aan de 
voorbereiding en implementatie van de organi-
satieaanpassing van NWO. Hij heeft inmiddels 
zijn taken als directeur van FOM neergelegd. 
Christa Hooijer is gestart als interim-directeur 
van FOM tot de nieuwe organisatie gevormd is. 
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Het Industrial Partnership Programme (IPP) is een 
succesformule voor toponderzoek met bedrijven. 
De  evaluatiecommissie Hamer pleit voor uitbreiding De  evaluatiecommissie Hamer pleit voor uitbreiding 
en ‘export’ naar andere disciplines.
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benoemd tot nieuwe  
rector magnificus Vu 
 
HUIB BAKKER 
per 1 september 
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LHC: EERSTE BOTSINGEN Met een 
energie VAn 13 teV een Feit
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OVER FOM 

Bij de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) vindt  
natuurkundig toponderzoek plaats aan 
drie FOM-instituten, een Advanced 
research center en universiteiten en 
kennisinstellingen in nederland. rond 
de 1100 werknemers werken nauw 
samen met andere relevante disciplines. 
FOM bestrijkt het hele spectrum van 
fundamenteel onderzoek, van nieuws-
gierigheidsgedreven tot door toepas-
singen geïnspireerd onderzoek. in dat 
laatste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven en maatschappelijke 
uitdagingen. FOM maakt deel uit van de 
nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (www.nwo.nl).
de organisatieaanpassing van nWO 
zal ertoe leiden dat FOM vanaf 2017 
geïntegreerd wordt in de nieuwe nWO-
organisatie.

FOM heeft de status van een  
Algemeen nut Beogende  
instelling.

COLOFON 

FOM expres is het relatiemagazine  
van de Stichting FOM en verschijnt  vier 
keer per jaar.  in de FOM expres gepubli-
ceerde opvattingen en meningen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
redactie en weerspiegelen niet nood- 
zakelijk het standpunt van het bestuur 
en de directeur van FOM. 

Abonneren 
Wilt u zich (gratis) abonneren op de 
FOM expres? Stuur dan een mail met uw 
gegevens naar info@fom.nl.  
u vindt de FOM expres ook online op  
➥ www.fom.nl/fomexpres.

Opmerkingen en suggesties 
Heeft u opmerkingen of suggesties  
voor de redactie?  
Mail naar fomexpres@fom.nl.

Uitgave 
Stichting FOM, Postbus 3021 
3502 gA utrecht, t (030) 600 12 11 

➥ www.fom.nl 
➥ info@fom.nl
➥ @FOMphysics
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Op dinsdag 16 juni nam Wim van Saarloos afscheid als 
directeur van de Stichting FOM tijdens een informele 
receptie inclusief rondleiding in het nieuwe gebouw 
van FOM-instituut diFFer op de tu/e.  
niek Lopes cardozo, gastheer en voorzitter van FOM, 
trapte af met enkele belangrijke FOM-hoogtepunten 
uit de periode Van Saarloos, die ook in een speciale 
Wim@FOM expres waren gevat. de voorzitter  
bedankte hem voor de intensieve en goede samen- 
werking. Hij was meteen de laatste mannelijke  
spreker, want de line-up bestond voor de rest louter 
uit vrouwen. Wim waardeerde dat zeer, geheel in  
lijn met zijn streven om meer vrouwen voor de  
wetenschap te werven en behouden.  

Vice-voorzitter van het uitvoerend Bestuur  
nynke dekker, raad van Bestuurslid renate Loll, 
nWO-directeur bedrijfsvoering a.i. Wilma de Munck 
en FOM-directeur christa Hooijer spraken Wim toe. 

Allen spraken vol lof over hem als bruggenbouwer, 
vastberaden, vriendelijk, kritisch, betrokken, een 
keiharde werker, benaderbaar, gericht op inhoud en 
samenwerking met een persoonlijke touch, en een 
strateeg met een tomeloze inzet voor FOM en de 
wetenschap. “Hij is van grote waarde geweest voor 
FOM, door zijn mensenkennis en de manier waarop 
hij verbindingen weet te leggen in het veld”, sprak 
dekker die hem een prent overhandigde waarop hij, als 
steevaste treinreiziger op de vouwfiets, FOM ook als 
een vouwfiets achterlaat: een snelle, efficiënte, laag-
drempelige, flexibele en veerkrachtige organisatie. 
Ook de foto van Van Saarloos en Lopes cardozo, met 
alle FOM-werkgroepleiders achter hen geschaard op 
Physics@FOM Veldhoven 2015, krijgt een mooie plek 
in zijn nieuwe kamer bij nWO. tot slot sprak  
Van Saarloos zelf het gezelschap toe. naar goed  
FOM-gebruik gaf hij een boodschap mee, dat meteen 
als best practice werd bestempeld.

WiM VAn SAArLOOS OP diFFer  
in Het ZOnnetJe geZet

Van Saarloos was sinds 2009 directeur 
van FOM. christa Hooijer (1972) heeft 
als interim-directeur zijn taken per 1 juni 
overgenomen. Zij was hiervoor  plaats-
vervangend directeur van het nWO-ge-
bied  natuurkunde en werkte daarvoor 
dertien jaar als programmacoördinator 
bij FOM. 

niek Lopes cardozo, voorzitter van FOM: 
“Wij zijn er trots op dat de directeur 
van FOM voor deze 
sleutelfunctie is ge-
vraagd. temeer omdat 
dat is gebeurd met 
zeer brede steun uit 
de nWO-organisatie. 
FOM is Wim veel dank 
verschuldigd voor de 
fantastische manier 
waarop hij de afgelopen 
zes jaar het directeur-
schap heeft ingevuld, 
met een brede visie 
en tomeloze energie. 
eigenschappen die hem 
nu bij uitstek geschikt 
maken voor het leiden 

van de transitie. Wij wensen hem veel 
succes met deze bijzondere uitdaging. 
tegelijkertijd stelt het vertrek van  
Wim ons voor het probleem dat hij een 
groot gat achterlaat. Het uitvoerend 
Bestuur is ervan overtuigd in de  
persoon van christa Hooijer een interim-
directeur te hebben gevonden die, met 
haar uitgebreide ervaring bij zowel FOM 
als nWO, bij uitstek geschikt is om, sa-
men met het zittende managementteam, 

FOM in deze transitie te 
leiden. FOM staat voor 
grote en plotselinge 
veranderingen, maar 
het bestuur heeft er 
alle vertrouwen in dat 
de organisatie in goede 
handen is.”

IMPLEMENTATIE 
NIEUWE NWO- 
ORGANISATIE 
de veranderingen bij 
FOM hangen samen met 
de start van de imple-
mentatie van de nieuwe 
nWO-organisatie, 

waarvan de contouren op 14 april bekend 
zijn gemaakt. een stuurgroep gaat het 
implementatietraject van de organisa-
tieaanpassing bij nWO begeleiden. in de 
eerste vergadering, op maandag 18 mei, 
heeft de stuurgroep besloten Wim van 
Saarloos per 1 juni te benoemen tot pro-
grammadirecteur transitie nWO. in die 
functie zal hij de transitie naar de nieuwe 
nWO-organisatie leiden. 

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN  
BLIJVEN IN 2015 ONVERANDERD 
FOM en nWO zullen nieuwe ontwikkelin-
gen tijdig met de achterban blijven delen. 
Onderzoekers zullen ruim van tevoren 
geïnformeerd worden over eventuele 
veranderingen in financieringsinstru-
menten in de komende jaren. in 2015 
zullen financieringsinstrumenten en 
deadlines voor indiening in ieder geval 
ongewijzigd blijven.

Op pagina 10 en 11 leest u een afscheids-
interview met scheidend FOM-directeur 
Wim van Saarloos. in de volgende FOM 
expres komt een interview met interim-
directeur christa Hooijer. 

WiM VAn SAArLOOS BenOeMd tOt  
PrOgrAMMAdirecteur trAnSitie nWO 

CHRISTA HOOIJER GESTART ALS INTERIM-DIRECTEUR FOM 

Vervolg van voorpagina

Zoals u in deze FOM expres kunt lezen, is Wim van 
Saarloos per 1 juni 2015 benoemd als directeur 
transitie nWO. Wim heeft gedurende bijna zes jaar op 
uiterst dynamische wijze leiding gegeven aan FOM, 
in een tijd waarin FOM werd geconfronteerd met 
grote veranderingen in de buitenwereld waarop FOM 
steeds moest anticiperen. namens het uB laat ik het 
hier bij een simpel “Hulde, Wim, dank voor alles wat je 
voor FOM en de nederlandse natuurkunde tot stand 
hebt gebracht. Wij wensen je heel veel succes bij je 
volgende klus: nWO had zich geen betere directeur 
transitie kunnen wensen.”

Met de aankomende integratie van FOM in nWO 2.0 
in het verschiet achtte het uB het noodzakelijk om 
per direct een opvolger voor Wim te benoemen. Hier-
voor vond het uB in de persoon van christa Hooijer 
een uitermate sterke kandidaat. Zij heeft haar sporen 
niet alleen binnen FOM verdiend, maar de laatste 
jaren ook als plaatsvervangend directeur van het 
gebiedsbestuur natuurkunde bij nWO in den Haag. 
Zij kent beide organisaties als geen ander. christa 
was bereid deze taak op zich te nemen en sinds 1 juni 
is zij directeur FOM. Haar benoeming kon op volledige 
steun binnen en buiten de organisatie rekenen. 

Het feit dat er naast het normale werk ook nog de 
invlechting van FOM in het nieuwe nWO aankomt, zal 
de komende tijd hoge eisen stellen aan de organisa-
tie. Maar het uB heeft er alle vertrouwen in dat deze 
uitdaging bij het FOM-team onder leiding van christa 
in uitstekende handen is.

tenslotte: bij het ter perse gaan van de FOM expres 
werd bekend dat Vinod Subramaniam per 1 septem-
ber rector van de Vu zal worden. een eervolle be-
noeming waar het uB hem van harte mee feliciteert. 
tegelijkertijd zullen wij Vinod missen als directeur 
AMOLF. We wensen zijn opvolger Huib Bakker succes 
als interim-directeur.

Niek Lopes Cardozo,  
voorzi�er FOM

SucceS WiM, cHriStA, VinOd en HuiB

Reportage

Christa Hooijer Wilma de Munck

Niek Lopes Cardozo (links) en Wim van Saarloos (rechts)

Renate LollNynke Dekker
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FOM ETALAGE

FOM-PrOJectruiMte dOet Mee in  
nWO-PiLOt rOnd DATAMANAGEMENT
Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Om de data die 
voortkomen uit onderzoek dat nWO financiert zoveel mogelijk toegankelijk 
en herbruikbaar te maken, is nWO op 1 januari 2015 gestart met een pilot 
datamanagement. nWO gebruikt de input uit deze pilot als basis voor de 
verdere ontwikkeling van dit beleid en voor de implementatie van haar 
financieringsinstrumenten. FOM heeft besloten om met de FOM-Project-
ruimte aan deze pilot mee te doen.  

Onderzoekers die een aanvraag indienen in de FOM-Projectruimte wordt 
gevraagd om een korte ‘datamanagementparagraaf’ op te nemen in hun 
aanvraag. deze paragraaf weegt niet mee in de beoordeling van het voorstel 
door de jury. Bij honorering van het voorstel krijgt de onderzoeker het 
verzoek deze paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Zodra de 
resultaten van de gehele pilot bekend zijn, plaatst FOM een nieuwsbericht 
op de FOM-website. 

➥ www.fom.nl/projectruimte

de websites natuurkunde.nl en 
Sciencespace.nl zijn vernieuwd. Omdat 
de redactie graag wil dat de sites goed 
bezocht blijven worden, zijn beide 
websites in een nieuw jasje gestoken. 
de structuur van de websites is platter 
geworden en er zijn minder categorieën 
waardoor het zoeken op de websites 
een stuk eenvoudiger is. daarnaast
wordt er samengewerkt met scheikun-
de, is de vraagbaak geupdated, zijn de 
websites geschikt gemaakt voor ta-
blets en smartphones en hebben sociale 
media een prominentere plek gekregen.

natuurkunde.nl wordt al meer dan tien 
jaar door bovenbouwleerlingen en do-
centen gebruikt om meer informatie te 
vinden over natuurkunde. Verschillende 
generaties leerlingen bezoeken de web-
site om artikelen te lezen en opgaven te 
oefenen,  afgelopen jaar waren er bijna 
825.000 bezoekers. Speciaal op de 
dagen voorafgaand aan de examens is 
het topdrukte op de site. de site www.
sciencespace.nl, die in 2009 werd ge-

lanceerd, wordt ook goed bezocht en is 
bestemd voor onderbouwleerlingen van 
het voortgezet onderwijs die exacte 
vakken volgen (biologie, scheikunde, 
natuurkunde, techniek, science  
en wiskunde). de site staat bol van  
bèta-informatie, goede uitleg en  
inspirerende voorbeelden. in 2014 had  
Sciencespace.nl 216.000 bezoekers.

natuurkunde.nl en Sciencespace.nl zijn 
een initiatief van de hele natuurkundige 
gemeenschap in nederland. Het doel is 
om te laten zien dat de bètavakken (na-
tuurkunde, scheikunde en biologie) en 
techniek leuke, spannende en interes-
sante vakken  zijn. de natuurkundefa-
culteiten van de nederlandse univer-
siteiten, Stichting Physica, Stichting 
FOM, de nederlandse natuurkundige 
Vereniging (nnV), diverse hbo-instel-
lingen en enkele bedrijven maken dit 
initiatief financieel mogelijk. 

➥  www.natuurkunde.nl
➥  www.sciencespace.nl

WeBSiteS nAtuurKunde.nL 
en ScienceSPAce.nL VernieuWd

dertien kennisinstellingen in de europese fysica, 
waaronder FOM, hebben drie miljoen euro 
gekregen van de europese commissie voor een 
onderzoek naar de positie van vrouwen in de 
natuurkunde. Het voorstel generA werd begin 
maart gehonoreerd. in de meeste europese landen 
zijn in de fysica vrouwen ondervertegenwoordigd.  
Job de Kleuver, programmamanager internationalisering van FOM , 
is bij het onderzoek betrokken: “We gaan de situatie in heel europa in 
kaart brengen, worst and best practices verzamelen en vervolgens 
gender equality plans ontwikkelen voor specifieke organisaties. de 
kick-off is op 17 september a.s.” Bijzonder aan dit project is ook dat 
voor het eerst organisaties binnen één discipline europabreed een 
gezamenlijk onderzoeksvoorstel hebben ingediend. in een volgende 
FOM expres besteden we meer aandacht aan dit project.    

SuBSidie VOOr 
OnderZOeK nAAr  

GENDER 
in eurOPeSe nAtuurKunde

NAUWKEURIGHEID BEPALEN
Met protonentherapie kunnen tumoren heel precies 
worden bestraald en kan het omringende weefsel beter 
worden ontzien dan met andere methoden. Omdat het 
resultaat van de behandeling sterk afhankelijk is van de 
dosis, moet die minstens zo nauwkeurig kunnen worden 
bepaald als bij conventionele radiotherapie met röntgen-
straling. Brandenburg, in dienst van FOM en verbonden 
aan het KVi center for Advanced radiation technology 
(KVi-cArt) aan de rug, vertelt over die nauwkeurig-
heid. “in het FOM-onderzoek keken onderzoekers  
Peter dendooven (rug) en dennis Schaart (tud), naar 
een methode om te kunnen controleren of de protonen-
bestraling correct is uitgevoerd. Bij protonentherapie 
blijven de protonen in het lichaam, waardoor geen  
rechtstreekse controle op de juiste uitvoering  
van de bestraling mogelijk is. door de geringe radio- 
activiteit veroorzaakt door protonen in beeld te  

 
 
 
BOuW eerSte tWee 
PrOtOnencentrA in 
nederLAnd VAn StArt 

SYTZE BRANDENBURG OVER 

FOM-onderzoek 
naar protonen- 
therapie 
Afgelopen mei is de bouw gestart van de eer-

ste twee protonencentra in Nederland. Het 

Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) 

in Del� en protonentherapiecentrum van 

het UMC in Groningen openen in 2017 hun 

deuren en daarmee komt een nieuwe bestra-

lingsbehandeling voor patiënten met kanker 

in Nederland een grote stap dichterbij. Ook 

FOM houdt zich bezig met protonentherapie. 

Zo is in 2010 het FOM-programma ‘Nieuwe 

Instrumenten voor de Gezondheidszorg’ (NIG) 

van start gegaan. RUG-hoogleraar versnel-

lerfysica en FOM-programmaleider Sytze 

Brandenburg vertelt over protonentherapie, 

één van de deelonderzoeken binnen het FOM-

programma NIG. 

FOM-PROGRAMMA ‘NIEUWE 
INSTRUMENTEN VOOR DE  
GEZONDHEIDSZORG’
in 2010 is het FOM-programma 
‘nieuwe instrumenten voor de 
gezondheidszorg’ gestart als 
onderdeel van het gelijknamige 
nWO-initiatief; een samenwer-

king tussen ZonMw, FOM, StW 
and ictregie. Het bestaat uit 
zes verschillende onderzoeken 
gericht op het stimuleren van 
(technisch-)fysisch onderzoek van 
hoge wetenschappelijke kwaliteit 
dat van belang is voor het ontwik-
kelen van nieuwe instrumentatie 

voor de diagnose, behandeling 
en/of verzorging van patiënten. 
Het onderzoek voor protonen-
therapie uitgevoerd aan het KVi 
in groningen en de tu delft was 
daar één van. Op de FOM-website 
vindt u informatie over de andere 
projecten. 
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Sytze Brandenburg (rechts) in de bestralingsruimte waar de experimenten voor onderzoek naar protonentherapie gedaan 
worden. De materialen op de foto zijn onderdelen van een experiment dat Brandenburg en collega’s op dit moment uitvoeren. 
Links staat collega Marc Jan van Goethem, die vanuit het UMCG in het protonentherapie-onderzoek participeert.  
Brandenburg werkt met hem ook aan allerlei technische aspecten van het protonentherapiecentrum van het UMCG. 

brengen, kun je bepalen of de plaats waar de protonen 
tot stilstand zijn gekomen, klopt met die uit het  
behandelplan.”

VERNIEUWDE PET-SCANNER
Brandenburg licht toe dat het ontwikkelen van een 
nieuwe Pet-scanner dé manier is om dat te meten en de 
nauwkeurigheid van protonentherapie te bepalen. een 
gewone Pet-scanner maakt medische afbeeldingen 
door het inspuiten van radioactieve vloeistof bij de 
patiënt en spoort daarmee bijvoorbeeld tumoren op. 
“een vernieuwde ‘time-of-flight Pet-scanner’ kan de 
radioactiviteit afbeelden die door de protonen is ge-
maakt. daarmee verkrijg je veel meer informatie, omdat 
de kwaliteit van de afbeelding veel scherper is dan met 
een conventionele scanner. dat maakt de plaatsbepaling 
nauwkeuriger.” 

PROTOTYPE
“er zijn nu ontwikkelingen in de industrie gaande om 
Pet-scanners nog verder te verbeteren en wij werken 
aan het gebruik van die technologie voor protonen- 
therapie . Zo zet het KVi-cArt met hulp van de rug  
al middelen in, maar wordt er ook al in-kind bijgedragen 
vanuit de industrie. Wij schrijven nu aan een onder- 

zoeksvoorstel dat we willen indienen bij technologie-
stichting StW om een compleet nieuwe Pet-scanner te 
bouwen, maar de kosten zijn hoog. er moet daarom wel 
matching komen van de industrie, waarbij onder andere 
intellectueel eigendom een belangrijk punt is”, aldus 
Brandenburg. “Het FOM-onderzoek dat is gedaan, moet 
uiteindelijk over een aantal jaren leiden tot een meet- 
instrument in de vorm van een nieuwe Pet-scanner in de 
behandelruimte, dat wereldwijd verkocht kan  
worden. de scanner zal ervoor zorgen dat artsen  
behandelingen veel nauwkeuriger kunnen uitvoeren.”

EXPERTISE DELEN
Brandenburg is vanuit zijn werkzaamheden bij het KVi-
cArt ook betrokken geweest bij de totstandkoming van 
het in aanbouw zijnde protonentherapiecentrum van het 
uMc groningen. Zo was hij lid van de tenderboard die de 
aanbiedingen van protonenapparatuur voor het centrum 
beoordeelde. Maar ook heeft hij vanuit zijn jarenlange 
ervaring bij het KVi advies gegeven over bestralingsvei-
ligheid. naast groningen en delft hebben ook MaastrO 
in Maastricht en een Amsterdams consortium van het 
AMc, Vumc en AvL in 2014 vergunning gekregen voor 
het aanbieden van protonenbehandelingen. Het is nog 
niet bekend wanneer de bouw van deze twee centra zal 
starten. “Het is mooi dat we nu al praten over hoe alle 
vier protonencentra straks hun fysisch-technologische 
onderzoek zullen bundelen en hun expertise kunnen 
samenbrengen”, zegt Brandenburg. (MV)

Meer informatie
➥ www.fom.nl/instrumentenGZ
➥ www.umcgroningenptc.nl
➥ www.hollandptc.nl
➥ www.rug.nl/kvi-cart/

Wetenschap

in juni is bekend geworden dat het nederlandse  
bedrijf iBS een grote opdracht heeft gekregen om 
precisieapparatuur te ontwikkelen voor het positio-
neren en verbinden van sensor-elementen voor het 
ALice experiment, één van de vier grote experimen-
ten bij de deeltjesversneller op cern.
de experimenten van de LHc hebben belangrijke 

bijdragen geleverd aan het begrip van de subatomaire 
wereld. Onderzoekers zijn nog altijd bezig met het 
analyseren van de vele meetgegevens die verzameld 
zijn. toch is het belangrijk om de detectoren up- 
to-date te houden zodat ook in de toekomst opti-
maal gebruik kan worden gemaakt van de grootste 
versneller ter wereld. daarom zijn alle experimenten 

druk bezig met de voorbereidingen om ná run 2 van 
de LHc, die net begonnen is, delen van de detectoren 
te vervangen door instrumenten die nog nauwkeuriger 
en sneller zijn. dat zal na 2018 zijn, is de verwachting.  
Lees meer over ALice op pagina 14.

➥ www.nikhef.nl       ➥ www.ibspe.com 

Het doel van deze ‘annual meeting on molecular and cellular 
biophysics’, is het samenbrengen van alle groepen in ne-
derland die zich bezighouden met moleculaire en cellulaire 
biofysica, biomedische technologie en microscopie. tijdens de 
bijeenkomst vinden plenaire sessies plaats waarvoor natio- 
nale en internationale sprekers zijn uitgenodigd en speciale 
mondelinge en posterpresentaties. Keynote speaker is  
William e. Moerner (Stanford university). Moerner gebruikt 
nanoscopie om de optische eigenschappen van moleculen te 
kunnen detecteren en onderzoeken. Hiervoor ontving hij in 
2014 de nobelprijs voor Scheikunde.

➥ www.fom.nl/biophysics          ➥ www.fom.nl/veldhoven

AGENDA
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We zijn, onder regie van Wim van Saarloos en 
met het script van de werkgroep Breimer in 
de hand, nWO 2.0 aan het opbouwen. daarin 
moeten de ‘best practices’ van bestaande 
nWO-onderdelen, zoals FOM, een plek 
krijgen. de wetenschapsvisie van OcW rept 
op niet minder dan zes plaatsen over deze 
best practices.

Best practices. Op z’n minst een ongeluk-
kige term. Om te beginnen: beter dan best 
kan niet. een slecht uitgangspunt voor een 
nieuwe organisatie! Vervelender is dat zodra 
iets als best practice is aangemerkt, alles wat 
anders is daarmee is gediskwalificeerd. er 
kan er maar één de beste zijn. Voorspelbaar: 
de nWO-onderdelen gaan nu allemaal naar-
stig lijstjes maken van hun best practices. 
We zullen onszelf kunnen feliciteren met het 
enorme aantal best practices dat nWO rijk 
blijkt te zijn, misschien ook wel 11.700, de één 
nog bester dan de andere. en dan wordt het 
een soort kaartspel wie welke best practice 
inbrengt. Veel kaarten in het spel is dan een 
voordeel. 

Zo moeten we het dus niet gaan doen. 

Wat is een best practice eigenlijk? Soms 
hebben verschillende nWO-geledingen 
vergelijkbare beleidsinstrumenten. FOM 
heeft de iPP’s, chemische wetenschappen de 
cHiPP’s. FOM heeft het uitgevonden, maar 
dat doet er nu niet toe. Het zijn instrumenten 
die ongeveer hetzelfde doel dienen, soort- 
gelijke doelgroepen bedienen en vergelijk-
baar van opzet zijn. dan heeft het zin naar de 
verschillen in regelgeving en uitvoeringsprak-
tijk te kijken, gebruikers naar hun ervaringen 
te vragen en vervolgens te zorgen dat in nWO 
2.0 dit instrument beschikbaar komt met 
gebruik van al die ervaring. dat zou van mij 
dan een best practice mogen heten.

Maar er zijn vele aspecten waarop de nWO-
gebieden van elkaar verschillen, soms gradueel, soms fundamenteel. en dat 
beperkt zich niet tot beleidsinstrumenten. de ambitie om een wetenschap-
pelijke gemeenschap te vormen bijvoorbeeld. Om het wetenschappelijk land-
schap vorm te geven. Om inhoudelijk agendabepalend te zijn. Om strategische 
keuzes te maken. Om een rol te spelen die verder gaat dan het organiseren van 
jaarlijkse competities. 

Allemaal taken die de wetenschapsvisie aan het nieuwe nWO toebedeelt, en 
waar de verschillende nWO-geledingen verschillende tradities in hebben.

ik houd in dit proces in ieder geval een checklist in mijn achterhoofd. Zal het in 
nWO 2.0 mogelijk zijn om een instituut een drastisch vernieuwde missie te ge-
ven, zoals dat in het verleden bij AMOLF en recent bij diFFer is gebeurd? Zal 

het mogelijk zijn zodanig slagvaardig 
met stakeholders te onderhandelen 
dat zoiets als de oprichting van ArcnL 
mogelijk is? Of bij te dragen aan het 
tot stand brengen van een nationale, 
mogelijk internationale faciliteit, zoals 
het HFML? Zal het domeinbestuur 
voldoende gezag hebben om inhoude-
lijke keuzes op hoofdlijnen te maken, 
bijvoorbeeld in de afweging tussen big 
en small science? en zal er altijd de 
mogelijkheid zijn voor onderzoekers 
met een briljante inval om een zeer 
risicovol maar uitermate spannend 
onderzoeksvoorstel in te dienen?

Wij weten hoe FOM hier in staat. Maar 
weten wij dat van de andere gebieden? 
en weten zij het van ons? de realiteit 
is dat de gebieden, op zowel bestuurs-  
als bureauniveau, helemaal niet zo 
goed van elkaar weten hoe ze zaken 
aanpakken. Laat staan dat ze weten 
wat er bij de buren goed en wat minder 
goed werkt.

de geesteswetenschappen bestrijken 
een heel ander veld dan de natuur-
kunde – breder, inhomogener, met 
een hele waaier van disciplines en 
een cultuur waarin – anders dan in 
de natuurkunde - eenlingen of kleine 
werkverbanden de norm zijn. Maar dat 
neemt niet weg dat in dat veld prac-
tices kunnen zijn ontwikkeld waar wij 
als FOM, of als bètadomein, best ons 
voordeel mee zouden kunnen doen. en 
vice versa. Hulde daarom voor de voor-
zitter van geesteswetenschappen, 
Maarten Prak, die de tijd en moeite 
nam om FOM te bezoeken en in een ui-
termate levendig en open gesprek met 
Wim en mij te reflecteren op de mores 
en ambities in onze gebieden.

Voor de vorming van het bètadomein zal dit ook stap één moeten zijn: luiste-
ren naar elkaar, uitvinden wat echt goed werkt, inventariseren waar we van 
elkaar verschillen en waar niet zo erg, en analyseren waarom dat zo is. is het 
omdat de een het gewoon slimmer aanpakt dan de ander, of omdat er funda-
menteel verschillende belangen gediend moeten worden. 

tenslotte. de beste best practice is het team, de werksfeer, de hoogte van 
de lat. de ambitie om dingen snel en goed te doen, om niet bureaucratisch te 
zijn, om de onderzoekers, de wetenschap centraal te stellen. de beste best 
practice is ook de persoonlijke inzet van individuen die het team vormen. Bij 
FOM zien we dat dat veel jonge mensen zijn met een enorme drive, die verant-
woordelijkheid en ruimte krijgen en dat fantastisch oppakken. een hele beste 
best practice.

gOOd, Better And 
BEST PRACTICES  
FOM-voorzitter Niek Lopes Cardozo
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DIFFER BETREKT NIEUWBOUW IN EINDHOVEN

Het verhuisweekend was een belangrijke 
mijlpaal in het verhuistraject, dat negen 
maanden in beslag neemt. Het eerste 
grote transport vond al op 2 maart 2015 
plaats toen het eerste onderdeel van het 
plasma-experiment Magnum-PSi nog 
tijdens de afbouw van het nieuwe pand 
werd overgebracht. Veel transporten 
volgden: andere delen van Magnum-PSi, 
het fijnmechanische machinepark van de 
werkplaats, en een ionenversneller voor 
materiaalonderzoek, verhuisd vanuit het 
bedrijf Acctec BV op de tu/e campus. 
daarnaast waren er leverancierstrans-
porten met de inrichting, enkele nieuwe 
hightechmachines voor de fijnmechani-
sche techniek, en veel ander technisch 
materieel. de hele verhuizing is eind 
2015 gereed, wanneer ook het laatste 
experiment Pilot-PSi vanuit nieuwegein 
over komt. de opbouw en ingebruikname 
van alle experimenten duren tot voorjaar 
2016. tot die tijd komt diFFer stap voor 
stap weer in de running.

MEDEWERKERS EN DE VERHUIZING 
tijdens de bouw bezochten medewer-
kers de nieuwe locatie al regelmatig, 
onder andere bij het inboren van de eer-
ste paal en het bereiken van het hoogste 
punt. in het najaar van 2014 organiseerde 

diFFer bovendien excursies naar de 
campus waarbij groepen medewerkers 
steeds zowel de nieuwbouw als een 
wetenschappelijke groep of faciliteit van 
de tu/e naar keuze bezochten. Vanaf 
maart 2015 kwam het gebouw in delen 
beschikbaar voor diFFer-medewerkers. 
Zij begonnen al met het opbouwen 
van Magnum-PSi, het inrichten van de 
werkplaats en het uitrollen van de ict-
infrastructuur.

WARM WELKOM 
Maandag 11 mei 2015 heetten  Wim van 
Saarloos, toen nog FOM-directeur, en 
diFFer-directeur richard van de Sanden 
alle medewerkers bij binnenkomst 
persoonlijk welkom. Op de achter-
grond klonk muziek die studentenband 
Jazzal in het midden van het gebouw 
live speelde en die dankzij de trappen 
en open vides in het gebouw overal 
hoorbaar was. Alle medewerkers vonden 
op de nieuwe werkplek een gepersonali-
seerd welkomstpakket. Halverwege de 
ochtend spraken de beide directeuren 
enkele warme woorden tot de verza-
melde medewerkers en was er koffie 
en gebak. Aansluitend waren er enkele 
rondleidingen langs bijzondere plekken 
en faciliteiten van het duurzame gebouw.

OOG VOOR ECOLOGIE 
Het gebouw kent qua duurzaamheid 
geen gelijke binnen nederland. Bij het 
ontwerp en de bouw hield men op alle 
fronten rekening met de omgeving. de 
ecologische voetafdruk van diFFer 
moest zo klein mogelijk blijven. Als eer-
ste onderzoeksgebouw kreeg diFFer 
dan ook de hoge duurzaamheidsscore 
BreeAM-nL excellent in de ontwerpfa-
se. de verwachting is dat nu het gebouw 
gereed is, het deze score ook krijgt.
Bij de bouw is met duurzame materialen 
gewerkt en bouwafval werd gescheiden. 
de funderingspalen zijn trillingsarm 
ingeschroefd (avegaartechniek) en een 
speciale afvoer van hemelwater ontziet 
het ecosysteem van de dommelvallei. 
Bomen die voor de bouw zijn verhuisd 
worden teruggeplaatst en er zijn nest-
kasten aangebracht voor zwaluwen en 
vleermuizen.
de nieuwbouw is bovendien energiezui-
nig. diFFer is letterlijk transparant door 
veel glas in de buitengevel, waardoor de 
kantoren veel daglicht hebben. dankzij 
het speciaal ontworpen zaagtandprofiel 
van de gevelramen valt er altijd daglicht 
in, terwijl direct zonlicht wordt afge-
schermd. Zo wordt onnodig opwarmen 
en de noodzaak tot koelen vermeden. 
Het gebouw heeft veel Led-verlichting, 
driedubbel isolatieglas en 932 zonnepa-
nelen wekken zo'n 198.000 kilowattuur 
per jaar op. Verwarming en koeling zijn 
gekoppeld aan de warmte-/koudeopslag 
in de bodem van het campusterrein. 

NIEUWE PLEK, NIEUWE  
SAMENWERKINGEN
Met de inbedding op de campus van de 
tu/e wil diFFer effectiever samenwer-
ken met collega-wetenschappers en 
bedrijfsleven. dankzij de nieuwbouw kan 
diFFer bovendien onderzoek binnen de 
thema's fusie-energie en energieopslag 
in vloeistoffen gemakkelijker uitbreiden 
met nieuwe onderzoeksgroepen en 
faciliteiten. Zo ontstaat een optimale 
basis voor de ontwikkeling van nieuwe 
energie-technologieën.
Het nieuwe gebouw staat precies op het 
raakvlak van de campusgebieden voor 
onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven 
en vormt zo bijna letterlijk de verbin-
ding tussen deze disciplines. de eerste 
samenwerkingen en uitbreidingen zijn 
een feit. Al bijna twee jaar werkt diFFer 
met Fujifilm research aan de efficiënte 
productie van functionele films, de tu/e 
trekt met een onderzoeksgroep naar so-
lar fuels onder leiding van Spinozalaure-
aat rené Janssen binnenkort bij diFFer 
in en in april 2015 ging een samenwer-
kingsverband van start met Syngaschem 
BV om te komen tot het produceren van 
duurzaam 'syngas'. 
na de zomer zal diFFer voor een  
belangrijk deel weer operationeel 
zijn. in november 2015 vindt dan de  
officiële opening plaats van de  
nieuwbouw. (AV)

➥ www.differ.nl

DIFFER GENOMINEERD
Het nieuwe gebouw van FOM-instituut diFFer is genomineerd voor de 
tweejaarlijkse dirk roosenburg architectuurprijs van het Architectuurcentrum 
eindhoven. de nominatiecommissie waardeert de ruimtelijke kwaliteit van het 
ontwerp en de opmerkelijke duurzaamheidaspecten. “Hoewel het ontwerp van 
de gevel afwijkt van de eerste generatie tu/e-gebouwen, past het horizontale 
volume goed in het campuslandschap. in het ontwerp voor de nieuwe huisves-
ting zijn kantoren en ondersteunende functies gesitueerd rondom twee hallen 
voor het uitvoeren van experimenten, waarbij trappen en vides ontmoetingen 
tussen gebruikers stimuleren. Het interieur kenmerkt zich door doorzichten 
vanuit de kern door de verschillende lagen van het gebouw en het materiaalge-
bruik is bijzonder hoogwaardig”, aldus de nominatiecommissie. 

Honderdvij�ig medewerkers van DIFFER trokken op vrijdag 8 mei 2015 voor  
de laatste keer de deur achter zich dicht in Nieuwegein. Rond 16.00 uur star�e de 
grote kantoorverhuizing naar het gloednieuwe laboratorium op de campus van  
de Technische Universiteit Eindhoven. Maandag 11 mei begon iedereen daar na  
jaren van voorbereidingen aan de eerste werkdag.
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Per 1 september hee� de Vrije Universiteit in Am-
sterdam een nieuwe rector: Vinod Subramaniam.  
Subramaniam is directeur van het FOM-instituut 
AMOLF in Amsterdam en hoogleraar aan de Uni-
versiteit Twente. Huib Bakker start per 1 septem-
ber 2015 als interim-directeur van AMOLF. 

Subramaniam: “ik ervaar de Vu als een bijzon-
dere universiteit, onder meer vanwege de grote 
diversiteit in de studentenpopulatie, waardoor de 
Vu haar maatschappelijke taak als universiteit 
goed kan vervullen. ik kijk ernaar uit hier als rector, 
samen met de medewerkers en studenten, een 

bijdrage aan te leveren. in de korte periode van mijn 
directeurschap heb ik AMOLF leren kennen als in-
spirerende omgeving waar excellente en bevlogen 
wetenschappers toponderzoek doen. Het instituut 
vaart een heldere koers en is een verrijking voor het 
nederlandse onderzoeklandschap.”

Zijn opvolger Huib Bakker kent 
AMOLF goed: hij is er gepromoveerd 
en is sinds 2003 hoofd van de afde-
ling moleculaire nanofysica. Bakker 
is hoogleraar aan de UvA en dit jaar 
verkozen als KNAW-lid. 

VINOD SUBRAMANIAM BenOeMd tOt nieuWe rectOr MAgniFicuS Vu 

Het eerste transport met de Target Exchange and Analysis Chamber (TEAC) 
van Magnum-PSI komt op 3 maart aan bij het nieuwe DIFFER-gebouw.
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toen Wim van Saarloos aantrad bij FOM kwam er aan 
het tijdperk van vierentwintig jaar directeurschap van 
Hans chang een einde. Van Saarloos volgde hem op, voer 
zijn eigen koers en nam vanuit zijn voorgaande positie 
als hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden de 
benodigde ervaring uit het onderzoeksveld mee. carlo 
Beenakker, voormalig bestuurslid van FOM, typeerde 
hem in 2011 als een buitengewoon goede keuze als nieuwe 
directeur: “geen nieuwe chang, geen beroepsbestuurder 
en niet iemand die alleen op de winkel past, maar een 
gelouterd wetenschapper die in staat is een wissel om te 
gooien als dat nodig is.”

Starten met energie
Ondanks het feit dat Van Saarloos FOM al relatief goed 
kende, vond hij het een uitdaging om  aan het hoofd te 
staan van zo’n grote organisatie. Onder zijn leiding heeft 
FOM belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en grote 
bijdragen geleverd aan de nederlandse fysica en de we-
tenschap in brede zin. Het eerste dat Van Saarloos noemt 
als hoogtepunt in zijn loopbaan als FOM-directeur is de 
omvorming van FOM-instituut voor Plasmafysica rijnhui-
zen in nieuwegein naar FOM-instituut diFFer. dat ging 
gepaard met een ingrijpende relocatie naar het Science 
Park op de technische universiteit eindhoven (tu/e) waar 
inmiddels een nieuw en zeer duurzaam pand is gebouwd. 
“Vanuit het Strategisch Plan wilde FOM sterker inzet-
ten op energieonderzoek. destijds kwam de nieuwbouw 
in nieuwegein ter sprake en ik heb aangestuurd op een 
bredere missie en een relocatie naar een universitaire 
campus. We kunnen nu terugkijken op een heel geslaagde 
missieverandering en het is fijn dat we de financiële mid-
delen hebben kunnen vinden voor de nieuwbouw”, vertelt 
Van Saarloos.” Hij voegt toe dat het een verandering is 
waar we om meerdere redenen trots op kunnen zijn, 
bijvoorbeeld omdat diFFer nu als best practice wordt 
neergezet door de overheid. “Maar ook de betrokkenheid 
van de diFFer-medewerkers is bijzonder, want nagenoeg 
iedereen is meegegaan. Het was heel speciaal om ieder-
een welkom te heten op hun eerste werkdag in het nieuwe 
pand begin mei. daarmee is een instituut neergezet dat 
wetenschap en samenleving verbindt door bij te dragen 
aan de oplossing van het energieprobleem.”

Verbinden van mensen, bedrijven  
en wetenschap
Andere belangrijke hoogtepunten die Van Saarloos 
noemt, zijn de goede slagen die FOM heeft gemaakt met 
het leggen van verbindingen met de nederlandse univer-
siteiten. Hij noemt de ondersteuning van het Sectorplan, 
de samenwerking met de commissie dijkgraaf en de 
oprichting van het Platform universitaire natuurkunde 
(Pun) waarin FOM een rol had als aanjager en ondersteu-
ner ten dienste van de universiteiten. dat intensieve en 
persoonlijke contact met de universiteiten en de FOM-
achterban heeft er mede toe geleid dat de promotieduur 
van FOM-promovendi de afgelopen jaren aanzienlijk is 
verkort. “dat is mogelijk gemaakt door het aanzwenge-
len van de discussie en het onderwerp bespreekbaar te 
maken onder FOM-werkgroepleiders op de maandag-
avond in Veldhoven”, vertelt Van Saarloos. Hij heeft hier 
zelf ook een positieve bijdrage aan geleverd door zijn 
beroemde tweejaarlijkse ‘zeepkist-bijeenkomsten’ op 
alle faculteiten. “ik vond dat erg leuk om te doen, en het 
was een manier om het veld te informeren, maar ook voor 
mezelf om erachter te komen wat er speelde en gevoed te 
worden.” Zelf noemt hij de successen van het Sectorplan 
natuur- en scheikunde (Van Saarloos stond mede aan de 

wieg van het Sectorplan, voor hij FOM-directeur werd) en 
dat hierdoor een unieke samenwerking met de chemici 
ontstond. “Maar ook spannende fysica heb ik ervaren als 
hoogtepunten!”, vertelt Van Saarloos. “Met veel plezier 
was ik getuige van 
de ontdekking van 
het higgsdeeltje 
en majorana’s, 
maar ook van 
ontwikkelingen op 
het gebied van gecondenseerde materie, (nano)optica, 
designer ma�er en de biofysica”, zegt hij enthousiast. een 
recente belangrijke ontwikkeling die hij in het gesprek 
aanhaalt, is de evaluatie van de industrial Partnership 
Programmes van FOM: “iPP’s zijn een integraal onderdeel 
van samenwerking met de industrie en worden nu gezien 
als sterkte van de nederlandse fysica. dit waren tien jaar 
geleden gedurfde stappen, waarmee FOM haar nek heeft 
uitgestoken en voorliep op de ontwikkelingen. Het heeft 
bijgedragen aan het doorbreken van vermeende tegen-
stellingen tussen de eerste, tweede en derde geldstroom. 
de oprichting van Qutech samen met een buitenlands 
bedrijf als Microsoft, en de bijdrage van FOM/nWO, vind 
ik een prachtig voorbeeld van een langdurige investering 
op grotere schaal. Ook het cSer-programma met Shell, 
de oprichting van ArcnL, de focusgroepen energie, en de 
samenwerking met de ru rond het HFML bevestigen dat 
je als FOM-organisatie krachtige dingen kunt doen voor 
de wetenschap. Ook in het nieuwe nWO moeten we deze 
kracht zien te bewaren.” daarmee laat hij zich alvast een 
glimp van de het toekomstbeeld ontvallen. 

Wims vrouwen 
Van Saarloos realiseert zich dat hij niet uitputtend kan 
zijn in het noemen van alle hoogtepunten in zijn bestuurs-
periode, en dat er ook moeilijk periodes waren. “FOM 
verkeert al lange tijd in een financieel lastige periode. 
ruimte voor vrij onderzoek blijft zorgelijk, alhoewel het 
topsectorenbeleid inmiddels wel steeds beter ingebed 
raakt bij nWO.” naast het noemen van het feit dat hij 
al die jaren als FOM-directeur met veel plezier met de 
centrale Ondernemingsraad heeft samengewerkt, besluit 
hij met een voor hem persoonlijk belangrijk speerpunt: 
het vrouwenbeleid. FOM heeft zich de afgelopen jaren 
onder leiding van Van Saarloos sterk gemaakt voor het 
verhogen van het aandeel vrouwen in de fysica en in de 
FOM-organisatie, en het vasthouden aan de doelstelling 
‘20 in 2020’ (een programma dat Van Saarloos in 2010 
met zijn Leidse oud-collega els goulmy presenteerde). 
de status quo is dat de gestelde doelstellingen voor de 
fysica niet geheel zijn gehaald. “Maar”, zegt Van Saarloos. 
“Je moet in dit geval niet alleen naar de cijfers kijken. Bin-
nen de fysica zijn vanuit FOM veel vrouwelijke talenten 
doorgestroomd naar belangrijke andere universitaire 
functies, denk aan Anouk rijs, Marileen dogterom en 
dorothea Samtleben. dat deze vrouwen doorstromen 
naar andere hogere posities buiten FOM, is op zich al een 
succes te noemen. Binnen FOM is mijn opvolgster christa 
Hooijer een uitstekend voorbeeld voor talentontwikke-
ling binnen FOM. Zij is van programmacoördinator op 
het FOM-bureau doorgegroeid naar plaatsvervangend 
directeur van het natuurkunde bureau bij nWO en zie nu 
haar huidige functie.”

Kurk waar FOM op drijft
Wim van Saarloos kijkt op verzoek toch ook vooruit hoe 
FOM zich straks zal handhaven als onderdeel van een 
breder bètadomein binnen nWO. “FOM heeft een goede 

              Wim van Saarloos  neemt afscheid
Interview

EEN TERUGBLIK OP RUIM VIJF JAAR DIRECTEURSCHAP BIJ FOM 

reputatie, veel intellectueel gezag, een grote gun-factor, 
en krijgt uit het brede wetenschapsveld veel vertrouwen. 
Het zou mooi zijn als FOM dit vast kan houden in de 
nieuwe organisatiestructuur binnen nWO, maar dat is wel 

een uitdaging. 
Als kleine or-
ganisatie is dat 
veel makkelijker 
te realiseren”, 
reflecteert Van 

Saarloos. “Maar ook succesfactoren als het organiserend 
vermogen van FOM en de goede verbinding met het veld, 
bedrijfsleven en onderzoekers moet FOM meenemen. 
Het zijn deze succesfactoren waar de kurk van FOM op 
drijft.” 

Veerkracht 
in aanloop naar alle veranderingen die FOM zal ondergaan 
binnen de nieuwe organisatiestructuur van nWO zegt 
Van Saarloos dat hij onder de indruk is van alle veerkracht 
binnen FOM in deze periode van verandering. “ik merk 
dat iedereen binnen de organisatie en bij de achterban 
zijn schouders eronder zet. Hoewel FOM de grootste 
veranderingen te verstouwen krijgt lopen veel mensen 
al voorop bij het nadenken over de nieuwe organisatie.” 
Sinds 1 juni heeft Van Saarloos geen FOM-pet meer op, 
maar werkt hij in opdracht van de stuurgroep ‘transitie 
nWO’. Van Saarloos, die werd gevraagd voor deze sleutel-
functie, is blij dat zijn benoeming breed gedragen is door 
alle gebiedsdirecteuren en -voorzitters. Als programma-
directeur transitie moet hij er onder andere voor zorgen 
dat de domeinen concreet vorm krijgen. dat zal deels 
door de domeinen zelf gebeuren, waarbij Van Saarloos 
een vinger aan de pols houdt en het bredere perspectief 
zal bewaken. “ik heb een sterkte drive om een nieuw nWO 
neer te zetten dat zich typeert als een open, betrokken en 
flexibele organisatie, met dezelfde gun-factor als die ik 
voor FOM ervaren heb”, aldus Van Saarloos. “in september 
verwachten we een plan van aanpak te presenteren met 
daarbij een tijdslijn voor de organisatieaanpassingen. We 
denken dat de transitie naar de nieuwe organisatie met 
een raad van Bestuur en domeinen en bijbehorende fi-
nancieringsinstrumenten in het najaar van 2016 zal plaats-
vinden. de veranderingen voor de instituten zijn minder 
gekoppeld aan de transitie en hebben naar verwachting 
een overgangsperiode nodig van drie tot vier jaar.” 

Afscheid
Op dinsdag 16 juni nam Van Saarloos officieel afscheid 
van FOM tijdens een sfeervolle afscheidsreceptie op 
FOM-instituut diFFer, zie pagina 3. daarmee is de cirkel 
rond: diFFer was het eerste veranderingstraject dat 
Van Saarloos in 2009 als FOM-directeur initieerde. en de 
verhuizing naar het nieuwe pand van diFFer medio mei 
vond nagenoeg tegelijkertijd plaats met de aankondiging 
van zijn vertrek. “ik zal de samenwerkingen, de contacten 
met de instituten en de wetenschappers en het leggen 
van verbindingen erg missen”, zegt Van Saarloos. “Fysici 
zien nu FOM als hun organisatie. Het zou mooi zijn als ze 
op den duur het bètadomein als hun organisatie zien, met 
voldoende financiële middelen voor de bètawetenschap-
pen.” in zijn opvolger heeft Van Saarloos alle vertrouwen. 
“christa heeft ruimschoots bewezen dat ze nieuwe 
verbindingen met de rest van de nWO-organisatie kan 
leggen en kent FOM goed. Ze moet als interim FOM-
directeur haar eigen stijl volgen en rol neerzetten, en ik 
wens haar veel succes!” (MV)
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Op het moment dat FOM expres met scheidend FOM-directeur Wim van Saarloos  

spreekt, zit hij al volop in zijn nieuwe rol als programmadirecteur transitie bij NWO. 

De overgang is snel gegaan: op 20 mei maakte FOM de benoeming van Van Saarloos 

bekend en op 1 juni gaf hij het stokje al door aan Christa Hooijer die hem als interim-

directeur opvolgde. Graag maakte Van Saarloos, die FOM een warm hart toedraagt, 

tijd voor een afscheidsinterview waarin hij terugblikt op ruim vijf FOM-jaren.

“Succesfactoren als het organiserend vermogen van  

   FOM en de goede verbinding met het veld, bedrijfsleven 

en onderzoekers zijn de kurk waar FOM op drijft.”
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Begin dit jaar stuurde een gemengd gezelschap van Vici-panelleden een 
brief naar het algemeen bestuur van nWO waarin zij hun zorgen uitspre-
ken over de domeinbrede beoordeling van Vici-voorstellen. Volgens de 
briefschrijvers bevat een breed panel te weinig experts om een goede 
inhoudelijke discussie met de kandidaten te kunnen voeren, en zijn zij 
niet in staat om de grote onderlinge cultuurverschillen tussen de on-
derzoeksgebieden op een juiste manier mee te wegen. Wat er bij de Vici 
gebeurt, is een miniatuurversie van de reorganisatie van nWO waarbij 
gebieden opgaan in brede domeinen, en het is zaak om te voorkomen dat 
de ervaringen van de Vici-panelleden in de toekomst op heel nWO van 
toepassing zullen zijn. 

nu zijn er weinig onderwerpen waarover wetenschappers zulke 
uitgesproken meningen hebben als over de manier waarop onderzoeks-
voorstellen beoordeeld worden. een korte bloemlezing: als de panels te 
smal zijn, is er soms geen plek voor interdisciplinair onderzoek, waarbij 
het natuurkunde-panel het niet ziet zitten omdat er te veel biologie in 
een voorstel zit, en omgekeerd bij het biologie-panel. Als de panels te 
breed zijn ontstaat een situatie zoals bij de Vici. Soms duurt het bijna een 
jaar voordat een beslissing valt over ‘urgente en innovatieve’ onder-
zoeksvoorstellen. Het aantal man- en vrouwuren dat in het schrijven 
van voorstellen zit is gigantisch. Zeer lage toekenningspercentages 
leiden tot kapitaalvernietiging, frustratie en grote inefficiëntie. Beslis-
singen over promoties en tenure worden feitelijk in handen gelegd van 
externe commissies. een echt level playing field bestaat niet, want in het 
kleine wetenschappelijke wereldje kennen panelleden aanvragers vaak 
persoonlijk en bekende wetenschappers hebben daarmee automatisch 
een voorsprong. Bij gebrek aan inhoudelijke kennis scoort een charis-
matische indiener bij een interview veel beter dan een wat introverter 
kandidaat. de rijken worden rijker en de armen worden armer. referen-
ten hebben weinig tijd om voorstellen te beoordelen en schrijven daarom 
soms generiek positieve rapporten waar een commissie niets mee 
kan. Of referenten zijn bevooroordeeld en dogmatisch en schieten een 
voorstel af omdat ze nu eenmaal vinden dat je niet aan genen moet zitten 
rommelen. en ga zo maar door.

gekeken naar kwaliteit van onderzoek versus geïnvesteerde euro’s 
doen de bètadisciplines het in nederland in vergelijking met andere 
landen uitstekend. in hoeverre de manier waarop onderzoeksvoorstellen 
beoordeeld worden hier een belangrijke rol in speelt, is volgens mij niet 

bekend. Maar het is moeilijk te geloven dat de wetenschap op heel hoog 
niveau blijft als alle beoordelingsprocedures heel erg slecht zijn. Wat wel 
recent is onderzocht, is hoe belangrijk de verdeling is tussen vaste finan-
ciering van onderzoek enerzijds en financiering op basis van competitie 
anderzijds. nederland besteedt ongeveer evenveel middelen aan beide 
vormen. de conclusie van dit onderzoek van het centraal Planbureau 
(cPB) luidt: “de beste financieringsvorm voor onderzoek bestaat niet.” 
Verder constateert het cPB: “Vaste financiering is bij uitstek geschikt 
voor fundamenteel onderzoek. de zekerheid die het biedt sluit goed 
aan bij het lange termijn karakter. daarnaast stimuleert het risicovol 
innovatief onderzoek, door de tolerantie voor vroegtijdige mislukkingen 
en het lange termijn commitment.” Verder merkt het cPB op: “Specifieke 
vormen van competitieve financiering kunnen worden toegepast om te 
sturen op onderzoeksthema, maximale kwaliteit van onderzoeksvoor-
stellen of een hoge onderzoeksproductiviteit.” tenslotte. “iedere vorm 
kent echter zijn eigen nadelen, zoals kosten voor beoordelingsprocedu-
res en het schrijven van voorstellen en strategisch gedrag van onderzoe-
kers. Of de voordelen opwegen tegen de nadelen is afhankelijk van de 
specifieke context.” 

Zucht. Voor de duidelijkheid, ik ben geen liefhebber van de ongenuan-
ceerde eendimensionale oneliners die tegenwoordig de politiek domi-
neren en ook langzamerhand de wetenschap aan het binnendringen zijn, 
zoals recent geïllustreerd bij de bezetting van het Maagdenhuis van mijn 
eigen universiteit. Maar aan deze cPB-analyse heb je in de praktijk toch 
wel erg weinig. Het doet me een beetje denken aan het verschil tussen de 
editorials in Amerikaanse en nederlandse kranten. daar waar in de ne-
derlandse krant de analyse zich soms beperkt tot: lastig, lastig, moeilijk, 
moeilijk, behoedzaam verder gaan en overal rekening mee houden, vind 
je in Amerikaanse kranten vaak een veel meer uitgesproken standpunt: 
lastig, lastig, moeilijk, moeilijk, but the government should stop doing 
X and start doing Y instead. Om dan toch nog een beetje in die laatste 
stijl af te sluiten bij deze een concreet advies: Zorg in alle beoordelings-
panels in ieder geval voor voldoende inhoudelijke expertise – gebrek 
aan expertise ondermijnt het gezag van panels en leidt tot frustratie bij 
zowel indieners als panelleden. 

Jan de Boer
Lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM, hoogleraar theoretische 
fysica aan de UvA en FOM-werkgroepleider. 

JAn de BOer geeFt Het StOKJe dOOr AAn KOBUS KUIPERS, AMOLF-groepsleider, voorzi�er van de FOM- 
Werkgemeenschapscommissie Nanofysica/-technologie(NANO) en tevens trekker van het Internationaal Jaar van het Licht 2015. 

FOM (her)introduceert de rubriek ‘Opinie’ in de FOM expres. Hiermee krijgen onderzoekers in een estafe�e de gelegenheid om hun mening te 
geven over diverse (beleids)zaken. Reacties kunt u sturen aan fomexpres@fom.nl.
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Zorg voor de inhoud
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Hydration dynamics 
of Antifreeze Proteins. 
Met de fellowship kan 
Meister zijn onderzoek 
bij AMOLF voortzetten 
naar antivrieseiwitten 

waarmee sommige organismen in staat zijn 
om te overleven in leefgebieden onder of 
rond het vriespunt.

nikhef-onderzoeker dr. 
Patrick Decowski (uvA) 
is per 1 maart benoemd 
tot hoogleraar experi-
mentele Astrodeeltjesfy-
sica aan de uvA. decowski 
is programmaleider 
van de nikhef-groep 

donkere Materie, die onderzoek doet aan 
de XenOn100 en XenOn1t-experimenten 
bij het ondergrondse gran Sasso national 
Laboratory in italië. 

eind maart ontving dr. Enrico Schioppa 
(uvA) de Jan Kluyver-prijs. Schioppa deed 
onderzoek binnen de detector r&d-groep 
van nikhef en promoveerde in december 

2014 op het proefschrift 
‘the color of x-rays’. de 
Jan Kluyver-prijs is in 
2010 ingesteld door de 
onderwijscommissie 
van de Onderzoekschool 
Subatomaire Fysica. de 
prijs gaat jaarlijks naar 

de beste engelstalige samenvatting van 
een nikhef-proefschrift. de jury bestaat uit 
voormalige directeuren van het nikhef.

in mei heeft FOM-postdoc dr. Chris  
Tunnell (nikhef) een ‘Pathfinder  
subsidie’ ontvangen. Het is de bedoeling  
dat met deze subsidie nieuwe onderzoek-
lijnen voor eScience worden ontwikkeld 
die uit zouden kunnen groeien tot grotere 

programma’s en projec-
ten. Aan de subsidie, die 
is toegekend door het 
netherlands eScience 
center, is samenwerking 
verbonden met een van 
hun eScience ingenieurs 
in het komende jaar. Hij 

werkt in de donkere Materie groep. 

Voormalig FOM-promovendus dr. Deepa 
Thomas, vorig jaar gepromoveerd bij 
nikhef-onderzoekers prof.dr. thomas Peitz-
mann en dr. André Mischke, heeft begin dit 
jaar de ‘ALice thesis award’ 2014 gewonnen. 
ALice is één van de experimenten met de 
deeltjesversneller LHc van cern en levert 
jaarlijks rond de 75 proefschriften op. 

Voormalig FOM-promovendus Priscilla 
Pani is één van de zes winnaars van de 
AtLAS thesis Award. de winnaars ontvingen 
op 19 februari op cern tijdens een ceremo-
nie een certificaat en een gegraveerd glazen 
model van de AtLAS-detector. Pani werkt 
momenteel als postdoc bij de universiteit 
van Stockholm.

Per 1 juni is dr.ir. Wim 
van Saarloos gestart 
als programmadirecteur 
transitie bij nWO, met 
als taak leiding te geven 
aan de voorbereiding en 
implementatie van de or-
ganisatieaanpassing van 

nWO. Hij heeft inmiddels zijn taken als direc-
teur van FOM neergelegd (zie ook pagina 2 
en 3). Dr. Jasper Reijnders ondersteunt  

Van Saarloos per  
1 juni als programma- 
manager transitie bij 
nWO. reijnders was hier-
voor manager Bedrijfs-
voering bij het Advanced 
research center for na-
nolithography (ArcnL) 

in Amsterdam. eerder was de fysicus werk-
zaam als programmacoördinator bij FOM en 
als kennissecretaris bij het topteam energie, 
in het kader van de topsector energie.  

Ir. Roelof de Wijkerslooth, 
oud-voorzitter van het 
college van Bestuur van 
de radboud universiteit 
nijmegen, is tot voorzit-
ter van de stuurgroep 
transitie nWO benoemd.  

nWO heeft begin juni een van de vier Spino-
zapremies toegekend aan organisch chemi-
cus en prof.dr.ir. René Janssen (tu/e), die 

bij FOM-instituut diFFer 
een onderzoeksgroep 
leidt op het gebied van 
zonnebrandstoffen. Hij 
ontvangt op 14 septem-
ber 2,5 miljoen euro voor 
verder wetenschappelijk 
onderzoek. de nWO-

Spinozapremie is de hoogste wetenschap-
pelijke onderscheiding in nederland.

de Prijs Akademiehoogleraren van de KnAW 
is op 25 juni uitgereikt aan biofysicus en 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Cees Dekker 
(tud). dekker is ook directeur van het Kavli 
institute of nanoscience delft. Hij ontvangt 

één miljoen euro, te 
besteden aan een door 
hemzelf te kiezen weten-
schappelijk doel. in mei 
maakte erc bekend dat 
dekker ook een tweede 
erc Advanced grant 
krijgt voor zijn onder-

zoek naar kunstmatige celdeling. Hij krijgt 
2,5 miljoen euro voor zijn nieuwe vijfjarige 
onderzoeksprogramma. Ook voormalig lid 
van de FOM-werkgemeenschapscommissie 
nanofysica/-technologie prof.dr.ir. Albert 
van den Berg (ut) ontvangt voor de tweede 
keer de prestigieuze erc Advanced grant. 
Hij krijgt 2,25 miljoen euro subsidie, nu voor 
onderzoek naar de ontwikkeling van bloed-
vaten op een chip. 

FOM-werkgroepleider 
en Vu-hoogleraar prof.
dr. Wim Ubachs heeft 
een Advanced grant van 
de european research 
council (erc) gekregen 
van 2,5 miljoen euro voor 
zijn onderzoeksvoorstel 

‘Physics Beyond the Standard Model from 
Molecules’, waarin hij voorstelt om zowel ui-
terst precieze laser-metingen te verrichten 
aan het waterstofmolecuul (in LaserLaB Vu) 
als waarnemingen te doen met optische en 
radiotelescopen aan moleculen in de ruimte. 
ubachs is ook groepsleider bij ArcnL. 

Op 1 juli 2015 is de succesvolle onder- 
zoeksgroep Surface Photonics van  
Jaime Gómez-Rivas verhuisd naar FOM-

instituut diFFer. de 
groep kent een unieke 
mix van toegepast en 
fundamenteel onderzoek 
en was tot 1 juli een bij 
Philips research Labo-
ratories gehuisveste 
groep van FOM-instituut 

AMOLF. Surface Photonics heeft meer dan 
zeventig publicaties in wetenschappelijke 
tijdschriften en twintig octrooiaanvragen op 
zijn naam staan. de onderzoeksgroep wordt 
opgeheven omdat Philips heeft besloten om 
de verlichtingstak te verkopen.

theoretisch natuurkundi-
ge dr. Anton Akhmerov 
(tud) heeft een erc 
Starting grant ontvangen. 
Akhmerov was winnaar 
van de FOM natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2012 en 
promoveerde bij FOM-

werkgroepleider prof.dr. carlo Beenakker 
(Lei) in 2011 cum laude. 

in april is bekend geworden dat twee on-
derzoekers in de natuurkunde een rubicon-
subsidie ontvangen: oud-FOM-promovendus 
dr. Hannes Bernien (tud) en dr. Jolet 
de Ruiter (ut). Met rubicon geeft nWO 
startende wetenschappers de mogelijkheid 
internationale onderzoekservaring op te 
doen als opstap voor een wetenschappelijke 
carrière. Beiden gaan onderzoek doen in 
de Verenigde Staten: Bernien aan Harvard 
university, de ruiter aan het Massachusetts 
institute of technology. in 2012 nam Hannes 
Bernien deel aan de FOM Film challenge. 
Zijn inzending en een film over Bernien zijn te 
vinden op het youtube-kanaal van FOM. 

nWO heeft half mei aan 87 vernieuwende 
wetenschappers een Vidi-financiering toe-
gekend, waarvan zeven binnen het gebied 
natuurkunde: FOM-werkgroepleider prof.  
dr. Alexander Khajetoorians, FOM-postdoc 
dr. Kalliopi Petraki, FOM-onderzoeker  
dr. Michael Wimmer, oud FOM-oio  

PERSONALIA dr. René Gerritsma, en dr. Milan Allan,  
dr. Alessandro Grelli en dr. Enrico Pajer. 
Met deze subsidie, van maximaal 800.000 
euro, biedt nWO talentvolle onderzoekers de 
mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn te 
ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep 
op te bouwen. 

KnAW heeft in mei zestien nieuwe leden 
gekozen. daarvan zijn elf leden toegetreden 
tot de afdeling natuurkunde, waaronder 
vice-voorzitter van het uitvoerend Bestuur 
van FOM prof.dr. Nynke Dekker (tud), 
FOM-bestuurslid prof.dr. Renate Loll (ru), 
prof.dr. Huib Bakker (uvA/AMOLF), FOM-
werkgroepleider prof.dr.ir. Hans Kuipers 
(tu/e), FOM-werkgroepleider prof.dr. Anna 
Akhmanova (uu) en FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Joost Reek (uvA). Leden van de 
KnAW zijn vooraanstaande wetenschappers 
uit alle disciplines. Jaarlijks kiezen de Aka-
demieleden de nieuwe leden op grond van 
geleverde wetenschappelijke prestaties.

Op vrijdag 24 april zijn 
er tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen in totaal 
2837 Koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt, 
waarvan 12 onderschei-
dingen tot ridder in de 
Orde van de nederlandse 
Leeuw. Van die onder-
scheidingen gaan er drie 
naar onderzoekers uit de 
natuurkunde: FOM-werk-
groepleider en voormalig 
FOM-bestuurslid prof.dr. 
Carlo Beenakker (Lei), 
FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Sijbrand de Jong 
(ru) en spinozalaureaat 
dr.ir. Bert Weckhuysen 
(uu). Oud-nikhef-mede-
werker Piet Lassing werd 
benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-nassau.

Spinoza laureaat en voormalig AMOLF-
groepsleider prof.dr. Daan Frenkel (trinity 
college van cambridge) ontvangt in januari 
2015 de Bakhuis roozeboom Medaille 2015. 
de prijs is aan hem toegekend voor de grote 
bijdrage die hij met zijn creatieve computer-
simulaties heeft geleverd aan de ontwikke-
ling van de fasenleer – de wetenschap die 
het gedrag van materie onder veranderende 
omstandigheden bestudeert.

Voormalig FOM-promovendus dr. Iwan 
Holleman is per 1 mei de nieuwe directeur 
bedrijfsvoering van de Faculteit der natuur-
wetenschappen, Wiskunde en informatica 
van de ru. Sinds 2009 was iwan Holleman 
managing director bij het institute for Mole-
cules and Materials aan de ru.

AMOLF-postdoc dr. Konrad Meister van 
de onderzoeksgroep van Huib Bakker, heeft 
het Marie Sklodowska-curie individual Fel-
lowship toegekend gekregen ter waarde van 
165.000 euro voor zijn onderzoeksvoorstel 

Carlo Beenakker

Sijbrand de Jong

Piet Lassing
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De Large Hadron Collider (LHC) op CERN bij Genève is afgelopen maart, na een pauze voor onderhoud en verbeteringen, weer van start gegaan voor een tweede  
periode van drie jaar. De LHC is de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter wereld en een enorm internationaal Big Science project. Nikhef levert een bijdrage 
aan drie van de vier grote LHC-experimenten, waaronder de detectoren ALICE, ATLAS en LHCb. Veel Nikhef-onderzoekers zijn hierbij betrokken. Run 2 van de LHC 
volgt op een periode van twee jaar waarin de machine werd voorbereid op bijna een verdubbeling van de energie bereikt in run 1, en daarnaast zal in de komende  
periode de intensiteit van de botsingen flink toenemen. Na uitgebreide tests en verbeteringen zijn de herstart van de bundels in de LHC en de eerste test-botsingen 
met een totale energie van 13 TeV een feit. Dit opent episode twee van LHC-fysica en effent de weg naar nieuwe natuurkundige ontdekkingen. 

iter, het internationale project in het Zuid-Franse 
St-Paul-lès-durance, wil als eerste fusie-experiment 
ter wereld meer vermogen produceren uit samen-
smeltende atoomkernen dan de reactor zelf verbruikt: 
500 tegen 50 MW. een vergelijkbare reactie levert de 
energie in het hart van de zon. Op aarde zou fusie voor 
miljoenen jaren schone energie op kunnen leveren, met 
weinig afval en zonder broeikasbijdrage. 

DE NATUUR ALS LICHTEND VOORBEELD
tot zover de droom: de realiteit is dat fusie-energie 
fantastisch moeilijk is. de reactie wordt efficiënt 
rond 150 miljoen kelvin, met een plasma van water-
stofisotopen, gevangen in een magneetveld zodat ze 
samensmelten tot helium, en energie vrijmaken. Marco 
de Baar: ”dat geeft prachtige onderzoeksvragen. Je 
hebt te maken met turbulentie en instabiliteiten in het 
plasma. We willen dat de plasmadeeltjes hun energie 
door botsing met een gasdeken wegstralen vóór ze 
de reactorwand raken. eigenlijk zoals het poollicht, 
de natuur als lichtend voorbeeld. We hebben actieve 
controle nodig om het systeem te regelen en slimme 
meetinstrumenten voor de plasmatoestand. en we 
zoeken geavanceerde materialen die de warmtebe-
lasting en het plasmabombardement aan kunnen. dat 
zijn nederlandse specialiteiten waar iter interesse 
in heeft, net zoals bij iter’s centrale magneet. de VS 
mag die ontwikkelen en bouwen, maar er is twentse 
expertise ingezet om de optimale constructie van de 
gevlochten supergeleiders te bepalen.”

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR ITER
Onderdelen voor iter komen van over de hele wereld. 
de eu, VS, rusland, china, india, Zuid-Korea en Japan 
verdeelden de te leveren onderdelen zo, dat iedere 
partner zoveel mogelijk aspecten van de fusiereactor 
leert maken. technology transfer in actie. iter moet 
de technologische haalbaarheid van fusie als energie-
bron aantonen. dat betekent een brandend plasma 
met netto energieproductie opwekken en beheersen, 
maar bijvoorbeeld ook laten zien dat het mogelijk is de 
brandstofcomponent tritium lokaal te produceren uit 
fusieneutronen en wandpanelen met lithium.

BIG CONSTRUCTION
iter is Big Science bij uitstek, dus ook Big construc-
tion. Op het hoogtepunt van de bouw zijn tweeduizend 
bouwvakkers actief op het 500.000 m2 grote iter 
platform. in 2014 zagen bezoekers de ringen van 
seismische pijlers nog waar iter’s drie eiffeltorens aan 
gewicht op komen te rusten. die pijlers verdwijnen nu 
onder metersdikke vloeren. Om het tokamakgebouw 
verrijzen eind 2015 de assemblagehal en het diagnos-
tiekgebouw voor meetinstrumenten. 

EUROPESE VOORBEREIDING OP FUSIE-ENERGIE
Het europese onderzoeksprogramma eurOfusion 
binnen Horizon2020 wil het mogelijk maken in 2050 
fusie-elektriciteit op te wekken. iter zet zijn opge-

DRIE GROTE LHC-EXPERIMENTEN WAAR NIKHEF 
BIJ BETROKKEN IS: 

ATLAS: Binnen dit experiment richten wetenschappers 
zich op vragen omtrent nieuwe deeltjes die ontstaan 
bij botsingen met hoge energieën (waaronder het 
higgsdeeltje) en donkere materie. nikhef’s bijdrage aan 
AtLAS focust zich op de grote muonkamers, de spo-
rendetector en de uitlees-elektronica. nikhef is actief 
binnen de analyse van het higgsboson en de zoektocht 
naar nieuwe deeltjes die een verklaring kunnen zijn voor 
donkere materie.
LHCB: Samen met internationale collega’s proberen we-
tenschappers antwoorden te vinden op de vele vragen 
rondom onder andere materie en antimaterie. nikhef’s 
bijdrage aan LHcb focust zich op de Vertex detector 
(de detector die heel dicht op de botsing staat), de grote 
dradenkamers (deze registreren de sporen van geladen 
deeltjes) en de trigger (registratiesysteem voor data). 
ALICE: Wetenschappers proberen binnen dit experi-
ment antwoorden te vinden op de vele vragen rondom 
quarks; de elementaire deeltjes die opgesloten zitten 
in protonen en neutronen. nikhef’s bijdrage aan ALice 
focust zich op de vraag of quarks en gluonen als plasma 
kunnen bestaan en wat de eigenschappen van deze 
nieuwe aggregatietoestand zijn. dit wordt op nikhef 
gedaan door het meten van het collectieve gedrag en 
hoe de verschillende quarks hun energie afstaan aan dit 
plasma. Voor deze metingen is nikhef betrokken bij de 
Vertex detector.
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< De Large Hadron Collider (LHC) is een ondergrondse  
deeltjesversneller gebouwd door CERN, op de Frans- 
Zwitserse grens in de buurt van Genève. De LHC bevindt  
zich op een diepte van 50 tot 175 meter en bestaat uit een  
27 kilometerlange ring. De LHC word gebruikt voor natuur- 
kundig onderzoek aan elementaire deeltjes. Op 10 septem-
ber 2008 is de LHC voor het eerst in gebruik genomen. Op 
verschillende plekken van de ring onder de grond bevinden 
zich de detectoren van de experimenten. 

LAAtSte nieuWS VAn de LHc OP cern
EERSTE BOTSINGEN MET EEN ENERGIE VAN 13 TeV EEN FEIT

iter: de LAAtSte StAnd VAn ZAKen OVer BOUWEN AAN FUSIE

Fisheye-foto van het tritiumgebouw voor verwerking van de fusiebrandstof tritium. De kranen op 
de achtergrond staan om het toekomstige ITER-gebouw.
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‘Het jaar van de bouw’ heet 2015 bij het internationale kernfusieproject ITER. Niet alleen schieten het centrale 
tokamakgebouw, de assemblagehal en het diagnostiekcentrum als paddenstoelen uit de grond, in 2015 komen 
ook de eerste grote componenten aan. "Nederlandse onderzoekers kunnen een belangrijke rol spelen in het  
succes van ITER", zegt DIFFER’s themaleider fusieonderzoek Marco de Baar. 

RAIMOND SNELLINGS, 
programmaleider van 
het ALICE-programma 
op Nikhef, over ALICE: 

“door metingen uit run 1  
aan het collectieve 
gedrag en het energie-
verlies van quarks en 
gluonen in het quark-
gluon plasma hebben we 
gezien dat deze nieuwe 
aggregatietoestand, bij 
de extreme temperatuur 
gecreëerd in botsingen 
van zware atoomkernen 
bij de LHc, een bijna 
ideale vloeistof is. Ook 
hebben we ontdekt dat 
het collectieve gedrag 
zich zelfs in proton-Lood 
botsingen manifesteert. 
Met run 2 krijgen we de 
kans om te ontdekken 
hoe het kan dat quarks en 
gluonen dit verrassende 
gedrag vertonen en wat 
dit betekent voor ons 
begrip van het vroege 
universum.”

MARCEL MERK,  
programmaleider van  
het LHCb-programma  
op Nikhef, over LHCb: 

“LHcb is helemaal gereed 
om de botsingen bij hoge 
energie te analyseren. 
tijdens run 1 is er een 
materie-antimaterie 
asymmetrie ontdekt bij 
het verval van het zoge-
naamde Bs-meson deeltje 
en is tevens het zeer zeld-
zame verval van het Bs-
meson naar twee muonen 
waargenomen. de focus 
van run 2 ligt op het oplos-
sen van de puzzels die run 
1 opgeleverd heeft. Met 
run 2 van de LHc krijgt 
het LHcb-experiment de 
unieke mogelijkheid om 
nog dieper in de quantum-
structuur van de natuur 
te kijken. Hierbij hopen 
we deeltjes te ontdekken 
waarmee we het mysterie 
van de ontbrekende anti-
materie in het universum 
kunnen verklaren.”

NICOLO DE GROOT,  
co-programmaleider  
ATLAS op Nikhef en 
hoogleraar Radboud 
Universiteit Nijmegen, 
over ATLAS: 

“de ontdekking van het 
higgsboson was het 
hoogtepunt van run 1. in 
run 2 kunnen we precisie-
studies van de higgs doen 
en zoeken naar de deeltjes 
waar donkere materie 
uit opgebouwd is. Met de 
hogere energie gaan we 
een volledig onbekend 
gebied in. Het mooiste zou 
iets volledig onverwachts 
zijn.”

STAN BENTVELSEN, 
Nikhef-directeur: 

“na de ontdekking van 
het higgsdeeltje zijn we 
vreselijk benieuwd hoe 
het standaardmodel 
kan bestaan en hoe 
donkere materie daar 
in past. de LHc is uiter-
mate geschikt om op 
deze vragen antwoor-
den te vinden.” 

WAt iS 
Big Science?

Big Science is een verwijzing naar ambitieuze wetenschappelijke projecten met grote inter-
nationale collaboraties. Vaak zijn er zeer grote opstellingen nodig als onderzoeksfaciliteit. 
De realisatie van deze projecten gaat de krachten van één enkel land ver te boven, vandaar 
dat internationale samenwerking van belang is. Voor bedrijven uit de deelnemende landen 

is dit ook interessant, omdat zij ook kunnen meedingen naar orders. Nederland neemt deel 
aan diverse Big Science-onderzoeken, waaronder de deeltjesversneller LHC op CERN, het 
fusieproject ITER in Frankrijk en het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen.  
In deze FOM expres lichten we twee ‘Big Science-projecten’ uit: LHC en ITER. 

de fysische gemeenschap reageerde enthousiast  
op deze succesvolle herstart. Het hoogtepunt van  
run 1 van de LHc was de ontdekking van het lang- 
gezochte higgsdeeltje door de AtLAS- en cMS- 
experimenten in juli 2012. Wat bezorgt de tweede  
run? nikhef-onderzoekers zijn vol verwachting: Marco de Baar (DIFFER) met het 

waterstofplasma in de fusiereactor 
JET (Culham, UK), de huidige wereld-
recordhouder fusievermogen

wekte vermogen nog niet om in elektriciteit. dat is de rol 
van de blauwdruk-energiecentrale deMO, die in de jaren 
2030-2040 gebouwd moet worden. 
namens diFFer vertegenwoordigt Marco de Baar 
nederland binnen eurOfusion: “We willen nederlandse 
experts helpen aanhaken bij dit onderzoeksprogramma. 
er zijn kansen genoeg, want de acht werkpakketten bin-

nen eurOfusion zijn zeer multidisciplinair. Het gaat om 
veel meer dan alleen plasmafysica. denk aan zelfhelende 
materialen voor de reactorwand. Of slimme, voorspel-
lende regelsystemen voor het grillige plasma. Maar er is 
ook werk aan de socio-economische aspecten. dat heb je 
allemaal nodig om van fusie een succes te maken.”

START
Wanneer de eerste iter-experimenten starten? de da-
tum voor iter’s eerste plasma wordt nog dit jaar opnieuw 
vastgesteld. Het is geen geheim dat iter vertraagd is. 
dat komt door de complexe besluitvorming tussen de 
zeven partners en de ‘centrale organisatie’, zoals het in 
beleidsdocumenten heet. de politieke opdrachtgevers 
besloten bij aanvang dat iter zijn onderdelen in kind ont-
vangt van de zeven partners. Zij moeten hun specificaties 
afstemmen, en de onderhandelingen daarover leveren 
kostbare vertraging op. 
in 2015 trad iter’s nieuwe directeur-generaal Bernard 
Bigot aan met de opdracht iter vlot te trekken. de Frans-
man heeft ruime ervaring in internationale energiepro-
jecten en kondigde al voor zijn aantreden stroomlijning 
van de iter-organisatie aan. de Baar: “Bigot heeft de 
iter-partners het mandaat gevraagd om centrale beslis-
singen te kunnen maken. dan kan iter patstellingen 
tussen partners doorbreken en sturen op een realistische 
planning. iets vergelijkbaars heeft gespeeld bij het duitse 
fusieproject Wendelstein 7-X. Jarenlange vertraging door 
een onduidelijke projectstructuur. toen ging het roer om: 
er kwam een stevige centrale leiding en sindsdien loopt 
het project strak volgens schema. Wendelstein gaat deze 
zomer in bedrijf. die cultuurverandering gaan we bij iter 
ook zien.” (GdV)

Meer weten over fusie?
➥ www.differ.nl
➥ www.iter.org
➥ www.euro-fusion.org
➥ h�p://fusionforenergy.europa.eu 
➥  h�ps://www.iter.org/whatsnew/2015/05/04  

(drone-opnamens boven ITER)
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FOM YOUNG SCIENTISTS’ DAY: 

10 DECEMBER 2015

On Thursday 10 December 2015 FOM will be organising the fi�h edition of the FOM 

Young Scientists’ Day. Both FOM PhDs and FOM postdocs are invited to a�end. The 

event will be held at Casa 400 in Amsterdam. Participation is free of charge.

Participants can again look forward to a programme, aimed at developing and acqui-

ring the personal skills and knowledge needed to successfully complete a PhD and 

embark upon a professional career. Besides workshops, former FOM employees have 

been invited to come and talk about their careers. All FOM postdocs and PhDs will 

receive an invitation detailing the programme in the fall.

FOR OUR ENGLISH READERSF
Ph

D@
FO

M Roel Aaij • triggering cP violation, 
real-time selection of Bs →J /Ψ Ψ
decays, 7 May, Vu, promotor prof.dr. 
H.g. raven, co-promotor prof.dr. M. 
Merk, FOM institute nikhef.

Fei Pei • Quantum transport in 
one-dimensional nanostructures, 22 
January 2015, tud, promotor prof.
dr. L.P. Kouwenhoven, workgroup 
FOM-d-41.
       l
"Having propositions as a 
requirement for the PhD 
defense violates private 
rights, because propositions 
strongly reflect the PhD's 
personality and idiology."

Davide Bossini • Femtosecond 
optical excitation of spins in antiferro- 
magnetic fluorides, an optomagnetic 
journey from the center to the edges 
of the Brillouin zone, 7 April 2015, ru, 
promotor prof.dr. th.H.M. rasing, 
copromotor dr. A.V. Kimel, workgroup 
FOM-n-11.

Julija Bagdonait • Search for a 
variation of the proton-electron mass 
ratio from molecular hydrogen and 
methanol, 7 April 2015, Vu, promotors 
prof.dr. W.M.g. ubachs and prof.dr. 
L. Kaper, copromotor prof.dr. M.t. 
Murphy, workgroup FOM-V-15.

Engin Torun • electronic structure 
calculations on bulk and surfaces of 
some transition-metal and f-electron 
compounds, 9 April 2015, ru, promotor 
prof.dr. r.A. de groot, copromotor dr.ir. 
g.A. de Wijs, workgroup FOM-n-16.

Michele Buscema • Photodetec-
tion with novel materials: colloidal 
quantum dots, nanoribbons and laye-
red materials, 10 April 2015, tud,  
prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant, work-
group FOM-d-44.
  l
"Contrary to popular belief, 
Italians do appreciate Dutch 
street-food culture."

Jeanette (T.T.) Nguyen •  
A twisted breakup story: flow  
behaviour of chiral nematic fluids,  
15 April 2015, Vu, promotor prof.
dr. g.H. Koenderink, FOM institute 
AMOLF.

Cornelis Petrus van der Vegte • 
Mixed quantum-classical model- 
ling of non-linear optical spectra,  
17 April 2015, rug, promotor prof.dr.  
J. Knoester, copromotor dr.  
t.L.c. Jansen, workgroup FOM-g-13.
       l
"Attaching a qualification to 
each PhD would benefit the 
market value of the Dutch 
PhD positions and encourage 
competition between PhD 
researchers."

Dominik Michler • Surfactants 
in microfluidics, 23 April 2015, uvA, 
promotor prof.dr. d. Bonn, copromo-
tors dr. r. Sprik and dr. n. Shahidzadeh, 
workgroup FOM-A-03.

Thomas C. Pijper • Optically res-
ponsive switches, understanding and 
improving photochromic properties, 11 
May 2015, rug, promotors prof.dr. B.i. 
Feringa, prof.dr. B.J. van Wees and prof.
dr. W.r. Browne, workgroup FOM-g-25.
       l
"In both English and Dutch, 
consistent use of the  
Oxford comma in summation 
on average resolves more am-
biguities than it introduces."

Raymund Centeno • Advancing 
the detection of molecules in gas 
phase with infrared lasers, further 
development of semiconductor laser-
based cavity enhanced absorption 
spectroscopy, 8 May 2015, ru, promo-
tor prof.dr. d.H. Parker, copromotors 
dr. F.J.M. Harren and dr. S.M. cristescu, 
workgroup FOM-n-03.

Erwin Visser • neutrinos from the 
milky way, 12 May 2015, Lei, promotor 
prof. M. de Jong, copromotor dr. d.F.e. 
Sambtleben, FOM institute nikhef.
Pieter cornelis Bons, Probing the 

properties of quantum matter, an 
experimentals study in three parts 
using ultracold atoms, 13 May 2015, uu, 
promotor prof.dr. P. van der Straten, 
workgroup FOM-u-03.

Marianna Manca • unraveling 
structure and dynamics by confo-
cal microscopy, 22 May 2015, rug, 
promotor prof.dr. M.A. Loi, workgroup 
FOM-g-27.
       l
"If you are undecided 
whether pursuing a music 
career or a science one, you 
can always sing in the lab and 
reason under the shower. 
Maybe it does not make you 
efficient, but it can make 
you smile."

Jogundas Armaitis • Hydrody-
namics of Bose gases with internal 
degrees of freedom, 3 June 2015, 
uu, promotor prof.dr.ir. H.t.c. Stoof, 
copromotor dr. r.A. duine, workgroup 
FOM-u-05.

Daniel Mayerson • Paths toward 
understanding black holes, 12 June 
2015, uvA, promotor prof.dr. J. de Boer, 
copromotor prof.dr. M. Shigemori, 
workgroup FOM-A-20.

Marieke Snelder • non-triviality 
matters, examining the interplay 
between s-wave superconductivity 
and topological surface states,  
24 June 2015, ut, promotors prof.dr.ir. 
A.H. Brinkman and prof.dr.ir.  
H. Hilgenkamp, copromotor assoc. 
prof.dr. A.A. golubov, workgroup  
FOM-t-40.
       l
"The mountaineers ethics 
'leave no trace' should also 
be the ethics for every  
experimentalist."

NAME: 
Erwin Lourens Visser

COUNTRY OF ORIGIN: 
The Netherlands

BEST MEMORY OF MY PhD RESEARCH: 
the experiment i worked for (the AntAreS  
neutrino telescope) consists of a collaboration 
with groups in multiple countries. three times a 
year there is a meeting of the whole collaboration 
which is hosted by a different group every time. 
the meetings in rome, Moscow and other  
places where definitely a highlight.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE:
i have started a new job, where i work on  
deve-loping software for the new ‘smart’ 
energy meter. Me and my girlfriend have also 
just bought our first house, so i will also be 
busy with that.

ADVICE TO CURRENT PhD STUDENTS:
it’s good to document everything you do, since this 
will really help you later when writing papers and 
your thesis. Also when writing software, be sure to 
comment everything, it has saved me a lot of time 
when i had to figure out what i had done later on.

Average PhD duration at FOM has fallen. It has been 
reduced by seven months from 59 months in 2010 to  
52 months in 2014.  

the time allocated for completing a Phd is four years. in 
practice, however, Phd researchers take considerably 
longer. this is a waste of human resources and money. 
the money needed to extend contracts is then not avai-
lable for new research. FOM is therefore making efforts 
to decrease the Phd duration of its Phd researchers, 
for example through good supervision. the approach is 
clearly working because the decrease is large. 

WAITING FOR THE CEREMONY 
the Phd duration usually remains above 48 months due 
to the waiting time (3 to 4 months) at the university until 
the formal Phd defence ceremony can take place, even 
though the thesis has already been completed and the 
researcher is no longer in FOM’s  
employment. the decrease in the  
average Phd duration can also be seen  
in the average duration of the period of 
employment of FOM Phd researchers: 
between 2010 and 2014 this decreased 
on average from 52 to 49 months. For 
the 109 Phd researchers who graduated 
in 2014, a period of employment that is 
on average three months shorter yields 
a saving of about one million euros in 
salary costs.

"A GOOD EMPLOYER"
For renée-Andrée Koornstra, Head of 
central Personnel Services at FOM, the 
decreasing Phd duration demonstrates 
that FOM is a good employer for its personnel, in this 
case its Phd researchers: "nobody benefits from a Phd 
research project that is not completed on time. We know 
from experience that completing a Phd is often more dif-
ficult the longer it takes and that a longer Phd duration 

has a negative influence on 
the chances of a subsequent 
job. therefore FOM supervi-
ses a good planning, actively 
monitors the progress made 
and responds to any setbacks. 
unforeseen circumstances 
can, of course, lead to delays. 
examples are a disappointing 
experiment, pregnancy or a 
prolonged illness of the Phd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
researcher. in such cases we negotiate with the resear-
cher concerned and we honour the request for extending 
the period of employment. Furthermore, if somebody de-
cides to become a member of a works council, something 
FOM welcomes and encourages, then the contract may 
also be extended. But in general we expect something 

back for our efforts as an employer: 
we keep to the agreements and the 
Phd researcher - and the workgroup 
leader - must do so as well. And that 
means completing the Phd within 
four years." 

CONTRIBUTION TO THE  
KNOWLEDGE ECONOMY
ultimately, after completion, 70 
percent of Phd researchers find 
employment outside of the acade-
mic world. FOM therefore strongly 
believes in a good connection with 
the employment market. Making 
Phd researchers aware of their 
career perspectives contributes to 

increased opportunities on the employment market.  
And FOM considers the entry of talented physicists 
onto the employment market as its contribution to the 
knowledge economy. 
Koornstra emphasises that FOM does not train Phds  
to become unemployed: "We offer a wide range of 
training courses. For example, we offer career coa-
ching, organise the nijenrode Business Week, arrange 
various visits to companies and host the biannual young 
Scientists’ day. if we come across other good training 
courses then we consider whether these can be included 
in the package we offer. One of our quality requirements 
is that all of the trainers we hire hold a Phd, as then they 
know what the Phd researchers are going through. With 
such an attitude we demonstrate the seriousness of our 
commitment." (AvS)

FOM Phds FiniSH SOOner 
Average PhD duration FOM PhD researchers 2010-2014

60
58
56
54
52
50
48

2010                 2011                 2012                 2013                 2014

VEEL VRAGEN INGEDIEND 
VOOR DE NATIONALE 
WETENSCHAPSAGENDA 

er zijn bijna 12.000 vragen 
ingediend voor de nationale 
Wetenschapsagenda (nWA). 
deze vragen zijn vervolgens 
door wetenschappelijke 
jury’s gebundeld en beoor-
deeld en teruggebracht tot 

248 vragen.  deze vormden het uitgangspunt 
voor drie verschillende conferenties op 16, 
17 en 18 juni, waar deelnemers gezamenlijk 
bespraken welke vragen en thema’s relevant 
zijn voor de wetenschap zelf (Science for 
Science), voor het oplossen van maatschap-
pelijke vraagstukken (Science for Society) en 
voor het benutten van economische kansen 
(Science for competitiveness).
eind 2014 hebben de minister en staatssecre-
taris van OcW en de minister van eZ opdracht 
gegeven tot het opstellen van een nationale 
Wetenschapsagenda . de agenda zal bestaan 
uit ongeveer honderd vragen rond een tiental 
thema’s of domeinen waar de wetenschap 
zich de komende jaren op moet richten. dit 
zijn vragen aan de wetenschap, kansrijke 
uitdagingen die bijdragen aan oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken en het 
benutten van economische kansen. Van 1 april 
tot 1 mei kreeg iedereen de kans op vragen in 
te dienen en te reageren op andere vragen. 
FOM heeft haar achterban ook aangemoedigd 
om vragen in te dienen. 
Wetenschappers, vragenstellers, studenten, 
geïnteresseerden, partners van de kennisco-
alitie, en mensen uit politiek, (semi) overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties woonden de conferenties bij. Hiermee 
hebben de partners van de kenniscoalitie een 
volgende belangrijke stap in de richting gezet 
van de nationale Wetenschapsagenda. eind 
november 2015 vindt de presentatie van de 
nationale Wetenschapsagenda plaats.

➥ www.wetenschapsagenda.nl

UIT DE LUCHT  
GEGREPEN

IvovanVulpen@ivovanVulpen 
Als voor elk van de clusters van de 
@nWagenda wetenschapper nou in 30 
sec vraag en idee pitcht. Ziet nL ook de 
mensen achter de wetenschap

Bertholt Lee�ink @bleeftink 
FOM industrial Partnership Programme: 
50%! cofin bedrijven èn excellente we-
tenschappelijke impact: #PPS op zn best! 
fom.nl/live/attachmen…

PGKroeger@PgKroeger 
Weer zo’n heerlijke FOM vondst: 
3d printen van metalen! fb.me/4vy20pSFu

IvovanVulpen

Bertholt 

PGKroeger
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BEST MEMORY OF MY PhD RESEARCH: 
Making a tongue-in-cheek movie for (about)  
a colleague who had finished his/her thesis  
(a tradition at our institute) was always enor-
mously fun to do.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE:
For some time already, i’ve been working for a 
company’s research and development depart-
ment. i’d like to continue working in product 
development for the coming years.

ADVICE TO CURRENT PhD STUDENTS: 
Avoid staying in the ‘bubble’ that is your 
discipline. Multidisciplinary approaches are a 
great way to broaden your horizon. you’ll get 
to familiarise yourself with other disciplines, 
expand your skill set, learn to communicate 
with people outside your research area, and 
perhaps obtain a different perspective on 
your research.

NAME: 
Thomas Pijper

COUNTRY OF ORIGIN: 
The Netherlands

Renée-Andrée Koornstra

Nieuws
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normaal gesproken gebruiken astrodeeltjesfy-
sicus Heino Falcke van de radboud universiteit 
en zijn collega’s de LOFAr (Low Frequency Array) 
radiotelescoop om meer te weten te komen over 
imploderende sterren en andere fenomenen diep 
in het heelal. "Als een ster ineen stort, vliegen er 
allerlei elementaire deeltjes de ruimte in, vaak met 
veel hogere energieën dan de snelste deeltjes in 
een deeltjesversneller", vertelt Falcke. "Als zulke 
snelle deeltjes de dampkring bereiken, ontstaat er 
door botsingen en verval een lawine aan secun-
daire deeltjes." de LOFAr-telescoop detecteert 
deze lawine, ook wel air shower of deeltjesdouche 
genoemd, samen met het radiosignaal van de 
imploderende ster.   

‘Verpeste’ metingen
in vrijwel alle gevallen 
sluiten de LOFAr-
metingen goed 
aan bij de simula-
ties die Falcke 
en zijn collega’s 
van ruimtestra-
ling maken. een 
enkele keer gaat de 
deeltjesdouche echter 
dwars door een onweers-
wolk heen. "in dat geval wijken 
de signalen heel erg af. de gemeten 

straling is veel te hoog en de polarisatie lijkt vol-
ledig in de war. We gebruikten die metingen dus 
niet", aldus Falcke. "Maar het geeft toch een wat on-
gemakkelijk gevoel als je een deel van je metingen 
niet kunt verklaren."

Zo ontstond het idee om de ‘verpeste’ metingen 
te gebruiken om iets over bliksem te leren. Falcke 
zocht samenwerking met onder andere bliksem-
hoogleraar ute ebert van het centrum voor Wis-
kunde en informatica (cWi), Olaf Scholten van de 
rijksuniversiteit groningen, en Stijn Buijtink van de 
Vrije universiteit Brussel. Zij maakten een voorstel 
voor het FOM-project 'cosmic Lightning'. 

Sterk geladen
Bliksemontlading is nog steeds een groot mysterie, 

waar wetenschappers veel vragen over 
hebben. Men vermoedt dat het 

elektrisch veld in een onweers-
wolk enorm is, maar in de 

praktijk is het moeilijk 
om dit veld te meten. 

Metingen met bijvoor-
beeld  
vliegtuigen of 
ballonnen zijn vaak 

erg gevaarlijk of te 
lokaal om zinnige 

voorspellingen te doen. 

Ook kan het meetinstrument de meting beïnvloe-
den. Kosmische straling doet dat niet.
Falcke: "We bekeken de LOFAr-metingen die 
gedaan waren tijdens onweer opnieuw en voegden 
een elektrisch veld toe aan de simulaties. Voor het 
eerst kunnen we uit metingen aan de deeltjesdou-
che het elektrisch veld in een donderwolk bepalen 
op een statistisch relevante manier." dit elektri-
sche veld blijkt op te lopen tot ruim 50 kilovolt per 
meter, oftewel honderden miljoenen volts over 
kilometers afstand.

Multidisciplinair
Kosmische deeltjes die een donderwolk passeren, 
nemen informatie over de onweersbui gratis mee. 
Falcke denkt dat er nog veel meer te ontdekken 
valt uit metingen aan de deeltjesdouche tijdens 
onweer én aan de bijbehorende radiosignalen. "dit 
onderzoek is een prachtig voorbeeld van multi-
disciplinaire samenwerking tussen astronomen, 
deeltjesfysici en geofysici. We kunnen niet zonder 
elkaars expertise", zegt hij. Het zou mooi zijn als in 
de toekomst een groter deel van de data die Falcke 
gebruikt voor zijn onderzoek naar verre sterren 
en zwarte gaten een toepassing kan krijgen in het 
bliksemonderzoek. "Het bliksemraadsel is nog niet 
opgelost, maar de metingen met LOFAr kunnen 
het bliksemonderzoek in nederland zeker verder 
helpen." de data blijven in elk geval binnenstromen, 
weer of onweer. (BV)

Licht met richting
“Al enige tijd geleden deden we een interessant 
experiment met licht in fotonische kristallen. 
de trilrichting van dit licht, dat in één bepaalde 
richting door de nanostructuur werd gestuurd, 
bleek op heel specifieke punten aan het oppervlak 
zich speciaal (singulier) te gedragen,” vertelt Kobus 
Kuipers. “Op deze plekken gaat het licht van nature 
wervelen en in het centrum van de wervel is het 
elektrische veld circulair gepolariseerd. de theorie 
hierover was ontwikkeld door de Britse natuur-
kundigen John nye en Micheal  Berry, waarvan de 
laatste eind vorig jaar de Lorentzmedaille van de 
KnAW ontving. Wij hebben experimenteel laten 
zien dat deze speciale wervelpunten in een nano-
structuur bestaan.”

Omkeren
de onderzoekers wilden dit eerdere experiment 
graag omdraaien: met een quantumlichtbron op 
zo’n singuliere plek in een fotonisch kristal zou de 
richting waarin het licht zich voortplant in de struc-
tuur, onthullen wat de quantumtoestand (spin) 
van de bron was. Of het circulair gepolariseerde 
licht uit een quantum-emitter linksom of rechtsom 
draait (en zich dus naar de ene, óf de andere kant 
door het fotonisch kristal gaat voortplanten), 
hangt namelijk direct samen met de quantumtoe-
stand (spin) van de emitter.
Het fotonisch kristal dat Kuipers en zijn collega’s 
gebruiken, is een slechts 220 nanometer dikke 

plak silicium, waarin een patroon van 
gaten is geëtst, waardoor licht 
slechts langs één lijn in twee 
richtingen kan voortbe-
wegen. de propaga-
tierichting bepaalt 
de draairichting in 
de wervels. “Het 
moeilijke aan het 
ideale quan-
tumexperiment 
is het plaatsen 
van de emitter. die 
plaats luistert namelijk 
heel nauw. en het is technisch 
juist heel moeilijk om een quantumbron op één 
bepaalde plek in een fotonisch kristal te plaatsen,” 
aldus Kuipers. 

Nagebootst
daarom hebben Kuipers en zijn collega’s in hun 
experiment de quantum-emitter nagebootst. “We 
gebruiken een heel kleine klassieke lichtbron: een 
naald waar licht uit komt,” vertelt hij. “We kunnen 
de polarisatie van dit licht variëren en de naald heel 
precies positioneren boven het fotonisch kristal.”

en wat bleek? Wanneer de onderzoekers de 
naald boven een – vooraf berekend - wervelpunt 
plaatsten, viel al het licht dat het kristal inging, op 
slechts één van de twee detectoren die aan beide 

uiteinden stonden. Kuipers: 
“dit laat zien dat we de 

eigenschappen van 
een fotonisch kristal 
kunnen gebruiken 
om uitgezonden licht 
met een bepaalde 

polarisatie volledig 
naar één kant door 

het kristal te sturen. 
nu hebben we dit met een 

klassieke lichtbron aan de op-
pervlakte gedaan, maar uiteindelijk 

willen we quantumbronnen binnenín het 
kristal gaan gebruiken.” 

Quantuminformatie
Want dat maakt het nog spannender, vindt Kuipers:  
“Quantumbronnen kunnen een verstrengelde quan-
tumtoestand hebben. die toestand kan op twee 
manieren vervallen, wat leidt tot twee verschil-
lende draairichtingen van het uitgezonden licht. Zit 
de quantumbron precies op een wervelpunt, dan 
zou de richting waarin het licht uit het fotonisch 
kristal ontsnapt, onthullen wat de spintoestand van 
de bron was. en dan wordt de richting van het licht 
een bron van quantuminformatie. Omgekeerd kun-
nen bepaalde quantumtoestanden dan ook alleen 
worden aangeslagen door licht komende uit één be-
paalde richting. uiteindelijk kan dit van belang zijn 
bij de ontwikkeling van quantumcomputers.” (BV)

HEINO FALCKE OVER: 

hoe sterrenexplosies helpen 
om onweer te begrijpen

KOBUS KUIPERS OVER:  
lichtwervelingen in een 
fotonisch kristal

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN

 De grijze plak (onder) is een 
schets van het fotonische kris-
tal waarin de onderzoekers het 
licht vangen. Het blauwpaarse 
reliëf gee� de meting van de 
onderzoekers weer. Op een 
piek kiest het licht op basis 
van de lokale draairichting aan 
welke kant van het kristal het 
ontsnapt. In een dal hee� de 
draairichting van het licht geen 
invloed op de ontsnappings-
richting. Bij een blauwe piek 
gaat rechtsom tollend licht 
naar rechts, en linksom tollend 
licht naar links. Bij een paarse 
piek geldt het omgekeerde: 
linksom tollend licht gaat naar 
rechts en rechtsom tollend 
licht gaat naar links.

Een deeltjesdouche  
veroorzaakt door een  

kosmische inslag bereikt  
LOFAR door een  

donderwolk. 
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om onweer te begrijpen
Het elektrische veld in een donderwolk is voor het eerst gemeten met behulp van kosmische deeltjes. Onderzoek binnen het FOM-
project ‘Cosmic Lightning’ laat zien dat metingen van de Nederlandse radiotelescoop LOFAR kunnen helpen het raadsel hoe bliksem 
ontstaat, op te lossen. Heino Falcke en zijn collega’s publiceerden hun bevindingen dit voorjaar in Physical Review Le�ers. 

Met een klassiek experiment kunnen groepsleider Kobus Kuipers en zijn collega’s van het FOM-instituut AMOLF voorspellingen 
doen over hoe licht zich gedraagt in de quantumwereld. De onderzoekers ontdekten dat wanneer circulair gepolariseerd licht 
slechts in twee richtingen kan ontsnappen uit een fotonisch kristal, de richting die het licht neemt, wordt bepaald door de richting 
van haar polarisatie en daarmee door de quantumtoestand van de lichtbron. Hun werk, dat mooi aansluit bij het Internationaal Jaar 
van het Licht,  verscheen dit voorjaar in Nature Communications. 

negen gebieden die voor de nederlandse economie 
van bijzonder belang zijn en waarvoor de regering 
sinds 2011 een samenhangende agenda ontwik-
kelt met als kernwoorden innovatie, creativiteit en 
ondernemerschap. dat zijn de negen topsectoren. 
de fysica is het meest betrokken bij de topsecto-
ren energie en High tech Systemen en Materialen 
(HtSM). de topsectoren zijn momenteel bezig met 
de afronding van hun Kennis- en innovatie-Agenda’s, 
waarin hun plannen voor de periode 2016-2019 
beschreven staan. 
uit de Kennis- en innovatie Agenda’s (KiA) vloeit een 
overkoepelend tweejaarlijks Kennis- en innovatie-
contract voor alle topsectoren voort dat de over-

heid, topsectoren en kennistellingen op 5 oktober 
ondertekenen. FOM en de andere nWO-gebieden en 
-instituten leveren input voor de bijdrage van nWO 
aan dit contract. Zo zijn er vanuit FOM voorstellen 
ingediend voor onder andere de topsectoren energie 
en HtSM die ook gelinkt zijn aan de doelstellingen uit 
het Strategisch Plan 2015-2019 van FOM. de bijdrage 
van FOM bestaat naast voorstellen voor diverse 
industrial Partnership Programmes (iPP’s) ook uit 
strategische initiatieven, zoals bijvoorbeeld de initi-
atieven ‘Bouwstenen van leven’, ‘Materials Science’ 
en ‘Advanced instrumentation’.

➥ www.topsectoren.nl

Van 13 tot en met 17 april vond de jaarlijkse technologiebeurs Hannover Messe 
2015 plaats. diverse nWO-instituten presenteerden zich daar via het Holland 
High tech House vanuit de topsector HtSM. Vanuit FOM waren AMOLF,  
diFFer, nikhef en het Advanced research center for nanolithography (ArcnL) 
vertegenwoordigd. Op foto 1 is ArcnL-directeur Joost Frenken in gesprek met 
een delegatie die een rondgang maakte en het Holland High tech House bezocht, 
bestaande uit eZ-minister Henk Kamp (midden), voormalig FOM-directeur  
Wim van Saarloos (links), HtSM-boegbeeld Amandus Lundqvist (rechts) en 
HtSM-topteamlid Marc Hendrikse (tweede van rechts). Frenken sprak over de 
bijdrage die een Arc kan leveren aan het wetenschappelijk en innovatieland-
schap in nederland. Op foto 2 spreekt de delegatie met diFFer -directeur 
richard van de Sanden (tweede van links) over de thema's energie en remote 
handling, en de rol van het onderzoek bij technologieontwikkeling die nood- 
zakelijk is voor de toekomstige duurzame energie-infrastructuur. TO
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KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA’S TOPSECTOREN 2016-2019 WORDEN OPGESTELD

Foto 2



Interview 

VROUWEN IN DE FYSICA

Ze studeerde in Bilbao, waar ze nog steeds een nulaanstelling heeft. Na een promotie in 
Cambridge deed ze postdocs in Londen en Boston. Sinds 2002 is ze hoogleraar in de Particle 
physics and cosmology groep aan de Universiteit Leiden. Daar probeert Ana Achúcarro (1962) 
binnen een recent toegekend Vrij FOM-programma te reconstrueren hoe het heelal eruitzag in 
de eerste ogenblikken na de Big Bang. 

“Mijn werk is precies waar ik van droomde toen ik zeven 
was”, vertelt Ana Achúcarro aan de telefoon, terwijl er 
doorlopend collega’s en studenten binnenlopen om even 
iets met haar te bespreken. “ik wist toen al dat ik weten-
schapper wilde worden. Sinds mijn vroege jeugd denk 
ik graag na over waarom dingen zijn zoals ze zijn. ik ben 
bevoorrecht dat ik nu in mijn werk precies datgene  
mag doen wat ik prachtig vind.”
Achúcarro is theoretisch natuurkundige met een speciale 
interesse in snaartheorie, zwarte gaten en het vroege  
universum. Voor dat laatste onderwerp kreeg zij als  
programmaleider onlangs een Vrij FOM-programma  
toegekend van 2,3 miljoen euro. “Voor FOM is het vrij  
uniek dat er zo’n op kosmologie gericht programma is 
toegekend”, zegt ze niet zonder trots.
Binnen het programma werken theoretici, hoge-energiefy-
sici en astronomen van de universiteit Leiden, universiteit 
van Amsterdam, universiteit utrecht, rijksuniversiteit 
groningen en het FOM-instituut nikhef heel intensief 
samen, vertelt Achúcarro. “We zagen elkaar sowieso al 
maandelijks tijdens onze gezamenlijke theoretical cosmo-
logy Meetings. en hier in nederland zijn de afstanden niet 
zo groot, de promovendi reizen makkelijk heen en weer.”

KIJKEN NAAR HET VERLEDEN
Het programma richt zich op een van de meest basale 
vragen die we ons als mensen stellen: Waar komen we 
vandaan, hoe is het heelal ooit begonnen? Om die vraag te 

beantwoorden, bouwen de theoretici voort op waarnemin-
gen. “Het universum heeft sinds zijn ontstaan informatie 
voor ons bewaard. Hoe dieper je het universum in gaat, hoe 
verder je in het verleden kijkt. Licht heeft er nu eenmaal tijd 
voor nodig om bij ons aan te komen. Je kunt het universum 
dus feitelijk zien als een gelaagde registratie van wat er in 
het verleden is gebeurd. Het meest fascinerende vind ik 
dat je in de kosmische achtergrondstraling de handteke-
ning kunt herkennen van de quantumwereld die er in een 
fractie van een fractie van de allereerste seconde was. die 
situatie kun je hier op aarde nooit namaken, zelfs niet met 
de beste versnellers. Wij combineren nu de kennis die we 
hebben over het universum zoals het nu is, met de schom-
melingen die we zien in de achtergrondstraling, die zo’n 
300.000 jaar na de Big Bang is ontstaan. daaruit proberen 
we af te leiden wat er in dat prilste begin gebeurde.” 

dat lijkt een onmogelijke opgave, maar dat is het niet, 
vervolgt ze enthousiast. “Het universum was in het prilste 
begin ongelooflijk saai. Het was totaal homogeen, met zeer 
minimale fluctuaties. Maar als je maar lang genoeg wacht, 
kunnen die zeer minimale verstoringen toch grote gevolgen 
hebben. dat homogene begin heeft het huidige universum 
voortgebracht, waarin hele lege ruimten zijn, en plaatsen 
die juist ontzettend veel clusters van sterrenstelsels be-
vatten. Wij zoeken de oorsprong van de fluctuaties die ons 
huidige heelal kunnen hebben veroorzaakt. dat betekent 
dat we moeten nadenken over zaken als kosmische inflatie, 
neutrino’s, donkere energie en donkere materie.”

MENSEN IN DE FYSICA
Hoewel ze graag meewerkt aan een interview voor 
FOM expres, had het voor Achúcarro niet in een rubriek 
gehoeven die ‘Vrouwen in de fysica’ heet. “ik heb op veel 
verschillende plekken in de wereld gewoond en alle soorten 
discriminatie meegemaakt: positieve discriminatie, nega-
tieve discriminatie, geen discriminatie... ik kan me erover 
blijven verbazen dat het op sommige plaatsen zo interes-
sant blijkt te zijn dat je vrouw bent. Vroeger in Spanje viel 
het me niet eens op dat ik een meisje en niet een jongen 
was. Mijn ouders en leraren zagen vooral een brein dat 
opgevoed moest worden. Pas toen ik in cambridge kwam, 
werd dat vrouw zijn ineens een issue.” 

Maar nu ze hier toch een podium krijgt, wil ze iets anders 
aanstippen. “Het feit dat ik in Leiden terecht ben gekomen, 
had te maken met een ‘two body’ probleem, iets waar alle 
mensen tegenaan lopen die twee carrières in de weten-
schap willen combineren. Mijn echtgenoot had jarenlang 
een aanstelling in groningen terwijl ik in Bilbao werkte, en 
dat met een gezin met kinderen. Overigens zit ik hier prima 
op mijn plaats. nederland verenigt de europese mentaliteit 
met de Amerikaanse flexibiliteit en ambitie. dat is een 
fantastische combinatie.” (SK)

Diepgewortelde      
             nieuwsgierigheid 

ANA ACHÚCARRO ONDERZOEKT HOE HET HEELAL OOIT BEGONNEN IStV-PrOgrAMMA 
BOnte VrOuWen 
OVer VROUWEN IN 
DE WETENSCHAP

 
in het ntr tv-programma 'Bonte 
Vrouwen' stonden zondag 14 juni twee 
vrouwelijke onderzoekers van AMOLF 
en nikhef centraal. de aflevering ging 
in op de dilemma's en uitdagingen die 
vrouwen tegen kunnen komen bij het 
vormgeven van een loopbaan in de 
wetenschap. de uitzending kwam tot 
stand met inhoudelijke en financiële 
steun van nWO en FOM. Het pro-
gramma volgt natuurkundige Anouk 
de Hoogh (zie foto), werkzaam als 
promovendus bij AMOLF. Zij gaat in 
gesprek met els Koffeman, onderzoe-
ker bij nikhef en bijzonder hoogleraar 
instrumentatie in de deeltjesfysica 
aan de uvA. 
Bonte Vrouwen is een zesdelige serie 
waarin jonge, vrouwelijke professio-
nals worden gevolgd in hun werk en in 
contact worden gebracht met vrouwe-
lijke rolmodellen. Met de bijdrage aan 
de ntr-programmareeks stellen nWO 
en FOM de ongelijke balans tussen 
mannen en vrouwen in de nederlandse 
wetenschap aan de orde. 

terugkijken?
➥ h�p://www.ntr.nl/Bonte-vrouwen/12
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