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22   Wetenschap

Ren  Janssen over zijn 
-S inoza remie 

ou er erkerke over           
he  higgsdeel je 
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ONLINE LICHTKAART VAN 
NEDERLAND!

i  najaar hebben s holieren in heel 
ederland in he  kader van he   

een a ionale i h me ing  ui gevoerd  
ij hebben me  behul  van zel ge-

bou de s e ros o en samen be aald 
hoe duurzaam ij onze huiskamers 
verli h en  e deden da  door er ijk 
huizenblokken e sele eren en de 
s raa  o  e gaan  e lie en langs de 
huizen en s anden he  li h  da  langs o  
door de gordijnen van de oonkamers 
naar bui en k am  Aan de hand van he  
kleurens e rum van de li h bron kon-
den ze zien elke soor en lam en in de 
huiskamer erden gebruik  ledlam en  
s aarlam en o  gloeilam en  aarna 
voerden zij de mee gegevens in een da-

abase in  a  ui eindelijk zal resul eren 
in een online li h kaar  van ederland  

expres2 3expres

i h kuns enaar 
Rogier van der 

eide as een 
goede ambas-

sadeur om ook bui en de e ens ha  
aanda h  e krijgen  r zijn veel a ivi ei-

en georganiseerd zoals he  Ams erdam 
igh  es ival  een onderdeel van he  

Summerlabb me  A  o  urosoni  
oorderslag  on er en  en oons ellin-

gen  lezingen en o ogra e orksho s  o  
en me   januari  is de en oons elling 

ins ein  riends  e zien in he  useum 
Boerhaave in eiden er gelegenheid van 

 jaar Algemene Rela ivi ei s heorie n 
he  jaar van he  li h  

- erkgroe leider Kobus Kui ers 
A  is voorzi er van de S i h ing 

 in ederland  ij kijk  evreden erug 
o  he  a gelo en jaar  eel veel mensen 
hebben aan he  li h jaar bijgedragen en 
hebben zel  ini ia ieven on looid  aas  
veel ini ia ieven o  he  gebied van edu a-

ie  as ook he  aanbieden van a ivi ei en 
voor he  gro e ubliek belangrijk  ver el  

Kui ers  i h  kom  o  zoveel manieren 
in ons leven binnen  lan en gebruiken 
zonli h  om door middel van o os n hese 
zuurs o  e maken die ij inademen  el s 
in erne  erk  nie  zonder li h  i h  is 
mooi en kan ons on roeren  bijvoorbeeld 
via kuns  en ar hi e uur  aar li h  is ook 
een belangrijk onderdeel van e ens ha -

elijk onderzoek  enk aan gene i us ans 
levers die ijdens de ki k-o  van he  

 s rak over de manieren aaro  hij 
ellen me  li h  iden i eer  e  belang 

van li h  ilden ij di  jaar voor he  voe -
li h  brengen  ok al loo  he   

en einde  de s uurgroe  ver a h  da  
veel li h -ini ia ieven  ook na  blijven 
doorlo en  zoals he  s holene erimen  

a ionale i h me ing  zie kader  de 
s e iaal on or en roe es en diverse 
nas hoolse a ivi ei en  ok zal he  boek 

indings on ligh  van de ARS ounda ion 
in  vers hijnen  aar Kui ers een 
bijdrage aan hee  geleverd  (MV)

➥	www.iyl2015.nl
➥	www.museumboerhaave.nl

 

Het jaar 2015 is door Unesco en de Verenigde Naties uitge-
roepen tot 'International Year of Light' (IYL). Over de hele 
wereld zijn activiteiten georganiseerd om het belang van  
licht voor ons dagelijks leven te benadrukken, op het gebied 
van onder andere wetenschap, kunst en educatie. 
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Bij de S i h ing voor undamen eel 
nderzoek der a erie  vind   

na uurkundig o onderzoek laa s aan 
vier -ins i u en  universi ei en en 
kennisins ellingen in ederland  Rond 
de  erknemers erken nau  
samen me  andere relevan e dis i lines  

 bes rijk  he  hele s e rum van 
undamen eel onderzoek  van nieu s-

gierigheidsgedreven o  door oe as-
singen ge ns ireerd onderzoek  n da  
laa s e lig  ook een belangrijke link naar 
he  bedrij sleven en maa s ha elijke 
ui dagingen   maak  deel ui  van 
de ederlandse rganisa ie voor 

e ens ha elijk nderzoek 
n o nl

 hee  de s a us van een  
Algemeen u  Beogende  
ns elling

COLOFON 

 e res is he  rela iemagazine  
van de s i h ing  en vers hijn   vier 
keer er jaar   n de  e res ge ubli-

eerde o va ingen en meningen vallen 
onder de veran oordelijkheid van de 
reda ie en eers iegelen nie  nood- 
zakelijk he  s and un  van he  bes uur 
en de dire eur van  

Abonneren 
il  u zi h gra is  abonneren o  de 

 e res  S uur dan een mail me  u  
gegevens naar in o om nl   

 vind  de  e res ook online o   
➥	 om nl ome res

Opmerkingen en suggesties 
ee  u o merkingen o  sugges ies  

voor de reda ie  ail naar  
ome res om nl

Uitgave 
S i h ing  os bus  

 GA re h       

➥	www.fom.nl 
➥	info@fom.nl
➥	@FOMphysics

  se ember organiseerde -ins i uu  
R een e ens ha elijk s m osium om 

onderzoeksgemeens ha en samen e brengen 
die erken aan bio-ge ns ireerde en s n he-

is he manieren om duurzame energie om e 
ze en  r aren bijna honderd deelnemers van 
a ademis he ins ellingen  ins i u en  onder-
nemingen en bedrijven die zi h bezighouden 
me  onder er en die gerela eerd zijn aan de 

- rogramma s Towards biosolar cells, 

CO2-neutral fuels en Plasma conversion o  CO2  
ijdens deze dag erden de nieu s e resul a en 

ui  de rogramma s gedeeld en resen eerden 
romovendi hun onderzoek  

s iddags volgde de aankondiging van he  
nieu e - rogramma Solar-to-Products  

i  ubliek- rivaa  samen erkings rogramma 
is in begin november van s ar  gegaan deadline  

 januari  en zal zi h bezighouden me  
he  onderzoek naar een bio-ge ns ireerde en 

s n he is he manier om duurzame energie om 
e ze en in hemis he verbindingen  i  nieu e 
rogramma is o geze  in samen erking me  de 
o se oren hemie en nergie  i  s m osium 

maak  deel ui  van de serie orksho s S ien e 
 he nerg  hallenge die R a ili eer  

Kijk voor meer in orma ie over de all o  de 
- ebsi e  

➥	www.fom.nl/solartoproducts
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e  jaarlijkse ongres u hBio h si s 
vond di  jaar laa s o  maandag  en 
dinsdag  se ember  radi iege rou  in 
de  Koningsho  e eldhoven  Ruim  

 belangs ellenden volgden he  
eedaagse rogramma me   lenaire 

lezingen   resen a ies in  arallelle 
sessies en meer dan  os ers   

illiam  oerner  obel rijs innaar in 
de hemie in  as de ke no e s eaker 
en ver elde o  maandagavond over zijn 

erk o  he  gebied van single-molecule 
spectroscopy en beeldvorming

ijdens u hBio h si s vielen de drie 
bes e os ers in de rijzen  e eers e rijs 
ging naar Aa e van den Berg   mid-
den  de eede rijs naar neke Brou er  

 re h s  en de derde rijs as voor 
oor je Borrenberghs  K  euven links  

n  vind  u hBio h si s laa s o  
maandag  en dinsdag  ok ober

➥	www.fom.nl/dutchbiophysics
ia deze eblink kunnen de deelnemers 

de o o s van he  ongres erugzien  

TERUGBLIK OP GESLAAGD DUTCHBIOPHYSICS 2015
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Begin november vers heen een ui gebreid ar ikel over he   
irgo gravi a iegolvenonderzoek in he  ijds hri  K JK   
ikhe - rogrammaleider Jo van den Brand kom  aan he  
oord en er ord  veel aanda h  bes eed aan de ederlandse 

bijdrage aan he  onderzoek  e erking van he  e erimen  
ord  o  een heldere manier ui eengeze  door au eur  

Jean- aul Keulen  ok ord  de vraag aar is di  allemaal 
goed voor  bean oord door an den Brand  e kunnen aan 
de hand van de eigens ha en van gravi a iegolven ook de 
algemene rela ivi ei s heorie es en  an  niemand ee   
o  de vergelijkingen van ins ein een orre e bes hrijving 
geven in een gebied aar de z aar ekra h  heel s erk is  
bijvoorbeeld als er ee z ar e ga en samensmel en   
 

ees een kor e bes hrijving van he  K JK-ar ikel en bekijk he  
lm je da  ar o Kraan en homas Bauer maak en ijdens een 

van de ins alla ies van de s iegels  
➥	www.nikhef.nl onder ieu s  van  november 

NIKHEF-GRAVITATIEGOLVENONDERZOEK 

 J S R  K JK

INSPIREREND SYMPOSIUM 'UITDAGINGEN VOOR HET ONDERZOEK 
NAAR HET OOGSTEN EN OMZETTEN VAN ZONNE-ENERGIE'

De interactieve zandbak, 
waarmee je zelf landschappen 
kon maken, was nieuw tijdens 
de open dag op FOM-instituut 
AMOLF en trok veel aandacht 
van zowel jong als oud. Met be-
hulp van een Xbox Kinect sen-
sor, een projector, open source 
so�ware en een zandbak 
konden bezoekers bergen, val-
leien, rivieren en uitbarstende 
vulkanen bouwen terwijl de 
structuren geprojecteerd wer-
den op het zand. Door bergen 
of kuilen te maken verandert 
de hoogtekleur die op het zand 
wordt geprojecteerd. Je kon 
het zelfs laten ‘regenen’ om zo 
water in kuilen en  riviertjes te 
laten lopen. Kijk hoe het werkt 
via het YouTube-filmpje op de 
FOM-website.

➥	 om nl o endagamol

Ruim  bezoekers hebben in he  eekend van  en  ok ober n van de 
ruim  deelnemende lo a ies van he  eekend van de e ens ha  bezo h  

ok de -ins i u en A  AR  R en ikhe  o enden hun deuren 
voor he  ubliek om hen kennis e la en maken me  de ereld van e ens ha  
edereen  jong en oud  as van har e elkom om een kijkje e nemen bij de 

ins i u en  e ra en me  e ens ha ers en e hni i o  deel e nemen aan een 
van de mini-lezingen  orksho s  rondleidingen o  demons ra ies  nkele hoog-

e un en  o  de o o me  een kosmis h deel je bij ikhe  he  hea er ollege 
van Alber  olman o  A  en e ens ha sjournalis  iederik Jekel ging bij 

R in indhoven me  he  ubliek in ges rek over energie in de oekoms
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SAVE THE DATE!   B S AA  

  JAAR  A  GAA    

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2016 
R   A RS R  S A  

Technici installeren een 
spiegel in een gang waarin 
het laserlicht voor Virgo 
wordt gestabiliseerd. 



NWO BETER TOERUSTEN VOOR DE 
TOEKOMST 

e  nieu e  ord  slagvaardiger 
en meer o  samen erking geri h  gaa  

e ibeler ins elen o  on ikkelingen 
in de e ens ha  en zal samen erking 
binnen de e ens ha  en me  de maa -
s ha ij vers erken  e organisa ie ord  
e i n er en rans aran er ingeri h  de 
huidige dis i lines orden ge lus erd o  
vier domeinen  

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN
oor  ord  de on inu ei  van de 

bes aande nan ieringsins rumen en 
van alle onderdelen van  ge aar-
borgd  Aan assingen zal  ijdig 

ommuni eren  zoda  onderzoekers zi h 
kunnen voorbereiden o  veranderingen in 

ro edures  

CONTEXT VAN DE VERANDERING 
n de e ens ha svisie  van he  ka-

bine  en in de -S ra egie -  
erd de vernieu ing van de -orga-

nisa ie al aangekondigd  me  als doel da  
zij rans aran er  e ibeler  kra h iger  
meer oheren  en duurzaam invulling kan 
geven aan de missie van  een s erk 

e ens ha ss elsel in ederland door 

k ali ei  en vernieu ing in de e en-
s ha  e bevorderen  e on ouren van 
de oekoms ige organisa ie zijn bekend 
gemaak  o   a ril 

FASE 1 VAN START: DE PLANFASE
a de vas s elling van he  lan van 

Aan ak gaa  nu de eers e ase naar een 
nieu   in  de lan ase  en belangrijk 
onderdeel van deze ase is de vorming van 
de vij ien erkgroe en die delen van he  
hoo don er  voor he  nieu e   
gaan ui erken  e roje leiders van  
alle erkgroe en zijn inmiddels aange-
s eld en vanui   zullen de volgende 
mensen mede  een erkgroe  gaan 
leiden  B adomein arjolein Robijn  

 a uurkunde  un ies   
ersoneel Joos  eber  -   

en S li sing  hris a ooijer   

MEER INFORMATIE   
 de - ebsi e kun  u he  lan van 

Aan ak ransi ie   en de Samen-
va ing lan van Aan ak ransi ie  
do nloaden  aar vind  u ook eerdere 
beri h geving over de ransi ie naar een 
vernieu d  

➥	www.fom.nl/planvanaanpak

NieuwsNieuws

PLAN VAN AANPAK BEKEND 
R  RGA SA

Het plan van aanpak voor de transitie naar een vernieuwd NWO, en de samenva¤ing daarvan, zijn half oktober beschik-

baar gekomen. Het plan gee� de stappen aan van het transitieproces. 1 januari 2017 is de datum waarop het nieuwe 

organisatiemodel van start gaat. Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Transitie NWO is de eerste stap het uit-

werken van een integraal hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Werkgroepen, bestaande uit NWO-betrokkenen, gaan in 

eerste instantie aan de slag met de uitwerking. In het proces is voorzien dat stakeholders van NWO kunnen meedenken.

N* staat in dit organogram voor de granting delen van het huidige NWO-gebied Natuurkunde en FOM samen. 

ORGANOGRAM TOEKOMSTIG NWO

Raad van Bestuur  
Voorzitter + CFO/COO

Instituten 

NIOZ
CWI

AMOLF
DIFFER
Nikhef

ASTRON
SRON
NSCR

Vz. bestuur

Bèta 
wetenschap

(Voormalig 
N* - EW - 

CW - ALW)

Vz. Bestuur

Technische-   
en toegepaste

wetenschap

(Voormalig
TW/STW)

Vz. bestuur

Sociale-  en 
Geestes- 

wetenschap

(Voormalig
MaGW - GW)

Vz. bestuur 

Zorg-
onderzoek 

en Medische 
wetenschap

(ZonMw)

Raad 
van Advies

Raad van Toezicht Stakeholders

Domeinoverstijgende programmering (NIHC, WOTRO, Strategische uitdagingen, Topsectoren)

Bèta Technisch 
en Toegepast 

Sociaal en 
Geestes

Zorg en 
Medisch 

Portefeuillehouders domeinen:

In de nieuwe structuur vindt de 
besluitvorming plaats in een 
Raad van Bestuur. Dit collegiale 
bestuur is nauw verbonden met 
de domeinen en de instituten via 
de vier actieve wetenschappers 
die er, naast een voorzi¤er en een 
lid voor financiële en operatione-

le zaken, deel van uitmaken. Deze 
vier actieve wetenschappers zul-
len daarnaast ieder voorzi¤er zijn 
van één van de vier domeinbestu-
ren. De Raad van Bestuur als ge-
heel is verantwoordelijk voor de 
instituten, die ondersteund zullen 
worden door een institutenorga-

nisatie. Adviesraden stimuleren 
de wederzijdse afstemming van 
de instituten met de domeinen. 
Er komt ook een brede Raad van 
Advies voor heel NWO, voor de 
dialoog met de samenleving  
en de multidisciplinaire  
afstemming. 

expres expres4

Pierre Auger, het observatorium voor 
kosmische deeltjes in Argentinië, krijgt 
nieuwe, verbeterde detectoren. Om deze  
mijlpaal te vieren vond van 14 tot en met 
16 november een groot evenement bij het 
observatorium plaats om de behaalde 
successen van de eerste tien jaar en de 
plannen voor het volgende decennium  
te bespreken. 

e ederlandse deelnemers aan he  in er-
na ionale onderzoeks roje  aaronder 

ikhe  dragen in belangrijke ma e bij aan 
de nieu e S in illa or Sur a e e e or  
een van de belangrijks e nieu e onderde-
len  iermee ho en de onderzoekers de 
e a e eigens ha en van de aanko-
mende hoogs -energe is he kosmis he 
s raling e kunnen me en

e  ierre Auger bserva orium in de ro-
vin ie endoza  Argen ini  is de belang-
rijks e mee ins alla ie voor he  onderzoek 
aan kosmis he s raling  die veroorzaak  

ord  door geladen deel jes ui  de ruim e  
Ruim  e ens ha ers ui   vers hil-
lende landen erken er aan de vraag aar 
de hoogs  energe is he deel jes ui  he  
heelal vandaan komen  Sinds de me ingen 
begonnen in  hebben meer dan  
jonge e ens ha ers hun roe s hri  o  
Auger-me ingen gebaseerd

Sinds  is een ederlandse Auger-
groe  a ie  een samen erkingsverband 

ussen ikhe  en K  en er or Advan ed 
Radia ion e hnolog  ok onderzoe-
kers van he  ns i u e or a hema i s  
As ro h si s and ar i le h si s van de 
Radboud niversi ei  doen hierin mee  e 
groe  hee  een vooraans aande rol in de 
anal se en in er re a ie van de da a  me  
name voor de be aling ui  elke soor en 
deel jes de kosmis he s raling bij de hoog-
s e energie bes aa  ok bij de ge lande 
verbe eringen hebben ederlandse 

e ens ha ers een belangrijke rol  

➥	 nikhe nl
➥	 auger org

ienjarig ierre Auger 
bserva orium maak  

doors ar  me  
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Op 18 september hee� de CERN Council Sijbrand de Jong ver-
kozen tot zijn 22e president. De Jong zal per 1 januari 2016 de 
huidige president Agnieszka Zalewska opvolgen. ‘Nederlan-
der de baas van CERN!’ kopten de kranten. Is dat zo? Tijd om 
De Jong te bellen over wat deze prestigieuze functie precies 
inhoudt, welke ervaringen hij vanuit zijn onderzoek meeneemt 
en waar hij verwacht dat CERN over tien jaar zal staan. 

President CERN Council 
e Jong leg  ui  da  de R  oun il  o  voors raak van de 
ire eur Generaal  veran oordelijk is voor he  vormgeven 

en vas s ellen van de s ra egie en he  beleid van R  en 
oezie  o  de orre e ui voering van die s ra egie  e oun il 

is samenges eld ui  ee leden van elke lids aa  e dage-
lijkse leiding van R  is in handen van de dire eur-generaal  er  januari  is da  abiola Gianno i  die 
veran oording a eg  aan de R  oun il  mda  de oun il een ver egen oordiging is van alle lids a en 
kun je de oun il vergelijken me  he  ederlandse arlemen  e leden zijn e h er nie  dire  demo ra is h 
gekozen  maar benoemd door de regering van he  land zel  e  ire oraa  aarvan Giano i aan he  hoo d 
kom  e s aan  vorm  daarnaas  de ui voerende regering  die he  lab run  en me  nieu e idee n kom  aldus 

e Jong 

e benoeming van e Jong hee  veel aanda h  gekregen van de media  aarin hij regelma ig erd ge osi-
ioneerd als nieu e baas van R  e Jong zie  da  o h anders  Als residen  mag ik nie  mees emmen 

als er beslismomen en zijn  da  doen alleen de ver egen oordigers van de lids a en  n mijn nieu e rol ben 
ik s raks vooral veran oordelijk voor he  di loma iek leiden en begeleiden van he  beslui vormings ro es  
he  slui en van om romissen en he  vinden van onsensus ussen alle lids a en

Dosis ervaring
e Jong zal volgend jaar ruim de hel  van zijn erk ijd bes eden aan he  residen s ha  ij blij  el in e-

derland onen en zal zijn nieu e un ie  die ma imaal drie jaar duur  ombineren me  zijn huidige erk aan 
de Radboud niversi ei  en bij ikhe  k zal dus ergens ie s moe en inleveren en ik voorzie nu da  ik vooral 
een aan al jaren minder a ie  zal zijn o  he  gebied van he  onder ijs  blik  e Jong voorui  ij ver el  da  
hij zijn jarenlange ervaring in he  onderzoek  en vij  jaar zi ing namens ederland in de R  oun il  goed 
kan gebruiken in zijn nieu e un ie  k ken R  in de volle breed e en heb bes uurlijk o  diverse vlakken 
meegedraaid  onder andere als ona ankelijk lid van he  arge adron ollider omi  als oezi h houder  

aar ook de erkvloer ken ik goed  an  ik ben o  in de ail be rokken ge ees  bij de voorbereiding en 
ui voering van vers hillende gro e e erimen en o  R  ie ombina ie is heel aardevol

CERN over tien jaar
Als e e Jong vragen aar R  over ien jaar s aa  ee  hij da  o  in de ail  r is de hoo  da  e me  de 

 - nu me  de verhoogde energie  en over ien jaar me  veel meer bo singen - veel nieu e si a on dek-
ken  aaronder nieu e deel jes  aar zijn ook veel heore is he ver a h ingen over  e  kan zijn da  e ie s 
on dekken da  e helemaal nooi  hadden ver a h  maar he  zou ook kunnen da  alles binnen he  s an-
daardmodel blij  en da  veel van de huidige out-of-the-box-idee n dan orden a ges hreven  aar  voeg  
hij snel oe ien jaar is bij R  een kor e ermijn lanning  S ra egis h ges roken is ien jaar voor ons maar 
ma ig in eressan  e  is gebruikelijk om el der ig jaar voorui  e lannen  a ili ei en als de  hebben 
een lange voorbereidings ijd nodig  ie  alleen ua beslui vormings ro es  maar er moe  ook een budge -

aire s reiding zijn over vele jaren van ege de hoge kos en  e  is s raks mijn rol om de ambi ies van R  
aan e la en slui en bij he  nan i le laa je da  de lids a en meebrengen  (MV)

Interview 

OVER SIJBRAND DE JONG 
Sijbrand de Jong is hoogleraar 
experimentele natuurkunde 
aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen, FOM-werkgroepleider 
en onderzoeker bij Nikhef. De Jong 
was vanaf 2001 tien jaar lid van de 
Raad van Bestuur van FOM en was 
in 2013 lid van de Commissie Dijk-
graaf die het Vision Paper 2025  
'Chemistry & Physics, Fundamen-
tal For Our Future' opstelde. Sinds 
2010 is De Jong afgevaardigde 

namens Nederland in de CERN 
Council. Daarnaast was hij in  
2006 en 2013 de Nederlandse 
vertegenwoordiger van de CERN 
Council strategiegroepen. Van 
2004 tot 2008 was hij lid van het 
Large Hadron Collider Comité bij 
CERN. De Jong is actief in de as-
trodeeltjesfysica. Hij neemt deel 
aan het onderzoek naar kosmi-
sche straling in het Pierre Auger 
Observatorium in Argentinië (zie 
artikel hiernaast).  Daarnaast is 

hij nauw betrokken bij educatie-
projecten en de initiatiefnemer 
van het team dat in 2009 de 
Academische Jaarprijs won met 
een op resultaten van het Pierre 
Auger Observatorium gebaseerd 
project. Door het winnen van de 
Jaarprijs en dankzij een bijdrage 
van de RU kon De Jong in 2010 het 
dancefeest 'Cosmic Sensation' 
organiseren. Tijdens het feest 
werd kosmische straling gebruikt 
om muziek te maken. 

Sijbrand de Jong over zijn nieu e un ie als residen  van de R  oun il

“ Bij CERN is het gebruikelijk om  
wel dertig jaar vooruit te plannen” 

FOM/NWO ZIJN OVERGEGAAN OP  
EEN NIEUWE MANIER VAN INDIENEN:  
SYSTEEM ISAAC
Als u een onderzoeksaanvraag indient (bij- 
voorbeeld een voorstel voor de Vrije FOM- 
programma's of de FOM-Projectruimte) gaat  
dat sinds 23 november 2015 via het nieuwe  
online indiensysteem ISAAC. Indienen via  
Flamingo is niet meer mogelijk. Houd er reke-
ning mee dat het indienen van een aanvraag in 
het nieuwe systeem ISAAC iets meer tijd kan 
kosten dan het oude bekende systeem. 

FOM AND NWO HAVE SWITCHED TO A  
NEW SUBMISSION SYSTEM: ISAAC
If you submit a research proposal (for example, 
a proposal for the 'Vrije FOM-programma's’ or 
‘FOM Projectruimte’) then with effect from  
23 November 2015 this must be done via the 
new online submission system ISAAC. Submis-
sion via Flamingo is no longer possible. Please 
allow for the fact that submi¤ing a proposal  
in the new system ISAAC can cost  
slightly more time than in the old 
familiar system. 

VRIJE FOM-PROGRAMMA'S 2016: INDIENEN VÓÓR 1 MAART

FOR OUR ENGLISH READERSREADERS

Sinds begin december is het weer mogelijk om aanvragen voor Vrije 
FOM-programma's in te dienen. De vooraanmelding voor de ronde 2016 
sluit op dinsdag 1 maart 2016 om 12.00 uur. Voor deze ronde is 14,6 
miljoen euro beschikbaar. 

n een rij - rogramma kunnen de s e ialis en van de vers hillende 
ederlandse kennisins ellingen hun kra h en bundelen o  s e i eke 

erreinen  e onderzoeksgroe en erken aan gebieden aaro  de 
ederlandse na uurkunde in erna ionaal ui blink  en aarvan he  
e ens ha elijk en maa s ha elijk belang duidelijk aan ezig is  e 

nieu e onderzoeks rogramma s moe en leiden o  ezenlijk begri  van 
re en  on dek e vers hijnselen en in sommige gevallen ook zi h  bieden 
o  nieu e e hnologie n  

e rije rogramma s on s aan o  basis van idee n van onderzoekers  
die een aanvraag kunnen on ikkelen en indienen  Alle rogramma-
aanvragen s aan me  elkaar in onderlinge om e i ie  e rogramma s 
dienen een duidelijke doels elling  o us  ohesie en meer aarde en 
o zi h e van a zonderlijke kleins halige roje en  e hebben  anzel -
s rekend moe  de e ens ha elijke k ali ei  over uigend zijn  

➥	www.fom.nl/vrijeprogrammas

In de ronde 2016 zijn twee belangrijke wijzigingen: 

Artist’s impression 
van een lawine van 
kosmische deeltjes 
die de aarde bereikt. 

2    e  indienen zal via SAA  gaan  
en nie  meer via lamingo   

zie kader hieronder  

1     n de ronde in  is de vooraanmelding  
gelimi eerd o   oorden e lusie   
li era uurver ijzigingen en budge aragraa  



Begin se ember erd bekend da  he  Amerikaanse elek-
roni abedrij  n el en uan umins i uu  u e h de ko-

mende ien jaar in ensie  gaan samen erken  e bijdrage 
van n el aan u e h ver egen oordig  een aarde van 
ongeveer  miljoen dollar  lus inbreng van e er ise  
mankra h  en a ili ei en  u e h is een ins i uu  da  in 

 is o geri h  door  el  en  en ar ner is van 
onder andere  en  

➥	www.fom.nl/QutechIntel

u e h is verheugd om n el als ar ner e mogen ver-
elkomen  e gro e ui daging voor he  on ikkelen van 
uan um e hnologie  zoals een uan um om u er  zal he  

komende de ennia o s haling  zijn  he  kunnen maken van 
om le e s ru uren me  zeer veel uan umbi s  eze 

samen erking s el  ons in s aa  onze e ens ha elijke 
kennis e ombineren me  de bes e engineering-kennis 
ui  de om u erindus rie  zeg  ieven anders en  
onderzoeksleider van de samen erking bij u e h en 

erkgroe leider van 

•  Conferentie over  
QUANTUM TECHNOLOGIE

  en  mei  zal in he  kader van he  eder-
lands voorzi ers ha  van de  een on eren ie 

laa svinden o  he  gebied van uan um e hno-
logie  o  ini ia ie  van he  minis erie van onomi-
s he aken  

en onzi h bare en ins an ane 
verbinding ussen elek ronen o  
gro e a s and van elkaar  ins ein 
a h e zo n verbinding onmogelijk  ij 
geloo de nie  in spooky action at a 
distance  - erkgroe leider Ro-
nald anson en zijn eam  el  

ubli eerden eind ok ober in a ure 
he  be ijs da  die s ooka h ige 
in era ie el degelijk mogelijk is  ij 
kreeg he  voor elkaar me  elek ronen 
in ee diaman en die meer dan een 
kilome er ui  elkaar lagen  

n  maak en anson en zijn eam 
bekend  da  zij een o zienbarend 

uan ume erimen  voorbereidden 
om de ni ie  een einde e maken aan 
een a h ig jaar oude dis ussie ui  de 
na uurkunde  e heorie van de uan-

umme hani a 
voors el  da  
he  aarnemen 
van een obje  
ins an aan ge-
volgen kan heb-
ben voor een 
ander verdero  
gelegen obje  

 in heorie zel s aan de andere kan  
van de elk eg  Alber  ins ein ei-
gerde da  vers hijnsel e a e eren  
en labelde he  in  s ooka h ige 
in era ie o  a s and  e  eam van 

anson hee  nu ins eins ongelijk 
aange oond  e  e erimen  da  
is ui gevoerd  beslui  een van de 
mees  in rigerende dis ussies in de 
na uurkunde  aarnaas  hee  he  
een belangrijke oe assing  vers ren-

geling maak  een vorm van inheren  
veilige ommuni a ie mogelijk  e 
baanbrekende resul a en s aan in 
he  vakblad a ure van  ok ober  

e  onderzoek van ansons groe  
is onder meer onders eund door 

 S  en  onder andere 
in een ienjarige  inmiddels a ge-
slo en  - o usgroe  ansons 
onderzoeksgroe  is onderdeel van 

uan umins i uu  u e h  

➥	 om nl ronaldhanson

EINSTEINS ONGELIJK NU ECHT BEWEZEN 
MET TECHNISCH HOOGSTANDJE

llus ra ie  

olkskran   ok ober  

Gemaak  door 

s ri ekenaar rik Kriek en 

e ens ha sreda eur 

ar ijn van alm hou

 rik Kriek

-

MEER ONDERZOEK NAAR 
QUANTUMTECHNOLOGIE

ierboven las u over de samen erking van uan um-
ins i uu  u e h me  n el  uan umonderzoek is  
veel breder dan alleen he  onderzoek da  binnen 

u e h laa svind  n o dra h  van he  minis erie 
van onomis he aken maak   samen me  

-gebied a e e ens ha en  di  jaar 
een quick scan van he  ederlandse uan umonder-
zoek  da  s e i ek geri h  is o  he  bes uderen van 

uan ume e en die mogelijk o  nieu e e hnologie 
kunnen leiden   ri h  zi h daarbij o  he  in kaar  
brengen van he  ederlandse na uurkundige uan-

umonderzoek   o  he  uan umonderzoek binnen 
de in orma i a  r zijn inmiddels ook vers hillende 
ini ia ieven in on ikkeling om uan um e hnologie 
in breder verband o  de ederlandse en uro ese 

e ens ha skaar  e ze en  

  Robbert Dijkgraaf @RHDijkgraaf 22 oktober
roud o  u h roo  o  uan um en anglemen  also a  ins ein s home   
ron - age h si s

  en  mei  zal in he  kader van he  eder
 een on eren ie 

in breder verband o  de ederlandse en 

                                          •  erA-net Cofund voor 
QUANTUM

en uro ean Resear h Area e ork RA-  is 
een ins rumen  van de uro ese ommissie binnen 

orizon  en diens voorganger he  e Kader ro-
gramma  oel van een RA-  is a s emming van 
onderzoeks rogramma s in de na ionale lids a en en 
s imuleren van de samen erking ussen na ionale 
resear h oun ils en onderzoeks nan iers  r ord  
nu ge erk  aan een RA-  o und o  he  gebied 
van uan um e hnologie  uan - RA  ok  
zal daarin deelnemen namens  e ver a h e 
omvang van he  rogramma zal ongeveer  miljoen 
euro bedragen  

Veel media-aandacht voor het
quantumonderzoek van Ronald Hanson

QUANTUMINSTITUUT 
QUTECH START 

SAMENWERKING 
MET INTEL

Q

logie  o  ini ia ie  van he  minis erie van 
s he aken  

                                          •  erA-
QUANTUM

uro ean Resear h A
een ins rumen  van de 

orizon  en diens voorganger he  e Kader ro

Q
Enkele krantenkoppen 

 
Dankzij Del� hoe� Einstein geen spoken meer te zien

olkskran   ok ober 

Del�se ingenieurs bewijzen het ongelijk van Albert Einstein
rou   ok ober 

In Del� is echt geen minuut te verliezen
A aags he ouran   ok ober 

Onderzoek TU Del�: Einstein had het fout
Algemeen ederlands ersbureau A   ok ober 

Einstein geloofde er niet in, maar spookwerking bestaat
R   ok ober 

Einstein had ongelijk;  
Nederlandse fysici bewijzen kwantumwazigheid

e orgen   ok ober 

Einsteins pech
olkskran   ok ober 

We gaan teleporteren
rou   ok ober 

IPP-nieuws

Ronald Hanson

expres expres6

e  as een roerige ijd  ien jaar gele-
den bij ons o  de Radboud niversi ei  

e sub a ul ei  a uurkunde verd een  
ne  als de andere sub a ul ei en in de 
b ari h ing  e nieu e b a a ul ei  

erd georganiseerd in onder ijs- en 
onderzoeksins i u en  oor aan erk e 
ik binnen he  onderzoeksins i uu  
ns i uu  voor ole ulen en a erialen 

 een ins i uu  aarin hemie en 
na uurkunde samenkomen  e eers e 

ijd as da  on ennig  ensen s ho en 
erug in oude re e en  de na uurkundi-

gen bang da  he  ins i uu  gedomineerd 
zou orden door hemi i  die me  meer 
mensen aren  n de hemi i bang 
da  de na uurkundigen  me  hun gro e  
kos bare a ara uur he  hele budge  
o  zouden slokken  aar na een ijdje 
verd een da  ij-zij-denken  e hemi i 
gingen zel  ook gebruik maken van die 
dure a ara en  en de si i bleken 
veel e hebben aan hun ollega s me  

hemis he kennis  

el  k am ik door de reorganisa ie in 
on a  me  de hemi i Roeland ol e 

en Alan Ro an  k erk nu veel me  ze 
samen  Alan gebruik  voor zijn e e-
rimen en nu ook regelma ig he  oge 

eld agne en abora orium  
a zel de geld  voor -dire eur 
lias lieg  hij deed al ijd al e erimen-

en me  kris algroei  maar doe  da  nu 
geregeld in een s erk magnee veld  om 
zo een z aar ekra h svrije omgeving e 
simuleren  

e  veranderen van de organisa ies ru -
uur hee  de samen erking binnen de 
a ul ei  dus s erk verbe erd  k zou nie  

meer erug illen  en ik denk da  di  
voor al mijn ollega s geld  

  zal over een dik jaar o gaan in he  b adomein van de nieu e -
organisa ie  e  als bij ons in ijmegen verd ijnen de grenzen ussen de 
dis i lines  n ja  ik ver a h  da  di  in he  begin el he  nodige gedoe me  
zi h meebreng  aar ik ver a h  ook da  niemand s raks meer erug il  
ne  als bij ons  

a  ik vooral hoo  is da  mensen 
s raks nie  hun oude koninkrijkjes 
zullen gaan beve h en  Als ik n ad-
vies mag meegeven aan de mensen 
in de erkgroe  B adomein  dan is 
he  di  re er een o en s ru uur  
geen hokjes  e  lijk  nu miss hien 
he  eenvoudigs  om he  b adomein 

e organiseren in een deel na uur-
kunde  een deel  hemie  een deel 
e a e e ens ha en en een deel 
algemene levens e ens ha en  

igenlijk zoals he  nu al is  maar dan 
me  elkaar onder n gezamenlijke 
vlag  k zou da  een gemis e kans vin-
den  i  is he  momen  om e zorgen 
da  mensen ui  hun hok komen  ne  
zoals ij in ijmegen ui  ons hok 
zijn gekomen door de reorganisa ie  

i  is he  goede momen  om binnen 
 de muren ussen de b ari h-

ingen a  e breken  

e nieu e  o en s ru uur kan je 
onders eunen me  b abrede alls 
o  hema s  nder er en als ener-
gie o  ma erialen lenen zi h daar 
ui s ekend voor   
Begrij  me nie  verkeerd  ik  
zeg nie  da  l he  geld hema is h 
moe  orden verdeeld  e  lijk  me 
goed da  he  nieu e b adomein 
ook alls voor s e i eke dis i lines 
ui s hrij  ul idis i linair erken 
kan alleen als je s erke dis i lines 
heb  

e eers e ijd zal on ennig zijn  
zeker  aar he  en  vas  snel  ne  
als bij ons in ijmegen  en o en 
s ru uur zal zoveel oevoegen  e 
na uurkunde kan leren van de andere 
ri h ingen in he  b adomein  el  

ben ik bijvoorbeeld benieu d naar de kennis van de mensen ui  de as rono-
mie  ij e en gro e  langlo ende onderzoeks roje en s rak e organiseren 
en de nan iering voor langere ijd veilig e s ellen  aar nu kom ik de as ro-
nomen bijna nooi  egen  omda  ze nie  binnen  zi en  k verheug me er 
o  da  di  verander  omda  e s raks samen in he zel de b adomein  
vallen

Niek Lopes Cardozo gee� het stokje door aan Theo Rasing

e a gelo en drie nummers hee  -voorzi er iek o es 
ardozo de olumn in de  e res ges hreven  o es ardozo 

hee  he  s okje overgedragen aan heo Rasing  sinds  lid 
van he  i voerend Bes uur van  en - erkgroe leider  

oogleraar Rasing is e erimen eel na uurkundige aan de  
Radboud niversi ei  ijmegen  n  on hij de -
S inoza remie  de hoogs e ederlandse onders heiding voor 

e ens ha elijk onderzoek  en in  on ving hij een R  
Advan ed Gran  voor zijn onderzoeksvoors el agne isa ie o  
zijn allersnels

CO
LU

M
N

Theo Rasing lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM

BREEK DEZE 
MUREN AF

 
 
 
Dr. Eppo Bruins hee  begin de em-
ber a s heid genomen als dire eur van 

e hnologies i h ing S  Bruins gaa  
sinds  de ember verder als eede 

Kamerlid voor de hris en nie  r  or de Boer neem  
de aken van Bruins over en is door he  S -bes uur  
benoemd o  ad-in erim dire eur   e Boer is sinds 

 erkzaam bij S  eers  als rogram o er   
la er als lus erleider  

PERSONALIA 
  november hee  de Algemene ergadering van S ien e uro e de 

nieu e raad van bes uur verkozen  -voorzi er prof.dr. Jos Engelen 
is benoemd als lid van de nieu e raad van bes uur  ngelen had zi h kandidaa  

ges eld omda  deze osi ie binnen S ien e uro e goed 
aanslui  bij de s ra egis he keuze van  om meer in e 
ze en o  be nvloeding van he  uro ese onderzoeksbeleid en 
a ie  bij e dragen aan de RA en uro ees onderzoek  e  is 
ook een erkenning van s osi ie en zi h baarheid onder 
de belangrijks e onderzoeksorganisa ies in uro a    
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Op 5 oktober ondertekende NWO als een van de betrokken organisaties het 
Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. Met dit contract 
onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder FOM als 
onderdeel van NWO, de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het 
Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag 
van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij. De 
NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. 

FOM-BIJDRAGE
e o ale -bijdrage aan he  Kennis- en nnova ie on ra  -  is  miljoen 

euro   bes eed  da  geld aan veel vers hillende kleine en gro e onderzoeks-
roje en en ook een deel van de missiebudge en van de -ins i u en ord  

aan o se oronderzoek bes eed  an di  bedrag gee    miljoen euro ui  
aan ubliek- riva e samen erking onder andere via nieu e ndus rial ar nershi  

rogrammes  en s ra egis he rogramma s van  n de vers hillende kaders 
o  deze agina orden enkele onderzoeks roje en ui  de Kennis- en nnova ie on-

ra en ui geli h  aar  bij be rokken is

en belangrijk ins rumen  voor  
om a ie  e kunnen bijdragen aan de 

o se oren is he  ndus rial ar nershi  
rogramme   A gelo en juni on lu-

deerde een ona ankelijke evalua ie om-
missie da  he    als ins rumen  
voor ubliek- riva e samen erking een 
eigen  unieke osi ie binnen he  innova ie-
lands ha  hee  en van groo  s ra egis h 
belang is voor de undamen ele na uur-
kunde en de oe assing daarvan   

ee  me  di  ins rumen  o k ali ei  e 
ko elen aan innova ie  r zullen in -

 vers hillende nieu e s o  s and 
komen binnen de o se oren S  

nergie en hemie  

➥	 www.fom.nl/ippevaluatie

RUIMTE VOOR MKB BINNEN DE  
FOM INDUSTRIAL PARTNERSHIP  
PROGRAMMES  

e -evalua ie ommissie lei e ook 
voor ui breiding van he  -ins rumen  
onder andere voor be ere aanslui ing me  
he  mkb  Binnen he  ale  aan s ord  
daarom binnen de o se or S  bij 

ijze van ilo  ruim e ge re erd voor 
samen erkings roje en  eze ruim e 
is geri h  o  mkb-ondernemers die zo o  
een laagdrem elige manier deel kunnen 
nemen in rogramma s  eze aan assing 
is ge ns ireerd o  de ins rumen en van 

 hemis he e ens ha en  K  
en  K  is geri h  o  kor e roje en 
die is h binnen een hal  jaar klaar zijn  
en  bied  ruim e voor omvangrijkere 
samen erkings roje en o  een ie s  
langere ermijn  e ver a h ing is da  er 
veel in eresse voor deze ins rumen en 
zal zijn vanui  de mkb-a h erban van de 

o se or S  onder andere vanui  
de Roadma  Advan ed ns rumen a ion  

aarin ook de - en -ins i u en 
a ie  ar i i eren

LECTORENPROGRAMMA'S  
Sinds  zijn er bijna  le oren aange-
s eld in he  hoger beroe sonder ijs onder 
meer om de kloo  ussen e ens ha elij-
ke kennis en he  erkveld e overbruggen  

i  een ui gebreide -verkenning blijk  
da  bij hoges holen en alle -ins i u en 
de ens lee  om samen erking ussen 
hoges holen en de -ins i u en e 
vers erken  i  hee  zijn beslag gekregen 
me   he  voorges elde le oren rogram-
ma  n di  rogramma orden le oren  

ro en  aanges eld bij de -ins i u en 
aaronder de -ins i u en  e samen-

erking ussen hoges holen en ins i u en 
via deze le oren dien  ee doelen  en 
eers e  he  vers erken van onderzoek in 
de ke en  kansen o  oe assing van kennis 

orden s ru ureel vergroo  door verbin-
ding me  he  rak ijkgeri h  onderzoek 
aan hoges holen en me  he  mkb da  me  
de hoges holen samen erk  en eede 
de bes hikbaarheid van e hnis h alen  
samen erking me  hoges holen verhoog  
de ins room van e hnis h o geleid alen  
da  kan orden ingeze  voor rak ijk- 
geri h  onderzoek  onder andere middels 
a s udeer roje en  i  is een s eer un  
in de uman a i al agenda van de drie 
be rokken o se oren nergie  S  en 

a er  e ambi ie van de hoges holen is 
daarnaas  om de k ali ei  van o leidingen 

e verbe eren via ui dagende onderzoeks-
s ages en doorda  hoges holen een be ere 

oegang o  de onderzoeksin ras ru uur 
on ikkelen

ibrine is een ei i  da  ru iaal is voor bloeds olling en 
ondheling  odra e een ond o lo en  vorm  brine een 

ne erk van bers vezels  da  he  bloeden s o  en ellen 
aan rek  die be rokken zijn bij ondheling  Aangezien brine 
de re ara ie van ee sels s imuleer  ord  he  ook gezien als 
een in eressan  bioma eriaal voor oe assingen in de kliniek 
zoals hirurgis he lijm o  regenera ieve geneeskunde  o  nu 

oe ord  brine vooral verkregen door o zuivering ui  lasma 
van donoren  i  leid  o  vers hillende be erkingen  zoals 
be erk e o brengs  mogelijke risi o s o  overdra h  van ziek-

es  en varia ies ussen vers hillende ar ijen binnengekomen 
donorma eriaal  ibrian  is een innova ie  biomedis h bedrij  
in eiden da  zi h ri h  o  he  on ikkelen van rodu en geba-
seerd o  re ombinan  brine  brine da  me  bio e hnologi-
s he e hnieken is verkregen ui  gek eek e ellijnen  aas  
de gegarandeerde zuiverheid van di  rodu  is een groo  
voordeel da  de mole ulaire s ru uur naar ens kan orden 
veranderd om vers hillende biome hanis he eigens ha en e 
verkrijgen  

e onderzoeksgroe  van A -groe sleider Gijsje Koende-
rink onderzoek  samen me  ibrian  de re ieze sis he rela-

ie ussen de mole ulaire s ru uur van brine en de biome ha-
nis he eigens ha en van brine-ne erken  iervoor ze en 
zij een s ala aan bio sis he e hnieken in  om de s ru uur en 
me hani a o  vers hillende leng es halen e bes uderen  oor 
deze unieke ombina ie van e er ise krijgen de onderzoekers 

undamen eel inzi h  in de sis he basis van de bijzondere 
elas is he eigens ha en van brine  n daarmee ord  een 
basis gelegd voor he  ra ioneel on er en van nieu e brine 

rodu en voor de kliniek

e -ins i u en A  ikhe  en 
R on ikkelen voor de komende 

ee jaar voor drie miljoen euro aan 
samen erkings roje en me  bedrijven  

e lannen zijn mogelijk gemaak  doorda  
 e ra middelen voor ubliek- riva e 

samen erking S   bes hikbaar hee  
ges eld voor de -ins i u en om 
a iever e kunnen samen erken binnen 
de o se oren  e -ins i u en heb-
ben de middelen gebruik  als seed money 
om nieu e  kleins halige roje en o  e 

ze en  a  kan in de oekoms  leiden o  
meer duurzame samen erking me  kleine 
en gro e bedrijven

e roje en bij A  ri h en zi h o  
een breed ale  aan onder er en  van de 
on ikkeling van nieu e zonne ellen  he  
on ikkelen van een hi  om ba eri le 
in e ies e volgen bui en he  li haam en 
een onderzoek naar de bio si a van he  
ei i  brine voor oe assingen in de  
kliniek zie ook he  kader hieronder  

ikhe  erk  verder aan geavan eerde 

ins rumen a ie  aarbij he  gaa  om sen-
sorne erken om via seismis he aarne-
ming de ondergrond be er e s annen  he  
on ikkelen van diagnos iek in hoogovens 
gebaseerd o  de de e iea ara uur van 
de  o  he  mogelijk maken van een 
table-top versneller voor he  s annen 
van mole ulen  R ri h  zi h o  

-neu rale s aal rodu ie  maar ook o  
gass heiding via s e iale membranen  

➥	 om nl o se oren

BOUWSTENEN VAN LEVEN
 hee  samen me   he  rogram-

ma Bou s enen van even gelan eerd 
om een aan al urgen e e ens ha elijke 
en maa s ha elijke ui dagingen o  he  
grensvlak van de si a  hemie  biologie  
in orma i a en s s eemanal se aan e 
gaan  e  rogramma zal re en e kennis 
in egreren om een beslissende s a  
voorui  e ze en in he  undamen ele 
begri  van ellulaire s s emen vanui  
de mole ulaire  bou s enen ervan  e  
doel is om grensverleggend onderzoek e 

a ili eren en duurzame in erdis i linaire 
onderzoeks roje en in ubliek- rivaa -
samen erkingsverband e vormen  n 

november hee   een matchmaking 
event georganiseerd  aarin deelnemers 
idee n konden i hen  n he  voorjaar van 

 gaa  een all or ro osals o en  e 
all hee  een omvang van ir a ien mil-

joen euro en vraag  er roje  minimaal 
ien ro en  riva e bijdrage

➥	 www.nwo.nl/buildingblocksoflife

MATERIALS FOR SUSTAINABILITY
a erialenonderzoek is een kra h  

van ederland en is is h een ross-
dis i linair onderzoeksveld me  groo  
belang voor de maa s ha ij en he  

bedrij sleven  e   erkennings-
ra or  a erialen  da  binnenkor  zal 
vers hijnen  bes hrij  de rends en de 
ui dagingen voor ederland   zal een 
breed a erialen-ini ia ie  o ze en  me  
daarin een rogramma a erials  

or sus ainabili  i  hema is van belang 
voor vers hillende o se oren nergie  

S  hemie  en onderzoekers vanui  
vers hillende dis i lines zullen in di  mul-

idis i linaire onderzoeksveld aanvragen 
kunnen indienen  e  gaa  hierbij zo el 
om onderzoek naar o  gro e s haal  
genereren van nieu e duurzame  
ma erialen voor s s emen die duurzame 
energie o ekken bijvoorbeeld zon-
ne ellen  ba erijen en ind urbines  en 
duurzame ma erialen die de huidige os-
siele brands o en kunnen vervangen   

e all hee  een omvang van  miljoen 
euro en daarnaas  zal naar ver a h ing 

ir a  ro en  riva e bijdrage orden 
gevraagd  oud de - ebsi e in de 
ga en voor meer in orma ie over he  

rogramma en de all   

NEDERLANDSE 
KENNIS- EN INNOVATIE-

CONTRACT VOOR 
2016-2017 GETEKEND

 draag  in o aal  miljoen 
euro bij aan o se oren 

i breiding samen erking ussen -ins i u en en bedrijven

erbinding me  maa s ha elijke ui dagingen en de e ens ha sagenda

ubliek- riva e samen erking 

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN HET KADER VAN DE TOPSECTOREN 

Bio sis h onderzoek naar brine voor oe assingen in de kliniek

De onderzoekers leggen 
door biofysische  
technieken te gebruiken 
de relatie tussen de 
structuur van het fibrine 
molecuul: de moleculaire 
structuur wordt met hulp 
van moleculair biologische 
technieken gevarieerd. 

en belangrijk as e  van de -inze  voor -  is de verbinding me  gro e 
maa s ha elijke ui dagingen o  na ionaal en in erna ionaal niveau  aarnaas  il  
de aanslui ing maken me  gro e uro ese onderzoeks rogramma s  e  deze verbre-
ding s eel   al in o  de o s andkoming van de a ionale e ens ha sagenda  

aarin e ens ha  burgers en overheid gezamenlijk onder er en ormuleren voor 
onderzoek  e volgende on re e doorsnijdende en verbindende ini ia ieven hebben een 
dire e rela ie o  de a ionale e ens ha sagenda zie ook agina  en hiervoor 
zal  in samen erking me  andere -gebieden  alls on ikkelen

CONCRETE 
VOORSTELLEN 
VAN FOM IN DE 
PROPOSITIE 
2016-2017

an de -bijdrage gaa   miljoen euro naar onderzoek aar ook bedrijven aan 
meebe alen  ubliek- riva e samen erking S  en deel hiervan krijg  de vorm van 
samen erkingsverbanden van langere duur  en voorbeeld hiervan is  he  Advan ed 
Resear h en er or anoli hogra h  AR  da  undamen eel onderzoek doe  naar 

e hnologie voor een oekoms ige genera ie om u er hi s en ro essoren  

Topsectoren
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e  is jn om erug e zijn  leuk en 
ver rou d  a ee jaar  is hris a 

ooijer erug o  honk  bij he  -bureau 
in re h  aar ze he  undamen  voor 
haar arri re legde  er ien jaar erk e ze 
er als rogramma o rdina or  aardoor 
ze he  na uurkundelands ha  ken  als 
haar broekzak  u is he  haar aak om de 

ransi ie van  naar he  nieu e  
e begeleiden  e  is belangrijk da  de 

na uurkunde een goede lek krijg  in de 
nieu e organisa ie  

e is nie  van de rie raa  en kom  
me een er zake  ver de ransi ie  over 
een diens vaardig   ver hoe 

 daar aan bij kan dragen  e hee  he  
doel helder voor ogen  als een ka i ein  
die  koersvas  door oelige a eren 
loods  e la h  hard om da  beeld  m 
in de beelds raak e blijven  de golven 
zijn soms hoog  e gaan nog behoorlijk 
heen en eer  an oord  ze geva  me  
een vleugje zel s o  in haar s em  n dan  
zonder een s oor van ij el  aar e 
komen er el  eze overgang is nodig om 
de ederlandse e ens ha  be er van 
diens  e kunnen zijn

DÉPART: AFSCHEID EN START
i  is ons baken  hier koersen e o  

voeg  ooijer er nog aan oe  en dan is he  
el genoeg zeemans raa  voor n dag  

erug naar de ereld van de e ens ha  
haar ereld  e ijs  naar he  organo-
gram van de nieu e organisa ie  a  
kader s aa  al vas  vier gro e domeinen  

aaronder da  van de b a e ens ha -
en  e  als vij de ijler een ins i u enor-

ganisa ie  aarin ook de -ins i u en 
zijn onder gebra h  oor  be eken  
de ransi ie een s li sing  aarbij he  
ins i uu sdeel van  o gaa  in de 
ins i u en oo  en he  granting deel van 

 onderdeel is van he  b adomein  

STROOMLIJNEN
e voorbereidingen voor die overgang 

zijn in volle gang  rogrammadire eur 
ransi ie im van Saarloos resen eerde 

in ok ober bij  en  he  lan van 
aan ak  e Grand ar  s aa  ge land 
voor  januari  en goede erm  bena-
druk e an Saarloos  omda  d ar  zo el 
a s heid als s ar  be eken  ooijer  e  
is jammer da  e  vaar el zeggen  
maar onze e er ise nemen e mee 
naar he  nieu e  oor de e en-
s ha  bied  de nieu e organisa ie goede 
kansen  oals voor e ens ha ers o  
he  grensvlak van dis i lines  die nu soms 

ussen al en s hi  dreigen e vallen  
e ransi ie is volgens ooijer nodig 

om de s ho en ussen die dis i lines 
a  e breken  e o ze  van aanvragen 
moe  orden ges roomlijnd  u zie  een 

e ens ha er een la endeken aan 
nan ieringsins rumen en  oor ieder 

gebied gelden ne  eer andere regels  van 
de aanvraag voor een diens reis o  de 
beoordeling van een onderzoeksvoors el  

a  moe  helderder

FOM-DIRECTEUR CHRISTA HOOIJER OVER DE TRANSITIE 

k il een organisa ie die  di h  bij de e ens ha  s aa  
n nie  alleen voor e ens ha ers moe  

he  helderder  benadruk  ooijer  oor 
de overheid moe  he  ook duidelijker zijn 

a   doe  en voor alle burgers a  er 
me  he  -geld gebeur  n ook he  be-
drij sleven hee  behoe e aan helderheid  
in hun zoek o h  naar e ens ha elijke 
e er ise  ensen ui  de indus rie ver el-
len me da  ze las ig hun eg vinden  e 
komen langs  langs S  langs  
voor ze e en me  ie ze zaken kunnen 
doen  S raks is er n aans reek un

GELIJKENIS
e on ouren van de nieu e organisa ie 

zijn ges he s  u is he  de beur  aan de 
ransi ie erkgroe en  die onderdelen 

in meer de ail ui erken  n die groe en 
zi en ook - erknemers  zo el vanui  
he  bureau als ui  de ins i u en  nder-

ussen gaa  he  normale erk van  
ge oon door  benadruk  ooijer  e oko 
blij  o en ijdens de verbou ing  oor de 

-onderzoekers en e hni i verander  
er komend jaar nog einig  n ook daarna 
zal veel he zel de blijven  benadruk  

ooijer  o ver a h  ze da  veel van de 
ver rou de nan ieringsins rumen en 
een laa s krijgen in de nieu e organisa ie  

elli h  onder een nieu e naam  e en-
s ha ers zullen in de oekoms  vooral 
merken da  he  nieu e  slagvaardiger 
en e ibeler is

e ransi ie erkgroe  B adomein buig  
zi h over de inri h ing van da  nieu e  
gro e domein  aarin a uurkunde  a e 

e ens ha en  hemis he e ens ha -
en en Aard- en evens e ens ha en 

zijn ondergebra h  ooijer  e  is een 
inke klus om die vier gebieden o  een 

goede manier in n domein onder e bren-
gen  e ver a h  da  de na uurkunde als 
dis i line zi h baar blij  e erken aan 
een duidelijk landings un  voor na uur-
kundigen

n dis ussies over de ransi ie zijn de 
s hijn er ers vaak geri h  o  vers hillen 

ussen  en  maar ooijer zie  
vooral de overeenkoms en en gezamen-
lijke belangen  o zi en  en  bij 
he  oekennen van onderzoeks nan iering 
al o  n lijn  n he  bui enland hebben 

e ens ha ers nie  al ijd re h  o  eer-
oord bij een re eren enra or   zien 

beoordelaars nie  de volledige re eren en-
ra or en  maar alleen een samenva ing  

 en  lijken in die zin al veel o  
elkaar

WETENSCHAP STUREN
an Saarloos hee  alle be rokken orga-

nisa ies gevraagd om hun best practices 
in e brengen in de nieu e organisa ie  

ooijer  e ederlandse na uurkunde is 
in zekere zin n en ondeelbaar  he  is een 
gemeens ha  me  s erke samenhang us-
sen de onderzoeksgebieden  n me  een 
s erke samenhang ussen de universi ei-

en en de ins i u en   hee  daarin een 
belangrijke verbindende rol ges eeld  door 
di h  o  he  veld e zi en en mee e den-
ken en e s uren bij s ra egis he keuzes  

ie ervaring nemen e mee  

ooijer vind  he  belangrijk da  de -
ins i u en bij  blijven  e ins i u en 
zorgen voor samenhang in de ederlandse 

e ens ha  e zijn e ibel en endbaar  

Christa Hooijer is sinds een half jaar directeur 

ad interim van FOM. Haar voornaamste taak 

is om de transitie van FOM in goede banen te 

leiden. “De schotten in de wetenschap moeten 

verdwijnen.”

R R S A J R
 ik me -er o  -er voel  k heb een -har  in een -jasje  aar in de 

eers e laa s voel ik me si us  ik vind na uurkunde ge eldig  -dire eur a i  
hris a ooijer begon in  als rogramma o rdina or bij he  -bureau  nada  

ze als - romovendus haar romo ie in de heore is he uan umo i a had 
a gerond  Bij  zag ze alle a e en van de ederlandse na uurkunde  si a van 

even  heore is he oge nergie si a  A  ikhe  Ge ondenseerde ma erie 
en o is he si a  vrou enbeleid  h si s  eldhoven  heel breed  daardoor  
blee  he  erk boeien  aarna as ze bij  laa svervangend dire eur van he  

-gebied a uurkunde   se re aris van de a ionale ommissie Gro e nder-
zoeksin ras ru uur en se re aris van de ommissie ijkgraa  ie ommissie 
s hree  hemis r   h si s  undamen al or our u ure  he  visiedo umen  da  
de ambi ies voor de na uur- en s heikunde voor de komende ien jaar bes hrij  n 
juni  keerde ze erug naar  aar volgde ze im van Saarloos o  die bij  
de ransi ie ging leiden  e k am geen dag e vroeg  zonder haar had  enkel man-
nelijke dire euren gehad  ooijer is ge rou d en hee  een do h er  en een zoon 

 ooijer ho ke  ana iek  ze s eel  bij de even er o ke  ereniging in ames 
e eranen A  in de hoo dklasse  

ze s elen snel in o  e ens ha elijke 
en maa s ha elijke on ikkelingen  e  
is de aak van  om voor een gezond 

ederlands e ens ha slands ha  e 
zorgen  daarin s elen de ins i u en een 
essen i le rol  e zijn in ei e he  z aars e 
ins rumen  da  er is om de ederlandse 

e ens ha  e s uren  e  is belangrijk 
da  de onders euning voor de ins i u en  
en daarmee ook de onders euning van 
de ins i uu ss ra egie n  o  een goede 
manier ord  geregeld

COACH
e  mee hel en vormgeven van de 
ederlandse e ens ha  zie  ooijer 

als belangrijks e aak van de nieu e 
organisa ie  e maak  een vergelijking 
me  de s heidsre h ers o  he  ho ke -
veld  aar ze in he  eekend e vinden 
is  r zijn s heidsre h ers die ijdens de 

eds rijd nie  me  de s elers ra en  om 
a s and e houden  r zijn er ook die da  
juis  el doen  zij verkiezen een oa hende 
s heidsre h ersrol en e en a  er s eel  

oor allebei is een logis he onderbou ing  
e vinden  aldus ooijer  o is he  s raks 

me  de nieu e organisa ie ook  vind  ze  
a  zie je als de hoo d aak  s he  nieu e 

 een organisa ie die de s haarse mid-
delen verdeel  o  die goede e ens ha  

a ili eer  oor beide is a  e zeggen  
k vind he  belangrijk da  de nieu e 

organisa ie die oa hende rol kies  een 
diens vaardig  da  s aa  voor de 
gehele ederlandse e ens ha  en ee  

a  er s eel  (AV)
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Onderzoeksopstelling Harpoen
Kleijn as van  o   dire eur van -ins i uu  
Rijnhuizen  de voorlo er van he  huidige -ins i uu  
voor energieonderzoek R  Kleijn  k nam ooi  a -

ara uur van A  mee naar de niversi ei  eiden  
die vervolgens me  mij mee verhuisde naar Rijnhuizen  

eze omvangrijke o s elling  bekend als  ar oen  is nu 
ne  naar indhoven overgebra h  i  he  onderzoek aan 

ar oen k am in  een belangrijk ar ikel in h si al 
Revie  o  e ers  nderzoekers lie en voor he  eers  
zien da  z aardere a omen in een ma eriaalo ervlak 
dire  kunnen reageren me  die in een omringend gas   
da  onderzoek ga ik nu verder  e bou en een soor gelijk 
a araa  in hengdu  zeg  Kleijn  

Het avontuur
oe k am zijn  overs a  naar hina o  s and  Kleijn  
e hinese overheid hee  he  zogenaamde - a-

len en- rogramma in he  leven geroe en  me  als doel 
bui enlandse onderzoekers aan e rekken  en hinese 
oud- romovendus ui  eiden  nu hoogleraar in Si huan  
droeg mij voor  ijdens de aasdagen van  erd ik 
on boden in eking  aar vroeg de A adem  o  nginee-
ring h si s mij een nieu  ins i uu  e gaan leiden  me  
onderzoek naar eigen inzi h  Kleijns vrou  voelde ook 
voor he  avon uur  

Start met niets
Kleijn s ar e o   januari  me  helemaal nie s  r as 
een kan oor voor hem en n voor zijn groe sleider  e  
eers e da  hij deed  as he  erven van mensen   e A a-
dem  neem  elk jaar een gro e groe  e reem alen volle 
a ges udeerden van o universi ei en aan  aarui  ik 
een keuze mag maken   de am us  aar mijn ins i uu  
s aa  erken zesduizend mensen en ik ben als enige 
nie - hinees   Bijzonder is da  de ommunis is he ar ij 
de su ervisie hee  o h erk  alles redelijk e i n   
zeker momen  s rak ik de Se re ar  General  via een olk  
die aan he  eind zei da  se re ar  ie on luded ha  he 
and ou agreed on an  ma er  a  as re ig  

Ionfusiereactor
Kleijns doel is een ins i uu  o  e bou en geri h  o  
de energievoorziening van de oekoms  Kleijn noem  

hema s zoals zonnebrands o en  hemis he rea ies 
aan o ervlakken en lasma and issel erking  Kleijn  

aarnaas  gaan e ons bezighouden me  he  maken van 
nega ieve ionen aan o ervlakken  ooi  mijn onderzoek 
bij A  e hinese usie ereld hee  me gevraagd 
di  o  e s ar en  hina hee  de ambi ie om zel s andig 
een ion usierea or zoals R e bou en  aar hebben 

ze een neu rale bundelinje ie en nega ieve ionen voor 
nodig  nmiddels s aan er voor  giga a  s lij ingsrea -

oren in he  land en in  moe en da  er  zijn  eens in 
de vij  o  ien eken kom  er n bij  

Improviseren
ie s is rans aran  in hina  he  leven is ver arrend  

maar daardoor boeiend  ervaar  Kleijn  ndanks da  de 
mees e onderzoekers ngels s reken  is er veel s raak-
ver arring en soms duren ro essen lang  ij ver el  over 
de bezorging van ma eriaal vanui  R naar hina  a  
kon nie  ingeklaard orden omda  de vra h brieven ver-
d enen aren  ij hebben een eek lang duimen zi en 
draaien  me  mensen ui  ederland  oen ik belde da  ze 
zouden ver rekken  aren de s ullen er binnen een aar 

uur  e  heel veel hinezen  een o  de valree  georgani-
seerde vorkhe ru k en een reeks karre jes ging de kis  
van  kilo naar he  goede gebou  e zijn ongeloo ijk 
goed in im roviseren  i eindelijk hebben e allemaal 
he zel de doel  namelijk ons ins i uu  zi h baar neerze -

en en goed onderzoek doen  

Grenzeloze ambitie
Kleijn en zijn vrou  onen in ua ang  vroeger een klein 
s adje aan de zuidkan  van hengdu  e moe en ennen 
aan de s haalgroo e  an  er onen in hengdu meer 
mensen dan in ederland  Kleijn  eel ge one dingen kan 
je nie  omda  je geen hinees s reek   zeker momen  
besloo  de ka er mijn s heiding aan de andere kan  e 
leggen en ik kon hem nie  duidelijk maken da  ik da  geen 
goed idee vond  Soms bel ik mijn assis en e om via de 

ele oon e bemiddelen als iemand boos o  me is  Je moe  
on inu sonderen bij mensen en je mag niemand o  de 
enen ra en  Al in de ijd van ao bezo h  Kleijn hina  

Sindsdien is er veel veranderd  ensen dragen vrolijke 
kleding en iedereen hee  goede moed  e  is as inerend 
da  de groo s e mark e onomie er ereld geleid ord  
door een ommunis is he ar ij  Sommige dingen zijn ou-
der e s en sommige e reem modern  e zonne elmark  
in hina groei  ereld ijd he  hards  hina is going o 
make a kung u ar agains  global arming  s ond laa s  
in de kran  als illus ra ie van de ambi ie om  giga a  
vermogen aan kern en rales bij e laa sen  da  is  
keer Borssele  en daarnaas   giga a  zonne-energie 
o  e ekken en  giga a  indenergie  er vergelij-
king  in heel ui sland ord   giga a  aan indenergie 
ge onnen  e  is mooi om ge uige e zijn van die grenze-
loze ambi ie  (AvS)

Op de middag dat FOM expres Aart Kleijn interviewt, is hij in Nederland en heeft hij een ronde 

langs de Amstel gereden op zijn racefiets. “In Amsterdam is de particle index voor luchtvervui-

ling nu 7, in mijn huidige woonplaats Chengdu in China soms meer dan 200”, vertelt hij. “Maar 

China is zich bewust van de vervuiling en zoekt naar duurzame energiebronnen en schone  

technologieën.” Kleijn is sinds begin 2014 directeur van het nieuwe Center for Interface Dynamics 

and Sustainability in de Chinese provincie Sichuan, dat zich à la DIFFER richt op de energie- 

voorziening van de toekomst. In september waren de gebouwen en de eerste opstellingen klaar. 

EEN 'CHINEES DIFFER' ALS VOORBEELD VOOR DE 

ENERGIEVOORZIENING 
VAN DE TOEKOMST

Voormalig instituutsdirecteur 
Aart Kleijn zet onderzoeks- 
instituut op in Chengdu 

Interview 
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  en  se ember ver elkomden Shell   en  de 
derde li h ing S R- romovendi ui  ndia  e  romo-
vendi die bij  de komende vier jaar hun romo ieonder-
zoek zullen gaan doen binnen he  onderzoeks rogramma 
Computational sciences for energy research S R  
namen deel aan di  eedaagse elkoms evenemen  e  
merendeel van de oio s as as ne  in ederland aange-
komen   de eers e dag s ond een bezoek aan Shell in 
Ams erdam o  he  rogramma me  een reeks resen a ies 
en een ui gebreide rondleiding in he  Shell e hnolog  

en re  e dag erd ees elijk a geslo en me  een diner en 
een rondvaar  o  de Ams erdamse gra h en  e eede 
dag vond laa s o  -ins i uu  A  a resen a ies 
over   en A  kregen zij een rondleiding door 
A  e  orksho  ealing i h he u h  om alvas  
kennis e maken me  de ederlandse ul uur en omgangs-
vormen  vormde een mooie a slui ing  a hun romo ie 

a h  de oio s een baan bij he  e hnologie en rum van 
Shell in Bangalore  ndia  e zel de geld  voor de vierde 
en laa s e groe  romovendi  die in ndia is ge orven en 

aarmee een ma hmaking hee  laa sgevonden me  de 
onderzoeksvoors ellen  eze laa s e li h ing s ar  in  
me  hun romo ie raje  in ederland  

R S R 

S R is een groo s halige ubliek- riva e samen erking 
van Shell   en  o  he  gebied van computational 
sciences binnen he  undamen ele energieonderzoek   

e  gehele rogramma beva  onderzoeks roje en voor  
 romo ie laa sen  aarvan de eers e  inmiddels van 

s ar  zijn gegaan  iernaas  omva  he  rogramma inke 
inves eringen in de ederlandse kennisin ras ru uur o  
he  gebied van computational sciences  zoals enure  

ra k aans ellingen bij ederlandse kennisins ellingen  
e  ini ia ie  slui  goed aan bij de agenda van diverse  

o se oren  aaronder nergie en hemie  

➥	www.fom.nl/cser

AANBEVELINGEN VOOR  
VERSTERKING BÈTADISCIPLINES 
BINNENKORT NAAR OCW

n de e ens ha svisie  verzo h en minis er Bussemaker en s aa sse re aris 
ekker van nder ijs  ul uur en e ens ha   de ommissie Breimer om 

aanbevelingen o  e s ellen voor de vers erking van de b adis i lines  e leden 
van de ommissie Breimer zien oe o  de ui voering van de Se or lannen na uur- 
en s heikunde  oorzi er ou e Breimer zal de ra or age me  de i el Koersvas  
Aanbevelingen van de ommissie Breimer aan de minis er en s aa sse re aris van 

nder ijs  ul uur en e ens ha  er verdere vers erking van de b adis i lines 
na uur- en s heikunde  binnenkor  o ieel aanbieden  e  do umen  beva  een 
omgevingsverkenning en koersbe aling  en aanbevelingen o  he  gebied van on-
der ijs  onderzoek  maa s ha ij en innova ie  n de volgende  e res en o  de 

- ebsi e volg  meer in orma ie over de aanbevelingen  deze orden o enbaar 
nada  de o i le overhandiging hee  laa sgevonden  

 de - ebsi e vind  u meer in orma ie over he  Se or lan na uur- en  
s heikunde
➥	www.fom.nl/sectorplan

res igieuze Snelliusmedaille  
voor ederlandse A AS-groe

e  Genoo s ha  er Bevordering van a uur-  Genees- en eelkunde van de 
niversi ei  van Ams erdam vA  hee  de Snelliusmedaille  oegekend 

aan de ederlandse A AS-groe  e e ens ha ers on vangen de medaille  
die eens in de ien jaar ord  ui gereik  voor hun bijdrage aan he  onderzoek da  
hee  geleid o  de on dekking van he  higgsdeel je  eze on dekking  aange-
kondigd in  markeer  he  slui s uk van een in ense s eur o h  die bijna een 
k ar  eeu  in beslag hee  genomen en aaraan honderden si i van over de 
gehele ereld hebben meege erk  e ederlandse ins anningen hebben zi h 
ge on en reerd o  he  a ionaal ins i uu  voor suba omaire si a ikhe  

ikhe -dire eur S an Ben velsen hee  o  za erdag  november de medaille 
namens de hele groe  in on vangs  genomen ijdens he  lus rums m osium in 
he  kader van he  -jarig bes aan van he  Genoo s ha   de - ebsi e 
lees  u ie de be rokken onderzoekers zijn bij he  A AS-onderzoek  

➥	www.fom.nl/snellius
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THIS ARTICLE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH ON THE FOM WEBSITE!  ➥	WWW.FOM.NL/FOMF

VROUWEN IN DE FYSICA

UT-HOOGLERAAR MIREILLE CLAESSENS 
OVER HAAR ONDERZOEK NAAR EIWITTEN
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e  is gebruikelijk da  ij  onderzoe-
kers  een nieu e e ens ha elijke 
vinding ubli eren in een in erna ionaal 

ijds hri   deze manier ar hiveren 
e de nieu e kennis en ver ellen e he  

resul aa  aan onze ollega s  ij kunnen 
hiervan leren en idee n o doen voor hun 
eigen onderzoek  oor alles nau keurig 

e bes hrijven kunnen anderen de resul-
a en re rodu eren o  oe sen  

n elk ijds hri  kun je he  bes  ubli-
eren  Gezien he  doel van ubli eren  

lijk  he  an oord sim el  namelijk in d  
ijds hri  da  door he  groo s e aan al 
ollega s gelezen ord  ideali er me  zo 

min mogelijk ver raging  aar ie ook 
maar even jes in ons ereldje zijn o  haar 
oor e luis eren leg  kom  er snel a h er 
da  he  bovens aande an oord nie  he  
hele verhaal is  egen oordig moe  he  

ijds hri  een hoge im a a or hebben 
en voor veel onderzoeksgebieden hel  
he  als he  ijds hri  de a ure-brand  
naam voer  r is zeker een orrela ie 

ussen deze nieu e  randvoor aarden 
en de zi h baarheid van he  ge ubli-

eerde erk  o h is er rond ubli eren 
een nieu e d namiek on s aan  k kan 
de laa s e jaren nau elijks nog naar 
een e ens ha elijke bijeenkoms  
gaan zonder verzeild e raken in verhi e 
ges rekken over hoe vreselijk me  name 

a ure ome  Garden  a ure orse 
 ound  e  zijn  Ges rekken gevoerd 

door mensen die zodra ze erug zijn o  
hun eigen erk lek  zo snel mogelijk hun 
laa s e doorbraak naar a ure Sour e  

rain o s uren  o ook ik  Ja  ik heb ook 
bo er o  mijn hoo d

aar gaan die ges rekken dan over   
e gaan nie  over de ens om gelezen e orden  e gaan over de noodzaak 

van ubli eren in di  soor  ijds hri en om onderzoeksvoors ellen geho-
noreerd e krijgen he  moe  van SR G  de noodzaak voor he  
verkrijgen van een nieu e baan  he  moe  van de benoemings ommissie  
e  e  el  inmiddels zijn e al zover da  as ge romoveerden voor een 
Rubi on-voors el van  de im a a or moe en vermelden van de  

ijds hri en aarin ze hebben ge ubli eerd  n he  li h  van deze  voor  
de arri re van de onderzoeker belangrijke zaken  lo en de gemoederen 
over de hagelruis in he  evalua ie ro es van manus ri en  de illekeur van 
reda ies  de ma h  van anonieme re eren en  he  ins oogmerk van de 
bladen  he  o krikken van im a a oren door revie s o  ui nodiging   
en de noodzaak van rend  onderzoek  al gau  heel hoog o

elbes hou d is deze veron aardi-
ging heel vreemd  an  ie is de be-
oordelings ommissie van  de  die 
onze voors ellen beoordeel  ie is de 
benoemings-  sele ie- o  romo ie om-
missie  Geen van deze en i ei en is een 
anonieme s her re h er  e  be re  

ommissies bes aande ui  mensen  n 
die mensen  da  zijn e zel  ij bevol-
ken die ommissies  die zo goed en zo 
k aad als he  gaa  naar eer en ge e en 
de k ali ei  van he  gebodene roberen 

e egen  us e doen he  onszel  aan

aarom gaan e hiermee door  k 
denk nie  da  ons gedrag n-o - n e 
bes hrijven is als een klassiek risoner s 
dilemma  als ik s o  me  ubli eren in 

a ure Song  an e en jij nie  dan 
s haad ik m n eigen arri re  m zo 
elkaar gevangen e houden  elli h  
is deze vergelijking nie  er e  o h 
zijn de onges hreven regels van de 
gemeens ha  z  da  een individu zi h 
er las ig aan on rek  e zijn kennelijk 
adiaba is h me  z n allen in een oes and 

ere h gekomen die ons nie  langer 
beval  n da  geval zou he  voldoende 
moe en zijn als een voldoende groo  
aan al van ons he  roer omgooi  zo el 
in ubli a iegedrag als in beoordelings-
gedrag  

o da  e die ommekeer be erks el-
ligen kun je he  jonge onderzoekers nie  
k alijk nemen da  ze hun erk illen 

ubli eren in een ijds hri  me  een 
zo hoog mogelijke im a a or  un 

oekoms  hang  er van a  er a h en 
da  z j voor de ommekeer zullen zorgen  
kan dus nie  ie moe  van geves igde 

e ens ha ers komen  een las ig ro-
es  elli h  binnenkor  nog moeilijker anneer vers hillende vakgebieden 

bij  o gaan in een breed b adomein aardoor ijds hri en me  een 
bekende brand name  een veilige haven zullen lijken  e  al erna ie  vraag  u  
k ee  he  nie  re ies  igenlijk zouden e de ar ikelen o  alle voors ellen 

allemaal moe en lezen om ze zel  e egen  a  gebeur  nu zelden  o elijk 
verzinnen e snel een lis  om he  samenva en van k ali ei  in een ge alle je 
o  ijds hri naam e doorbreken  an  he  doe  ijn als een os do  minder 

evreden is me  een mooie e ens ha elijke vonds  omda  die sle h s  in 
h si al Revie  B erd ge ubli eerd  Begrij elijk  maar o h ijnlijk

 deze lek zou ik graag Jaime G mez-Rivas en old erhagen bedanken 
voor vele in eressan e ko e a elges rekken over di  hema

KOBUS KUIPERS GEEFT HET STOKJE DOOR AAN HANNEKE GELDERBLOM
groe sleider van he   ndus rial ar nershi  rogramme undamen al uid d nami s hallenges in e reme ul raviole  li hogra h  
een samen erking ussen de h si s o  luids groe  aan de niversi ei  en e en AS

Gevangen door een ge alle je
Kobus Kui ers 
Groe sleider o  -ins i uu  A  - erkgroe leider 
en o  voor kor  voorzi er van de erkgemeens ha s ommis-
sie ano si a - e hnologie  n  on ving Kui ers een R  
Advan ed Gran   voor zijn onderzoeksvoors el on rol o  he 
s ru ure o  ligh  a  he nanos ale S A S   
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oe el zij zi h als hoogleraar aan de niversi ei  en e 
 vooral ri h  o  sis he vraags ukken  is ireille 

laessens van huis ui  geen na uurkundige  k heb 
ole ulaire e ens ha en ges udeerd in ageningen  

ijdens een voorli h ingsdag daar is  ik me een di  
is he  a  lag aan de ombina ie van vakken  he  e 
s uden en  en de onderzoeksgeri h e men ali ei  e 
mees en van de in ig s udiegeno en ui  mijn jaar zijn 
nog s eeds a ie  in he  onderzoek  
Al ijdens haar s udie ging haar in eresse snel ui  naar 
de sis he vakken  ver el  ze  aar k am he  mees e 

denk erk bij kijken  daar houd ik van   
ijdens mijn os do  in n hen heb ik el  

even geda h  da  ik eigenlijk na uurkunde had moe en 
s uderen  aar o h ben ik blij me  mijn keuze  oor mijn 
in erdis i linaire o leiding is he  voor mij makkelijker om 
de link naar de biologie e maken en e zien a  daar de 
in eressan e roblemen zijn  a  breng  me veel  

e bio si a in ederland is goed on ikkeld  s el  
laessens  a  as ook een van de redenen voor haar 

erugkeer naar ederland  een jaar o  a h  geleden    

R R  A SS S
Mireille Claessens (1975) is hoofd van de Nanobiofysica groep van het 
MESA+ instituut en het MIRA-instituut van de Universiteit Twente. Via 
de onderstaande weblink vindt u een filmpje over het onderzoek van 
Claessens aan de UT. In 2009 kreeg zij een Vidi-beurs, en in 2012 won 
zij de Nationale Wetenschapsquiz en daarmee een reis naar CERN.

➥ h¤ps://vimeo.com/118594417

Weten hoe 
leven werkt

oor mij ersoonlijk is de aan rekkingskra h  da  he  gaa  
om vraags ukken rondom he  leven  n he  is een heel ui -
dagend vakgebied  ellen zijn inge ikkelde s s emen  e  
is de ui daging om me  vereenvoudigde modellen k an i a-

ie  en voors ellend onderzoek e doen  en vervolgens die 
ui koms en e ver alen naar gedrag da  je in levende ellen 

erug moe  kunnen zien  e bio si agemeens ha  s eel  
een belangrijke rol  zeg  ze  edereen ken  elkaar  lk jaar 
hebben e in he  najaar de gro e bio si abijeenkoms  

u hBio h si s in eldhoven  aar kom  ook iedereen 
naar oe  n de - erkgemeens ha s ommissie si a 
van levens ro essen lavei  de eg voor in erdis i linaire 

roje en

Eiwit met vele gezichten
aar onderzoek ri h  zi h o  de rela ie ussen sis he 

eigens ha en en he  gedrag van biomole ulen  ijn 
voornaams e in eresse gaa  ui  naar al ha-s nu le ne  een 
ei i  da  in overvloed in ellen voorkom  en da  am lo de 

brillen kan vormen  a  ei i  neem  door in era ies me  
de omgeving vers hillende un ies aan  Blijkbaar beva  
he  ei i  s hakelaars  die be alen voor eke un ie he  
ges hik  gemaak  moe  orden  laessens il e en hoe 
die s hakelaars erken  elke ma eriaaleigens ha en 
be alen elke un ie he  ei i  krijg  n kun je die s hake-
laars ook van bui en be nvloeden  

aarnaas  s eel  he  ei i  een rol bij vers hillende ziek en  
zoals arkinson en een s e i eke vorm van demen ie  

o kan he  ei i  zi h o ho en in de hersenen  aar he  
am lo d la ues kan vormen  ie la ues zijn zi h baar in 
de hersenen van arkison a i n en  e  heersende idee 

as da  de el ervoor zorg  da  di  ei i  gaa  samenklon e-
ren  ij hebben e h er la en zien da  da  samenklon eren 
geen ro es is da  ges uurd ord  vanui  de el  maar da  
he  een resul aa  is van een s on ane zel ordening van he  
ei i

“ Proberen te begrijpen wat er in zo’n 
eiwit gebeurt, blijft toch het mooiste 
wat er is”

Am lo ds ru uren zijn nie  alleen s hadelijk  e hebben 
ook bijzonder nu ige un ies  o gebruiken ba eri n 
ze om aan o ervlakken e blijven lakken  n menselijke 

ellen dienen deze s ru uren voor de hormoono slag  
nlangs on dek e laessens groe   min o  meer er oe-

val  da  nega ie  geladen  nanome er gro e s ukjes zi h 
s on aan organiseren in goed gede nieerde vormen me  
mi rome era me ingen  u roberen ze e a h erhalen hoe 
deze zel organisa ie re ies erk  Als e da  begrij en  
kunnen e de in era ies ussen die ei i s rengen elli h  
gaan s uren  en er ne erken mee vormen  a  zou dan 

eer o  oe assingen kunnen leiden  o kijken e samen 
me  een ee selgroe  o  e di  soor  ne erken kunnen 
gebruiken als ondergrond om ellen o  e la en groeien

n van de moois e eigens ha en van haar erk aan de 
universi ei  vind  ze he  on a  me  s uden en  e  name 

romovendi  die zie je in die vier jaar zo groeien  el  kom  
ze inmiddels nog zelden in een lab  eel s ij  hee  ze daar 
nie  van  u kan ik de bredere lijnen van he  onderzoek 
ui ze en  en me meer bezighouden me  langere ermijn-

lannen  n onder ijsvrije eriodes  als ze ie s meer ruim e 
hee  in haar agenda  s or  ze zi h e h er vaak me  lie de 

eer o  he  uzzelen o  da a  an  roberen e begrij en 
a  er in zo n ei i  gebeur  da  blij  o h he  moois e a  

er is  (SK)

ijdens mijn os do  in n hen heb ik el 
even geda h  da  ik eigenlijk na uurkunde had moe en 

FOM-werkgroepleider en lid van de FOM-werkgemeenschapscommissie Fysica van 
levensprocessen Mireille Claessens begee� zich met haar onderzoek naar eiwi¤en op 
het grensvlak tussen natuurkunde, moleculaire wetenschappen en biologie. “Ik ben 
altijd al gefascineerd geweest door leven: hoe het werkt, en hoe het is ontstaan.”

OPINIE
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- rogrammaleider  ikhe -onderzoe-
ker en vA-hoogleraar prof.dr. Patrick 
Decowski is n van de innaars van 
de Break hrough rize in undamen al 

h si s   e rijs ord  ui gereik  
aan vij  groo s halige e erimen en  die 

ezamen he  bes aan van neu rino-os illa-
ies hebben aange oond  e o ski is n 

van de innaars  als lid van he  Kam A -
e erimen  in Ja an

er   se ember  
is A -groe sleider 
prof.dr. Tom Shimizu 
voor een eriode van vij  jaar benoemd 

o  hoogleraar e erimen ele si a van 
gedrag aan de  ij gaa  onderzoek 
doen naar de vraag hoe he  gedrag van 
modelorganismen o  s and kom

oormalige vi e-voorzi er van he  - 
bes uur prof.dr. Detlef Lohse is be- 
noemd o  e ern e ens ha elijk lid van 

he  a - lan k-Gesells ha  e  de 
benoeming bekroon  he  ins i uu  de 
jarenlange samen erking me  de gere-
nommeerde na uurkundige van de 

e Ameri an h si al  
So ie  A S  hee  
A -groe sleider 
prof.dr. Pieter Rein ten Wolde 
gekozen als A S ello  ie  meer dan 
een hal  ro en  van de leden ord  oe-
gela en o  he  A S ello shi  en olde 
is door zijn vakgeno en gekozen en zijn 
verkiezing kan daarom gezien orden als 
erkenning van zijn bijdragen aan de si a  

 alorisa ie rijs innaar  prof.
dr. Freek Beekman  hee  in se -

ember me  he  bedrij  abs aarvan 
Beekman o ri h er is  de rijs voor bes e 

ommer i le innova ie van he  jaar gekre-

gen van de orld ole ular 
maging So ie  e  bedrij  

erk  aan een S -s anner 
me  een veel hogere resolu ie dan de 
bes aande s s emen om de a ivi ei  van 

umoren in kaar  e brengen  

- erkgroe leider dr. Bas van de 
Meerakker  die onderzoek doe  naar 
bo singen ussen mole ulen  hee  in se -

ember een van de drie Radboud S ien e 
A ards on vangen  e rijzen zijn voor de 
drie bes e  belangrijks e en boeiends e 

e ens ha elijke onderzoeksresul a-
en van de Radboud niversi ei  en he  

Radboudum  van he  a gelo en jaar  e  

PERSONALIA 
e ens ha sknoo un  

Radboud niversi ei  
organiseer  de ui reiking  

e innaars van de a ards krijgen de 
kans om hun onderzoek e ver alen naar 
a ivi ei en voor kinderen in groe   en  
van he  basisonder ijs
➥	 ru nl e ens ha sknoo un

Prof.dr. Wim Sinke on ving o   
 november de koninklijke onders hei-

ding  Ridder in de orde van de ederland-
se eeu  ijdens he  s m osium  

ur solar energ  u ure  da  door  
A  erd georganiseerd er gelegen-
heid van zijn s e verjaardag  Sinke 

kreeg deze onders heiding voor zijn 
bui enge one maa s ha elijke bijdrage 
als leider van onderzoek en on ikkeling 
o  he  gebied van duurzame energie-
o ekking  Sinke begon zijn arri re als 

romovendus bij A  en erd la er 
A -groe sleider in he  des ijds 
nieu e onderzoeksveld ho ovol ai s  

omen eel erk  hij bij he  nergie- 
onderzoeks en rum ederland  en 

hee  hij deel ijdaans el-
lingen in de o usgroe  

igh  anagemen  in e  
ho ovol ai  a erials o  

A  en als hoogleraar 
bij de vA

Sinds  se ember hee  
he  Advan ed Resear h 

en er or anoli hogra h  
AR  een nieu e anager Bedrij s-

voering  Dr. Marjan Fretz volg  
Jas er Reijnders o  die als rogramma-
manager ransi ie bij  is ges ar  

re z as hiervoor rogram er 
binnen he  lus er ano e hnologie bij 

e hnologies i h ing S  

Dr. Wim Noorduin 
is in augus us benoemd 
als A -groe sleider  

oorduin is de eede 
groe sleider die is aange-

s eld binnen de esigner a er groe  een 
as ges ar e onderzoekslijn bij A  

e  ingang van  augus us is dr. 
Niklas Ottosson aanges eld 
als enure ra k groe sleider 
bij AR  en A  e s ar  
van zijn  ho oemission-
groe  markeer  he  begin van 

een gezamenlijk onderzoeks rogramma van 
A  en AR  

  ok ober hee  he  AR  
dr. Oscar Versolato aange-
s eld als enure ra k groe slei-
der van de nieu e onderzoeks-
groe  A omi  lasma ro esses

n juni hee  A he Ams erdam nnova ion  
hange  vier res igieuze roo  o  on-

e  subsidies van   oegekend  onder 
andere aan enure ra ker dr. Katerina 
Dohnalová vA  voor haar s ar -u  
bedrij  uan is en aan dr.ir. Mark Beker 
van ikhe  voor zijn s in-o  bedrij  nnoseis

- erkgroe leider prof.dr.ir.ing. 
Dave Blank is er  se em-
ber ijdens de o ening van he  
a ademis h jaar benoemd o  
universi ei shoogleraar en hie  
s ien i  ambassador aan de 

niversi ei  en e  

 os do  dr. Muru Amirthalingam 
 en zijn mede erkers hebben de  

res igieuze Kenne h as erling Bes  a er 
A ard on vangen van he  n erna ional ns i-

u e o  elding voor de resen a ie van hun 
ubli a ie  e  onderzoek erd ui gevoerd 

binnen he    h si s o  ailure  
samen me  i

       de ember is dr. Rob Blokzijl 
overleden  Blokzijl as in diens  van ikhe  
van  o  aan zijn ensionering in  
Blokzijl as een van de grondleggers van 
R  R seau   uro ens  een la orm 

er bevordering van on ikkelingen van 
in erne  da  hij vana    jaar lang 
ona gebroken hee  voorgeze en  oor zijn 
gro e verdiens en voor de on ikkeling  
van he  in erne  on ving hij in  een 
koninklijke onders heiding en di  jaar de  
Jona han B  os el Servi e A ard  ok 

ikhe  hee  veel aan Rob e danken  de 
rominen e osi ie van ikhe  in de in er-

ne ereld is o  zijn on o e s hrijven

      donderdag  se ember is prof.dr.ir. 
Henk Hagedoorn  emeri us hoogleraar 
van de a ul ei  e hnis he a uurkunde 
van de e  overleden  enk agedoorn 

as o  de eers e laa s si us me  gro e 
in eresse in d namiek in deel jes-versnel-
lers  aar hij had ook zeer  
vroeg belangs elling voor valida ie  lang 
voorda  di  ge ens  en la er noodzaak 

erd  ok hee  agedoorn hee  vele bij-
dragen geleverd aan bes uurlijke as e en 
van he  e ens ha elijke onderzoek en 
onder ijs  ij as onder andere lid van de 
Raad van Bes uur van  van  o  

 en lid van he  i voerend Bes uur van 
 van  o   

ANOUK RIJS WINT 
MINERVA-PRIJS 2015

 bekroon  elke ee jaar de bes e na uurkundige 
ubli a ie van een vrou elijke onderzoeker me  de 
inerva- rijs  Anouk Rijs is de innaar van de inerva-

rijs  e on vang  de rijs er aarde van  
euro voor een ar ikel da  zijn s hree  over haar on-
derzoek o  he  gebied van biologis he mole ulen  e 

ommissie as erg onder de indruk van de k ali ei  
van da  ar ikel  da  in a ril  in Ange and e hemie 
n erna ional di ion  vers heen  aarin bes hree  Rijs 

een nieu e  geavan eerde me hode om in orma ie 
e verkrijgen over de driedimensionale s ru uur van 

kleine biologis he mole ulen  e  haar me hode is zij 
de eers e die hiervoor ver-in raroodli h  gebruik  e 

ommissie onders ree e da  Rijs in rela ie  kor e ijd 
en o  eigen kra h  een doorbraak in de si a o  s and 
hee  gebra h  ok rees de ommissie de k ali ei  
en duidelijkheid van haar ar ikel  en noemde haar erk 
een goed voorbeeld van oege as e na uurkunde  

Rijs is in  aanges eld als Assis an  ro essor 
in de ole ular and Bio h si s onderzoeksgroe  
binnen he   abora or  - o usgroe  van 
de Radboud niversi ei

JO VAN DEN BRAND
WINNAAR VAN DE FOM 
VALVALV ORISATIE PRIJS 2015
Zwaartekrachtgolvenonderzoeker Jo van den Brand 
is de winnaar van de FOM Valorisatie Prijs 2015. Hij 
ontvangt de prijs van 250.000 euro voor “zijn inzet 
voor de valorisatie van de zeer fundamentele kennis 
en kunde die voortvloeit uit zijn onderzoek binnen de 
subatomaire fysica”, aldus de jury. Zijn team vertaalde 
een zeer gevoelig detectiesysteem voor trillingen 
naar sensoren voor de industrie. 

Van den Brand is leider van het FOM-programma 'Gra-
vitational physics' en als hoogleraar verbonden aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn team bij FOM-
instituut Nikhef hoopt zwaartekrachtgolven, o�ewel 
‘rimpelingen’ in de ruimtetijd, te detecteren. Hiervoor 
gebruiken zij interferometers met kilometerslange 
armen: die van het experiment Virgo in Italië en de 
LIGO-detectoren in de VS. Deze systemen moeten 
gevoelig zijn voor zelfs de kleinste trillingen. Daarom 
ontwikkelde het Nikhef-team een sensorsysteem dat 
de kleinste vibraties kan opmerken. Van den Brand 
vertaalde het systeem naar industriële toepassingen, 
bijvoorbeeld sensoren voor olie- en gasexploratie. 
“Niet alleen is Van den Brand een gerenommeerd 
wetenschapper met een indrukwekkend track record, 
ook hee� hij getoond oog te hebben voor de waarde 
van zijn onderzoek buiten zijn eigen kring”, liet de 
jury weten. “Zijn ondernemerschap hee� hij bijvoor-
beeld laten zien als medeoprichter van Innoseis, een 
Nikhef-spin-off waar revolutionaire sensortechnolo-
gie ontwikkeld wordt.” Van den Brand zal de prijs daar 
ook voor gebruiken. “We hebben nu sensoren met de 
grootste gevoeligheid in de seismische industrie. Met 
dit prijzengeld kunnen we deze voorsprong verder 
uitbouwen,” aldus een enthousiaste Van den Brand.

SAID RAHIMZADEH-KALALEH 
RODRIGUEZ WINT FOM 
NATUURKUNDE PROEFSCHRIFT 

De FOM Natuurkunde Proefschri
 Prijs 2015 gaat naar 
Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez. Hij ontvangt de prijs 
ter waarde van 10.000 euro voor zijn proefschri
 
‘Coupling Light and Ma�er in Metallic Nanoparticle 
Arrays’. Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez promoveerde cum 
laude aan de TU/e in een onderzoeksgroep van AMOLF, 
onder leiding van Jaime Gómez Rivas. 
Het onderzoek van Rodriguez maakte deel uit van een 
Industrial Partnership Programme tussen FOM en Philips 
Research. Veel van de concepten die hij onder de loep 
nam, zijn daardoor niet alleen van fundamenteel belang, 
maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
ledverlichting. De beoordelingscommissie van de FOM 
Natuurkunde Proefschri
 Prijs was diep onder de indruk Natuurkunde Proefschri
 Prijs was diep onder de indruk 
van het hoogstaande, fundamentele onderzoek, de toevan het hoogstaande, fundamentele onderzoek, de toe-
pasbaarheid én de outreach-activiteiten van Rodriguez. pasbaarheid én de outreach-activiteiten van Rodriguez. 
“Dit proefschri
 is het werk van een zeer professionele, “Dit proefschri
 is het werk van een zeer professionele, 
allround wetenschapper”, aldus de commissie. allround wetenschapper”, aldus de commissie. 
In het proefschri
 beschrij
 Rodriguez een aantal In het proefschri
 beschrij
 Rodriguez een aantal 
onderzoeken die ons begrip over de interactie tussen onderzoeken die ons begrip over de interactie tussen 
licht en materie vergroten. Rodriguez richt zich op licht en materie vergroten. Rodriguez richt zich op 
de licht-materie-interactie op de minieme schaal van de licht-materie-interactie op de minieme schaal van 
nanometers. Het winnende proefschri
 vindt u op de nanometers. Het winnende proefschri
 vindt u op de 
FOM-website. FOM-website. 

➥ www.fom.nl/proefschri�prijs2015www.fom.nl/proefschri�prijs2015

UITREIKING FOM-PRIJZEN 2015 
e - rijzen orden o   januari  aan 

de innaars ui gereik  ijdens he  ongres 
h si s  eldhoven  

FOM VALORISATIE-
HOOFDSTUK PRIJS 2015 
VOOR GABRIELE BULGULGUL ARINI 
Gabriele Bulgarini wint de FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2015 van 5.000 euro. Hij besteedde in zijn proef-
schri  aandacht aan de toepassing en implementatie 
van quantumtechnologie. Bulgarini promoveerde 
vorig jaar aan de TU Del , onder leiding van Leo Kou-
wenhoven. Hij rich�e zijn promotieonderzoek op de 
elektrische en optische eigenschappen van quantum 
dots – minuscule halfgeleiders die slechts miljardsten 
van een meter groot zijn. 
In het hoofdstuk dat Bulgarini wijdde aan valorisatie, 
concludeert hij dat nanodraden nu voldoende ontwik-
keld zijn om de basis te vormen van toekomstige 
quantumcommunicatietechnologie. Hij laat zien 
welke obstakels inmiddels zijn overwonnen, en gaat 
in op toepassingen zoals volledig optische quantum-
computers en quantumcryptografie. Bulgarini’s werk 
gaat verder dan alleen het idee: hij is toegetreden tot 
de spin-off Single Quantum om zijn plannen verder 
uit te werken. “Bulgarini hee  een nadrukkelijke en 
kwalitatief hoogstaande aandacht gehad voor de kwalitatief hoogstaande aandacht gehad voor de 
toepassing, het beschrijven en de implementatie van toepassing, het beschrijven en de implementatie van 
quantumtechnologie”, zo liet de jury weten.  quantumtechnologie”, zo liet de jury weten.  

o
o

 
ou

 S
ee

nk
am

INDIENEN VOORDRACHTEN 
FOM-PRIJZEN 2016 

e eers volgende deadline voor he  
indienen van voordra h en voor de 

- rijzen  is  a ril 

eer in orma ie over de - rijzen 
en de rijs innaars vind  u o  de -

ebsi e ➥	www.fom.nl/prijzen

Awarded each year 
to the best physics 
thesis

Awarded each year 
to a (group of) 
physics researcher(s) 
actively making  
research results  
useful for society

Awarded each year 
to a FOM PhD 
student with the 
best chapter 
dedicated to 
valorisation of 
his or her research

Submit before 1 April 2016
www.fom.nl/prizes 
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e  Advan ed Resear h en er or anoli hogra h  AR  behaalde een nieu e 
mijl aal  e  onderzoeks en rum vierde o   se ember de verzel s andiging  ijdens 
de s ar ase o ereerde AR  als a deling van he  naas gelegen -ins i uu  
A  aardoor he  nieu e onderzoeks en rum een snelle groei en on ikkeling kon 
doormaken  AR -dire eur Joos  renken en in erim A -dire eur uib Bakker 
kni en ijdens een ees elijke eremonie samen de navels reng  door   

e  momen  erd ook aangegre en om a s heid e nemen van ee leden van de 
Governing Board  Bar  oordam en inod Subramaniam  die een belangrijke rol 
s eelden bij he  on s aan en de s ar  van AR  oormalig i e- residen  Resear h 
bij AS  Bar  oordam nam he  ini ia ie  om een undamen eel onderzoeks en rum 
o  e ri h en da  nau  verbonden is me  de onderzoeksvragen van AS  oormalig 
A -dire eur inod Subramaniam had als lid van de Governing Board een belang-
rijke rol in de eers e asen van de on ikkeling van AR  

Nieuws 
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VERZELFSTANDIGING                                     EEN FEIT

ARCNL-directeur Joost Frenken (links) en interim AMOLF-directeur Huib Bakker (rechts) 
knippen 'de navelstreng' door. 

De neutrinodetector Kamiokande in Japan.
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Nobelprijswinnaars Arthur McDonald (links)
en Takaaki Kajita (rechts)

Kazuhiro Agatsuma, 
de winnaar van de 
Nobelprijs-poll. 

 A R  
A  R J   

 A  HIGH TECH 
MATERIALEN

 hee  eind ok ober a h  ma eria-
lenonderzoeksvoors ellen gehonoreerd 
voor bijna  miljoen euro  aarvan he  
bedrij sleven de hel  be aal   orga-
niseerde di  voorjaar samen me  e hnolo-
gies i h ing S  en in samens raak me  
he  a erials nnova ion ns i u e i  
deze vij de igh e h a erialen  

all me  als doel om he  ma erialenonder-
zoek in ederland e s imuleren  

HTM-CALLS 
 verzoek van he  o eam van de o -

se or igh e h S s emen en a erialen 
S  organiseren  en S  in 

samens raak me  i  zes igh e h  
a erialen alls   nan ier  hiervan 
ee alls aarbij riva e ar ijen de 

hel  van he  onderzoeksgeld inleggen  
e laa s e van die ee -rondes is 

in he  voorjaar en de zomer van di  jaar 
ui gevoerd en he  bes uur van  hee  
beslo en a h  roje en e nan ieren  n 

 honoreerde  zeven roje en  
S  organiseer  de volgende all  

e roje en ri h en zi h o  he  on ikke-
len van nieu e inzi h en en e hnologie n 
die assen binnen de doels ellingen van de 

igh e h a erialen Roadma  n van  
de  roadma s van de o se or S   

nder er en binnen deze roadma  zijn 
onder meer a erials or Sus ainable 

nerg  e -Genera ion ngineering  
a erials en un ional  e ama erials  

 de - ebsi e onder ieu s  kun  
u nalezen elke a h  roje en zijn gehono-
reerd  ie de roje en zullen leiden en a  
de onderzoekers gaan doen  

➥ www.fom.nl/nieuws (26 oktober 2015)

R i

M2i is een netwerkorganisatie die inno-
vatie in materialen mogelijk maakt, door 
bedrijfsleven en samenleving te onder-
steunen in het vinden van oplossingen 
bij materiaal-gerelateerde uitdagingen 
op het gebied van productontwikkeling 
en productieprocessen. M2i werkt samen 
met bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

R S

Technologiestichting STW realiseert 
kennisoverdracht tussen de technische 
wetenschappen en gebruikers van die 
wetenschappelijke kennis. STW financiert 
excellent toepassingsgericht onderzoek 
en begeleidt de resultaten naar toepas-
sing in de industrie, in het ziekenhuis 
of breder in de maatschappij. STW is 
onderdeel van NWO.
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De Nobelprijs voor de Natuurkunde 2015 ging naar  
Takaaki Kajita en Arthur McDonald voor hun onderzoek 
naar neutrino-oscillaties. Zij toonden aan dat neutrino's 
massa hebben. Het is al de vierde keer dat neutrino- 
onderzoek de Nobelprijs binnensleept. De uitreiking van 
de prijs was traditiegetrouw op 10 december, de sterf- 
datum van Alfred Nobel.

Ge eldig  eze zag ik nie  aankomen  zo reageerde rank 
inde  voorzi er van he  As ro ar i le h si s uro ean 
onsor ium A  en voormalig ikhe -dire eur  in ok-

ober o  he  nieu s da  de obel rijs naar neu rino-os il-
la ies gaa  n  ging de obel rijs voor de a uurkunde 
namelijk ook al naar neu rino-onderzoek  es ijds beloonde 
he  obel omi  de de e ie van neu rino s a oms ig van 
de zon  g eerder aren er een obel rijs voor de de e ie 
van he  neu rino en de on dekking van he  muonneu rino  

inde  a  ver a h e ik nie  da  er nog een obel rijs 
voor neu rino-onderzoek zou komen  a  di  o h gebeur  

oon  el aan hoe groo  he  belang van di  onderzoek is 
voor de si a

VERDWENEN ZONNENEUTRINO'S
Kaji a resen eerde in  he  o zienbarende nieu s 
da  neu rino s ui  de a mos eer os illeren  ze isselen van 
iden i ei  o  hun reis naar de Su er-Kamiokande-de e or 
in Ja an  Rond dezel de ijd on dek e de onderzoeksgroe  
van Ar hur onald van he  anadese Sudbur  eu rino 

bserva or  S  da  ook neu rino s van de zon onder-
eg van smaak  veranderden  eze on dekking los e 

he  zogehe en zonneneu rino robleem o  as ronomen 
de e eerden al de ennia minder elek ronneu rino s van de 
zon dan ze o  basis van hun berekeningen ver a h en  en 
deel van de neu rino s van de zon  da  als elek ronneu rino 
begin  verander  onder eg in een muon- o  auneu rino  k 
da h  al ijd  en me  mij veel ollega-deel jes si i  da  de 
zonnemodellen van de as ronomen nie  klo en  aar ze 
bleken o h gelijk e hebben  blik  inde erug

ONDERZEESE DETECTOR
e  erk van Kaji a en onald vorm  he  begin van 

een nieu  onderzoeksveld  he  onderzoek naar neu rino-
os illa ies  ikhe -dire eur S an Ben velsen  a  is een 
eers e deuk in he  klassieke s andaardmodel van elemen-

aire deel jes  da  ui ging van massaloze neu rino s  en 
serie nieu e vragen k am o  ragen als hoe groo  is dan 
die neu rinomassa en ord  die ook verkregen door he  
higgsme hanisme  n is di  de sleu el o  he  ma erie-an i-
ma erie vers hil  ikhe  erk  in uro ees verband aan de 
bou  van een onderzeese neu rinode e or  K e  om 
die vragen e bean oorden

 organiseerde voora gaand aan de bekendmaking van 
de rijs een obel rijs oll  ikhe -onderzoeker Kazuhiro 
Aga suma hee  die oll ge onnen  ij voors elde als enige 
deelnemer Kaji a orre  en on daarmee he  - rij-
zen akke  Aga suma ken  Kaji a ersoonlijk door zijn erk 
aan Kagra  een gra ivi a iegol de e or in aanbou  in Ja an  
Kaji a is hoo d onderzoek van Kagra  (AV) 

HET NEUTRINO KRIJGT 
VIERDE NOBELPRIJS

WetenschapWetenschapWetenschap

 
VINOD SUBRAMANIAM 
neem  a s heid
Op 12 oktober kwamen de AMOLF- 
medewerkers en goede relaties bij  
elkaar om afscheid te nemen van  
Vinod Subramaniam. Ruim een maand 
eerder star¤e de voormalige directeur  
van AMOLF als rector magnificus van  
de Vrije Universiteit in Amsterdam. De 
korte toespraken lieten zien hoe geliefd 
Subramaniam was als directeur binnen 
de eigen organisatie, maar ook hoe hij 
doeltreffend in een relatief korte periode 
belangrijke successen voor AMOLF wist  
te realiseren. Huib Bakker volgde  
Subramaniam op als interim directeur.

LASERLICHT OP MAAT
n he   abora or  maken drie vers hillende ver

in rarood-lasers li h  o  maa  voor vers hillende en 
onderzoek  e lasers  AR  en  genereren 
zeer in ense lasers raling in he  in rarode gebied van he  
elek romagne is h s e rum  aarmee biologen  hemi i  
na uurkundigen en ook s errenkundigen de eigens ha -

en van mole ulen en ma erialen o  in de ail kunnen 
onderzoeken  Bovendien is he  -li h  geko eld 
aan he  nabijgelegen s erke magnee velden labora orium 

 igh ield agne  abora or  een andere gro e 
onderzoeks a ili ei  in ijmegen  e -bundels kun-
nen naar he   ges uurd orden  voor onderzoek in 
hoge magnee velden  e ombina ie van de in rarood en 
en eraher z-s raling z  me  de hoge magnee velden is 

ereld ijd uniek  e ombina ie van deze on inue s erke 
magne is he velden me  li h  van de -lasers bied  

e ens ha ers de mogelijkheid om ma erie en ma eria-
len e bes uderen in oms andigheden die nergens anders 

e vinden zijn  oe el de bundellijn ussen  en he  
 as onlangs is a gerond  zijn de eers e su esvolle 

me ingen al gedaan   is een van de ar ners van he  
 en hee  een - o usgroe  bij  

e   abora orium is een usie van de vrije-elek ro-
nen lasers en mede erkers van de - a ili ei  van 
he  voormalige - ns i uu  voor lasma si a  
Rijnhuizen en de AR -laser die in ijmegen is on ik-
keld  e vrije-elek ronen lasers  en  zijn in 
a ril  naar ijmegen overgebra h  en zijn naas  de 

ijmeegse laser AR  o gebou d  u vormen ze samen 
de in erna ionale in rarood en z gebruikers a ili ei  

 e nieu e  ge ombineerde a ili ei   is 
o en voor gebruikers sinds  en is onlangs volledig 
o era ioneel ge orden  ia de - ebsi e kun  u een 
video bekijken voor een indruk van he  erk in he   

abora or

➥	www.fom.nl/felix

Bri¤a Redlich, facility manager van 
FELIX, in gesprek met staatssecretaris  
Sander Dekker (OCW). 

FELIX 'LASERLAB' OP DE RADBOUD-CAMPUS 
GEOPEND DOOR SANDER DEKKER

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hee� op 30 oktober FELIX officieel 
geopend op de campus van de Radboud Universiteit. In het FELIX Laboratory kunnen onderzoekers met zeer 
intens (ver)infrarood laserlicht werken. Het onderzoek met de vrije-elektronen lasers draagt bij aan het inzicht 
in nieuwe materialen en de fundamentele eigenschappen van moleculen.  

Nieuws
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FOR OUR ENGLISH READERS
Ph

D@
FO

M Surender Khumar Dhayal • 
esos ale s ru ure and e hno-

un ional ro er ies o  ez ma i all  
ross-linked α-la albumin nano ar-
i les   a   R  romo or 
ro dr   Gru en  o romo ors dr  
A  ierenga and dr  R J  de ries  
orkgrou  - -

Joris Stegen • on universali  and 
kine i s in so  ma er s s ems  hase 
se ara ion o  ro eins and soni a ion 
o  arbon nano ubes   a   

e  romo ors ro dr ir  G  
Kroesen and ro dr  J  ler  

orkgrou - - -

Floran Peeters • he ele ri al d -
nami s o  diele ri  barriers dis har-
ges   a   e   romo ors 

ro dr ir   van de Sanden and 
ro dr  J  o es ardozo  R

Matthijs van Berkel • s ima ion 
o  hea  rans or  oe ien s in usion 

lasmas   June  e  romo or 
ro dr  R  de Baar  o romo or ro

dr ir  G  anders een  R

Francesco Zappon •  is abou  
ime  design and es  o  er- i el 

high-resolu ion   June  vA  
romo or ro dr ir   Ko eman  
ikhe

Rosemarie Zoë Aben • S inning 
he iggs  s in and ari  measure-

men  o  he dis overed iggs-like 
boson in he     ν ν de a  
mode   June  vA  romo or 

ro dr  S  Ben velsen  o romo or 
dr i r   Klui  ikhe

Anastasia Bukhvostova • ea  
and mass rans er in urbulen  mul-

i hase hannel o   June   
romo ors ro dr ir  B J  Geur s and ro

dr  J G  Kuer en  orkgrou  - -

Morten Peter Bakker • avi  
uan um ele rod nami s i h uan-
um do s in mi ro avi ies   June  

 romo or ro dr   Bou mees er  
o romo or dr   van er
       l
'An intuitive of core  
principles is more important 
than knowing all the right 
formulas.'

Filipp Müller • Single- harge un-
neling in ambi olar sili on uan um 
do s   June   romo or ro
dr  G  van der iel  o romo or dr ir  

A  anenburg  orkgrou  - -

Peter van Rhee • agne i  mani u-
la ion o  nanos ru ures   June  
R  romo ors ro dr ir  J  aan and 

ro dr   hris ianen  o romo or 
dr   ngelkam  orkgrou  - -

Stefan Gadatsch • he iggs 
Boson   June  vA  romo or 

ro dr  S  Ben velsen  o romo or 
dr   erkerke  ikhe
       l       l

Stan Bentvelsen  
@stanbentvelsen 26 juni 2015

um aude  romo ie van S e an Ga-
da s h zojuis  over sim l  he iggs 
Boson  - ge eldig manus ri  nikhe

Rolf Schön • A S  develo men  
o  li uid enon de e or e hnolog  

or dark ma er sear hes   Jul   
vA  romo or ro dr ir   Ko -

eman  o romo ors dr   Al onsi  dr  
A  van Bakel  ikhe

Hasan Yilmaz • Advan ed imaging 
i h s a ering lenses   Jul    
romo or ro dr  A  osk  ork-

grou  - -

Anna Spinelli • uan um magne-
ism hrough a omi  assembl   Jul  

  romo or ro dr ir  S J  
van der an  o romo or dr  A  e  

orkgrou  - -
       l
'Everyone should aim to live 
abroad for a period of time 
in order to put their own 
country in perspective.'

Lutz Armin Langguth • lasmon 
assis ed uores en e emission  ar-

eld observables and heir u ua i-
ons   Jul   vA  romo or ro dr  
A  Koenderink  A

Erwin Paul van der Poel • S ru -
ures boundar  la ers and lumes in 
urbulen  Ra leigh-B nard onve i-

ons   Jul    romo ors ro
dr   ohse and ro dr  R  erzi o  

orkgrou  - -

Sebastianus A. Goorden • Re-
versible s a ering o  ligh  e loi ed 

or uan um-se ure au hen i a ion  
 Jul    romo ors ro dr  

A  osk and ro dr   inkse  
orkgrou  - -

arlos Eugenio Pérez Lara • 
Azimu hal aniso ro  o  S range and 

harm hadrons  measured in b- b 
ollisions a   e   Augus   

 romo or ro dr   ei zmann  
o romo or dr  G  Kuijer  orkgrou  

- -

Rogier van der Geer • Sear hes 
or ne  h si s hrough single o   

Se ember  vA  romo or ro
dr  S  Ben velsen  o romo or dr  

 rees ijk  ikhe

Benjamin Mosk • he en angled 
universe   Se ember  vA  ro-
mo or ro dr  J  de Boer  o romo ors 
dr  B  reivogel and dr  J  van der 
S haar  orkgrou  -A-  

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH
he memorable ikhe  annual mee ing in sno  
ijmegen here bo h s uden s and s a  de ided 

o ar  as i  here as no omorro

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE
m urren l  raveling hrough Sou h-Ameri a and 
he s ories o  he eo le ha   mee  ins ire me o 

be rea ive in job nding  hen m ba k  
 ill are ull  e lore he di eren  o ions  m 
assiona e abou  e laining h si s subje s o  

a non-e er  ubli  so a areer in s ien e  
journalism ould be one o  he ossibili ies

ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS
irs  don  be a raid o ask ues ions  our  

resear h is no  in he books e  alking i h  
eo le in he eld rovides insigh s and  

ins ira ion  Se ondl  ar i i a e in ou rea h   
he en husiasm and uriosi  o  eo le ho  

visi  an o en da  gives a lo  o  mo iva ion  
o on inue hen he ork ge s harder

NAME: 
Rosemarie Zoë Aben
AGE: 29
COUNTRY OF ORIGIN: 
The Netherlands

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH
 me  a lo  o  grea  olleagues ho be ame also 

m  lose riends here   bes  memories are he 
momen s ha  e s en  oge her

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE
 ill on inue doing resear h as a os do oral 

asso ia e a  ale niversi  in he SA   ill s ud  
undamen al ro er ies o  ligh  ro aga ion 
hrough om le  s s ems

ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS 
Avoid going behind h es  o us on learning and 
unders anding our o i  eekl  lans hel  a lo  

o manage our ime  Be o en o dis ussions i h a 
lo  o  eo le  ea h erson ill sho  ou a di eren  

ers e ive  Al hough i  is ne essar  o ge  hel  
rom o her eo le  do no  orge  ha  ou mus  

learn ho  o alk alone during our h  

NAME: 
Hasan Yılmaz
AGE: 30
COUNTRY OF ORIGIN:  
Turkey

Joost van den Berg • raveling- ave 
S ark de elera ion o  Sr  mole ules   
Se ember  R G  romo ors ro dr  
S  oeks ra and ro dr  K K J  Jungmann  

orkgrou  -G-
       

'During construction of an  
experimental setup, gravity is 
often experienced as the most 
adverse of the four fundamental 
forces of nature.'

Ruben Maas • igh  ro a-
ga ion in mul ila er me ama erials  

 Se ember  vA   
romo or ro dr  A  olman

 A  

o  o make he s e  rom idea o a li a ion
FOM VALORISATION WORKSHOP FOR PHDS AND POSTDOCS 

NAME: 
Joshua Nathaniel Hawke
AGE: 28

COUNTRY OF ORIGIN:  
United States of America

Joshua Nathaniel Hawke • ea-
suremen  o  ele ron kine i  ro les in 

he diver or region and during magne i  
er urba ions using homson s a ering  

 Se ember  e   romo or ro
dr  A J  onn  o romo or dr  R  S anell  

R

Kristof de Bruyn • Sear hing or en-
guin oo rin s  o ards high re ision  
viola ion measuremen s in he B meson 
s s ems   ober   romo or 

ro dr  R  leis her  o romo or  
dr   Ko enberg  ikhe

Anil Ozan Yalçin • e eronano- 
r s al rans orma ions hrough in-si u 
ransmission ele ron mi ros o   

 Se ember   romo or  
ro dr   andbergen  orkgrou   

- -
       l
'Having a number of rejections 
from journals in early stages 
of a PhD period, either directly 
from an editor or from a refe-
ree, is frustrating, but should 
be seen as a chance to acquire 
proper writing skills for the 
next review processes.'

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH he  S 
lasma h si s on eren e in Berlin   as a good han e 
o resen  m  ork  mee  u  i h olleagues rom around 
uro e   also allo ed me o e lore he i  mee  ne  

long las ing riends in m  avori e i  in uro e

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE  os do oral osi ion 
a  ei her os Alamos a ional abora or  in e  e i o  

SA orking in diagnos i  s s ems and lasma h si s 
or he  e erimen  a ne  agne i  ner ial usion 

e erimen al devi e  r go o R  in ausanne  o ork 
as a os do oral resear her o used on u grading he 

 okamaks homson s a ering diagnos i  s s em 
and la  a role in lasma h si s s udies using he ne l  
u graded s s em o  he lasma edge and diver or regions  

ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS ake advan-
age o  he e er ise around ou  su ervisors or o her 

s ien is s  engineers or ello  s uden s  S ar  ri ing 
he hesis ha ers a ear in advan ed so ou have ime 
o ge  ha  las  bi  o  resear h done  inall  ake ime o 
ravel and  rela  our ork and a i ude ill de eriora e 

o her ise  

 h  resear her Sander ann is en husias i  
abou  he  valorisa ion orksho  ha  he re-

en l  ook ar  in and he advises o her h s o do 
he orksho  as ell  e did no  have an  on re e 
lans or valorisa ion  bu  hrough he orksho  he 
er ainl  gained some ideas   enjo ed hinking abou  

m  resear h in a di eren  a  or e am le resen ing 
m  rodu  more e ien  and hea er solar anels  

o non- h si is s in een se onds   augh  me o 
e lain ha   do brie  and in sim le erms  As ar i-

i an s  e ere also hallenged o la e our resear h 
in a so ie al or e onomi  on e   ound ha  di ul  
bu  overall highl  mo iva ing  sa s ann hose h  
resear h is abou  he in era ion be een ligh  and 
nanos ru ures  

Sin e   has in luded he valorisa ion ork-
sho  in he raining rogramme or h s and os do s  
As a s ien is  do ou ever hink abou  ho  ou ould 

use he kno ledge ou have a uired o solve so ie al 
roblems or ho  ou ould oo era e i h he om-

mer ial se or o develo  innova ions and ra i al a -
li a ions as an e ension o  our resear h  reads he 

re rui men  e  he valorisa ion orksho  is aimed a  
making resear hers a are o  he ossibili ies or valori-
sa ion  ransla ing resear h resul s in o a li a ions or 
s ar ing a business a er heir h  gradua ion  

dia van der lis  o  he uman Resour es e ar -
men  o   organises he valorisa ion orksho  
She e lains  hinking abou  valorisa ion ossibili ies 
migh  also give an addi ional boos  or a is  o he 

areer o  he resear her as he or she be omes amiliar 
i h he demands o  he ommer ial se or  n he 
orksho  e devo e a en ion o o her skills  su h as 

de ermining he o en ial in he marke  and  mos  
im or an l   ho  o make he s e  rom idea o a -

li a ion  e also ea h he ar i i an s o give a i h 
abou  a rodu  he  be ome amiliar i h he basi s 
o  u ing oge her a business lan and he  learn hen 

om anies mus  submi  an a li a ion or a a en  
he orksho  is a mi  o  heor  hands-on e er ises on 

sele ed roje s rom he grou  o  ar i i an s  and 
dis ussions  an der lis  sa s he orksho  as origi-
nall  jus  one da  o ever  ar i i an s s a ed his as 

oo shor  and  an ed o devo e more a en ion o 

en re reneurshi  here ore  in onsul a ion i h he 
rainers  he orksho  has been e anded o o da s 

s ar ing  his e ra ime also rovides he o -
or uni  or a oung en re reneur o be invi ed o ell 

some hing abou  his or her e erien es  his ear  he 
resen a ion as given b  ormer  h  resear her 

Ger jan van Baarle o  eiden robe i ros o  B  an 
Baarle old ha  as a oung h  resear her  he had no  

hough  ha  he ould be ome an en re reneur  o e-
ver  as he as so losel  involved in he develo men  
o  he rodu  i  as a logi al s e  o on inue he 
realisa ion o  i  in a business he ould s ar  (AvS)

➥	www.fom.nl/phdcourses



WOUTER VERKERKE: 
Higgs scherp in beeld
Drie jaar geleden boekten CERN-wetenschappers en –technici een grote overwin-
ning: ze hadden het lang gezochte higgsboson gevonden. Nu ze het deeltje eindelijk 
in het vizier hadden, was het tijd om zijn eigenschappen goed te bekijken. Afgelopen 
september publiceerden de teams van twee CERN-experimenten, ATLAS en CMS, 
hun gezamenlijke metingen naar deze eigenschappen. Nikhef-onderzoeker Wouter 
Verkerke speelde hierbij een grote rol. Zijn eigen so�warepakket, waar hij vij�ien 
jaar aan werkte, bleek cruciaal. Verkerke is co-programmaleider van de Nederlandse 
inbreng bij ATLAS, en coördineerde het gecombineerde onderzoek. 

expres expres22 23

ATLAS en CMS namen samen het higgsdeeltje 
beter dan ooit tevoren onder de loep. Wat  
hebben jullie vastgesteld?

e hebben de rodu ie en he  verval van he  
deel je bekeken  en higgsdeel je kan namelijk 
o  vers hillende manieren on s aan en eer 
ui eenvallen  e  s andaardmodel  de gangbare 

heorie die alle kra h en en deel jes bes hrij  
voors el  in elke verhou-
dingen de vers hillende 
vervalo ies o reden  

e ge ombineerde 
me ingen van A AS 
en S be roe den 
deze voors ellingen 
nau keuriger dan ooi  

e  s andaardmodel hee  
de es  doors aan  an  o  
nog oe assen alle me ingen in he  
voors elde laa je  

e  mooie van di  onderzoek is da  e he  
higgsdeel je kunnen gebruiken om e s euren 
naar nieu e na uurkunde  e  higgsme ha-
nisme s eel  een heel en rale rol in de heorie  

a  be eken  da  als e higgseigens ha en 
vinden die a ijken van he  s andaard- 
model  da  dire  een indi a ie is da  er nieu e 
na uurkunde bes aa  an kun je bijvoorbeeld 
denken aan onbekende kra h en o  elemen aire 
deel jes  e re isieme ingen die e nu en  
in de oekoms  doen  zijn een veelbelovende 

ron lijn in de zoek o h  naar nieu e na uur-
kunde  

Waarom is dit niet gemeten met één  
van de detectoren?

oor de me ingen van S en A AS e ombi-
neren  is de anal se veel nau keuriger  Je heb  
e e ie  meer da a  e hebben gezamenlijk 

 da a sam les geanal seerd  aarnaas  
l er je  door he  ombineren  de s s ema is he 

ou en van de a zonderlijke e erimen  erui  
e  resul aa  is een ou enmarge 

die der ig ro en  kleiner 
is dan de ou enmarge 

van a zonderlijke 
me ingen  

Hoe was het om 
samen te werken 

met de 'concur-
rent'?

n eressan  e si a 
is mooi  maar he  so iolo-

gis he as e  is ook heel boeiend om mee e 
maken  ormaal ges roken delen e ons erk 
alleen als e ubli eren  u deelden de S- 
en A AS- eams alles  ru e da a  modellen  

un ies  e  as e h  een k es ie van gelijk 
overs eken  ervolgens ging elk eam a zonder-
lijk de da a ver erken  o el de uzzels ukken 
van A AS en S ineens eken  as oen e 
he  eind laa je a  hadden  gingen e he  eer 
vergelijken me  de andere groe  komen e 
o  he zel de resul aa  r as een gezonde 

om e i ie en veel inhoudelijke dis ussies  
Je haal  kleine ou jes ui  andermans erk en 
andersom  daardoor blij  iedereen s her  n 

he  eindresul aa  is dan ook grondig be roe d  
e gaan zo n samen erking in de oekoms  

zeker o nieu  doen  

U ontwikkelde RooFit, dat zowel ATLAS als 
CMS gebruikt voor statistische analyse. Wat is 
dat, en welke rol speelde het bij het onder-
zoek?
Roo i  is een raam erk aarin je mee gege-
vens kun  anal seren  odra je mee gegevens 
heb  verzameld  kun je normali er een fit doen 
me  veel vers hillende so are akke en  

aar bij de -me ingen moe  je zoveel 
vers hillende om onen en samens ellen  da  
s andaard akke en on oereikend zijn  aarom 
begon ik zo n vij ien  jaar geleden me  de bou  
van Roo i  een akke  aarin je s eeds nieu e 
bou s ukken  kun  oevoegen   
Roo i  as al snel o ulair  he  is een jn  
s s eem en vooral ook snel  aarom erken 
heel veel R - e ens ha ers me  he  

akke  a  erg rak is h is  als je he zel de 
akke  gebruik  kun je gemakkelijker je erk 

ui isselen  a  as nu dus e ra relevan  he  
ombineren van A AS- en S- erk as 

mogelijk omda  e onze anal sen in dezel de 
aal  doen  en van onze romovendi  S e an 

Gada s h in juni um laude ge romoveerd aan 
de vA  is vreselijk handig me  he  s s eem  

oen hij de da a van A AS en S on ving  
is  hij in n dag een ge ombineerd model 

in elkaar e ze en  onder Roo i  en zonder 
mensen als S e an  as he  vrij el onmogelijk 
ge ees  om deze klus e klaren  (AH) 

 vrijdag  november is de a ionale e ens ha sagenda A  
o ieel aangeboden aan minis er Je  Bussemaker  s aa sse re-

aris Sander ekker  en minis er enk Kam   u de A is 
vas ges eld  zal de on ikkeling van de A komende maanden orden 
voor geze  e ar ijen in de kennis oali ie - bes aande ui  de S  
de ereniging oges holen   -  KB ederland   en 
de K A  - zullen gezamenlijk zorgdragen voor de nadere ui erking 
van de voorbeeldrou es  aarnaas  zal een inves eringsagenda orden 
o ges eld   zal naar ver a h ing nau  be rokken zijn bij de nadere 
ui erking van vele van de rou es en in meerdere gevallen ook een  

rekkersrol vervullen  

TOTSTANDKOMING NWA
ind  hebben de minis er en s aa sse re aris van  en de 

minis er van  de kennis oali ie de o dra h  gegeven o  he  o s ellen 
van een a ionale e ens ha sagenda  e agenda moes  bes aan ui  
een be erk  aan al hema s me  daarbinnen s e i eke  ui dagende en 
ri h inggevende vraags ukken die la en zien aarin he  ederlandse 
onderzoek il e elleren  zi h in erna ionaal il onders heiden en aar-
mee e de kennise onomie- en samenleving vers erken  i  zijn vragen 
aan de e ens ha  kansrijke ui dagingen die bijdragen aan o lossingen 
voor maa s ha elijke vraags ukken en he  benu en van e onomis he 
kansen  an  a ril o   mei van di  jaar kreeg iedereen de kans om vra-

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN

Het standaardmodel beschrij� 
alle deeltjes en krachten die tot 
nog toe bekend zijn. Door nauw-
keurige metingen aan het higgs-
boson te doen, onderwerpen de 
CERN-teams het standaardmo-
del aan de ultieme test.

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA AANGEBODEN AAN DE MINISTERS BUSSEMAKER EN KAMP

Waar gaat u de Spinozapremie voor  
gebruiken?

e erken aan allerlei o o-elek ronis he 
oe assingen  maar he  ge i h  lig  o  ee 

onderzoeks hema s  zonnebrands o en en 
zonne ellen  

e  zonnebrands o en illen e zonne-
energie e i n  o slaan voor la er gebruik  

onli h  ek  elek ri i ei  o  die vervolgens 
een hemis he rea ie veroorzaak  Je kun  
bijvoorbeeld onder invloed van zonli h  a er 
s li sen in zuurs o  en de zonnebrands o  

a ers o  e energie sla je dus o  in de 
hemis he verbindingen van de brands o  a  

bied  een handig o slagmedium  aarmee e 
bijvoorbeeld zonne-energie van overdag kunnen 
be aren voor s na h s  

 he  eede gebied  las i  zonne ellen  
s aan e aan de ron linie  e hebben meer-
dere malen een rimeur gehad  omen eel 
hebben onze zonne ellen een rendemen  van 

aal  ro en  aarmee kunnen e nie  i en 
aan de huidige sili ium zonne ellen  die in he  
lab rendemen en van  ro en  halen  maar 

las i  zonne ellen hebben andere voordelen  
o erken e aan e ibele en rans aran e 
ellen  ie kun je o  elk dak laa sen  in de vorm 

van de dak annen  zonder da  je ze zie  n he  
rendemen  kan na uurlijk nog ink omhoog  

ok illen e erken aan een nieu  e 
zonne ellen van he  veelbelovende mineraal 

erovskie  n de a gelo en drie o  vier jaar is 
he  rendemen  van erovskie -zonne ellen zo n 

in ig ro en  ges egen  aar er zijn nog veel 
vragen over de s abili ei  van deze ellen  aar 

illen e graag aan bijdragen  

U zegt dat uw groep aan de frontlinie staat  
van het zonnecelonderzoek. Welke primeur 
bent u het meest trots op?

e  luk e ons als eers e zonne ellen van ol -
meren e maken me  meerdere  li h absorbe-
rende lagen  a  as geen koud kuns je  je moe  
zo n laag aanbrengen vanui  een o lossing  
o drogen  en dan een nieu e laag laa sen zon-
der da  de lagen mengen  e  is eigenlijk 
ne  als o  de kleu ers hool  je 

il nie  da  de lagen van je 
vingerver uns erk 
door elkaar lo en  

e  luk  ons ien 
o  in ig 

lagen e s a-
elen  a  

o ende een 
om lee  

nieu  onder-
zoeksgebied

Wat zorgt ervoor dat uw onderzoeksgroep 
zo'n vooraanstaande positie hee� bij nieuwe 
ontwikkelingen?

nze groe  ombineer  si a me  hemie  
a  samens el is veel aard  ers hillende 

mensen in he  eam benaderen roblemen 

o  heel vers hillende manieren  Je leer  van 
elkaar  a jaren in di  onderzoek dur  ik mezel  

el een e er  e noemen  maar ook ik ord 
regelma ig verras  door een onver a h  inzi h  
van een romovendus  oor de ge ombineerde 
e er ise kunnen e ook e h  e erimen en 
ui voeren die andere groe en nie  kunnen doen  
k vind da  ge eldig  k ben om e i ie  inge-

s eld  maar o  een leuke manier  k hoe  nie  de 
allerbes e e zijn  maar ook als je ama eurvoe -
bal s eel  il je innen  o h

Is het extra uitdagend om aan een thema 
te werken met een sterk maatschappelijk 

belang, zoals energie?
Ja en nee  a uurlijk is 

energie een belangrijke 
k es ie  eze eeu  
moe en e he   
energie robleem o -
lossen  zo sim el is he  
aar il ik aan bijdragen  

da  is belangrijk voor me  
aar ik vind he  juis  ook 

belangrijk om de si a en de 
hemie e verkennen  om s eeds 

meer e begrij en en e a h erhalen hoe 
alles erk  nze ubli a ies gaan over de 

e ens ha elijke doorbraken  nie  over de 
maa s ha elijke oe assingen  n da   

undamen ele as e  is een belangrijk deel  
van mijn mo iva ie  Kor om  he  maa s ha e-
lijk belang is relevan  maar nie  he  enige  
da  el  (AH)

der da  de lagen mengen  e  is eigenlijk 
ne  als o  de kleu ers hool  je 

il nie  da  de lagen van je 
vingerver uns erk 
door elkaar lo en  

e  luk  ons ien 

belang, zoals energie?belang, zoals energie?
Ja en nee  a uurlijk is 

energie een belangrijke 
k es ie  
moe en e he  
energie robleem o
lossen  zo sim el is he  

da  is belangrijk voor me  
aar ik vind he  juis  ook 

belangrijk om de si a en de 
hemie e verkennen  om s eeds 

meer e begrij en en e a h erhalen hoe 
alles erk  nze ubli a ies gaan over de 
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gen in e dienen en e reageren o  andere vragen  r zijn vervolgens 
bijna  vragen ingediend die in meerdere s a en door breed 
samenges elde e ens ha elijke jur s  dis ussies ijdens drie on-

eren ies  een s hrij groe  en een reda ieraad zijn ondergebra h  
in  lus ers  e lus ers zijn voorzien van een overkoe elende 

lus ervraag  eze vraags ukken ri h en zi h o  erreinen aarin he  
ederlandse e ens ha elijk onderzoek s erk is en aarin er bin-

nen een eriode van ien jaar doorbraken e ver a h en zijn
 
EUREKA! FESTIVAL VOOR HET GROTE PUBLIEK

e  a gelo en jaar zijn veel a ivi ei en ondernomen om  he   
gro e ubliek bij de A e be rekken  er gelegenheid van de  

o s andkoming van de A erd o  zondag  november 

he  ureka  es ival in de es ergas abriek in Ams erdam  
georganiseerd  ijdens di  es ival k amen de bijna   
vragen van ederland aan de e ens ha  aan de orde in s annende 
live e erimen en  roeven  mini- olleges en lms  eel ederland 

as elkom om e ervaren hoe e ens ha  ons leven  onze maa -
s ha ij en onze e onomie verrijk  oe komen rokers van hun  
verslaving a  ord  sla en ooi  overbodig  Kunnen e melk  
maken ui  gras  n aarom orden e zo geraak  door muziek   

e  ureka  es ival bra h  al deze vragen o  leven en bood  
gelegenheid om e ervaren hoe relevan  in eressan  en veelzijdig  
de e ens ha  is

➥	www.wetenschapsagenda.nl

RENÉ JANSSEN: 
Spinoza voor zonnecellen
René Janssen werkt aan plastic zonnecellen en zonnebrandstof-
fen. Hij wil op die manier bijdragen aan het energievraagstuk. Maar, 
deze maatschappelijke drijfveer is niet het enige waardoor Janssen 
elke dag met plezier naar zijn werk gaat. “De zoektocht naar nieuwe 
fundamentele kennis vind ik minstens net zo belangrijk.” Dit jaar won 
Janssen, die werkzaam is bij de Technische Universiteit Eindhoven en 
FOM-instituut DIFFER, de NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro. 
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Nieuws 

expres

onkere ma erie is een van de basis-
ingredi n en van he  heelal en al de en-
nialang ord  er in labora oriume eri-
men en naar gezo h  aar o  nu oe is 
donkere ma erie alleen indire  aarge-
nomen  via de z aar ekra h in era ies 
die de be egingen van hemelli hamen 
be alen   basis hiervan ver a h en 

e ens ha ers da  donkere ma erie 
bes aa  ui  een nieu  s abiel elemen-

air deel je da  o  nu oe aan de e ie 
on sna  is  e ver a h en da  er er 
se onde ongeveer honderdduizend 
donkere-ma eriedeel jes door een o -

ervlak er groo e van een duimnagel 
be egen  zeg  a ri k e o ski  ro-
grammaleider van de onderzoeksgroe  

onkere a erie bij ikhe  e  ei  
da  e ze nog nie  hebben aargeno-
men  ver el  ons da  de aars hijnlijk-
heid da  de deel jes egen a omen in 
onze de e ors aanbo sen zeer klein is 
en da  e gevoeligere e erimen en 
nodig hebben om de vingera drukken 
van di  deel je e vinden   is 
zo n e erimen  

➥ www.fom.nl/xenon1T

S AA SS R AR S DEKKER 
OPENT R A  B  

RG S  DIFFER
 donderdag  november o enden s aa sse re aris Sander ekker  en 

llen illiams dire eur AR A-  samen he  nieu e labora orium van -
ins i uu  R o  de am us van de e hnis he niversi ei  indhoven  e  

inke zaklam en en gehol en door he  ubliek voerden ze voldoende energie 
aan een zonne aneel om de o eningsa  e s ar en  n di  duurzame gebou  kan 
he  ins i uu  zijn erk aan solar uels en usie-energie ui breiden me  nieu e 

e ens ha elijke eams en nieu e a ili ei en  ekker  ier ord  ge erk  
aan s hone energiebronnen voor de oekoms  n me  zijn unieke a ili ei en is 
di  ins i uu  een magnee  voor de allergroo s e e ens ha elijke alen en in de 

ereld om hier in indhoven hun erk e komen doen  e s aa sse re aris roe  
R o  om vana  de nieu e lo a ie o  he  e S ien e ark de samen er-

king aan e gaan me  onderzoek  onder ijs en bedrij sleven  e bes e vonds en 
komen voor  ui  samen erking ussen vers hillende dis i lines  e  volledige 
nieu sberi h  over de o ening vind  u o  de R- ebsi e  e o enings- 

eremonie en he  middags m osium zijn ook erug e kijken

➥  www.differ.nl   

 AAK     
DONKERE MATERIE  R
Op 11 november hee� een internationaal samenwerkingsverband van weten-
schappers in het ondergrondse Gran Sasso laboratorium in Italië het nieuwe 
XENON1T-experiment in gebruik genomen. XENON1T is ontworpen om met een 
ongeëvenaarde gevoeligheid naar donkere materie te zoeken. Het heelal bestaat 
uit vijf keer zoveel donkere materie dan uit de materie die wij nu kennen. Toch is 
die mysterieuze donkere materie nog altijd niet direct waargenomen. XENON1T 
moet hier verandering in brengen, mede dankzij Nederlandse inbreng. 

FOM-directeur a.i. Christa Hooijer (rechts op 
de foto) was aanwezig bij de inauguratie van 
XENO1T en sprak over de inbreng van FOM  
en Nikhef in het experiment. Ze staat naast 
Elena Aprile, de woordvoerder van Xenon. 

ro essor aura Baudis  verbonden aan 
he  h sik ns i u  van de niversi ei  
van ri h en onderzoeker bij 

 is n van de lenaire 
s rekers o  h si s  eldhoven 

 en  januari  over onder an-
dere haar onderzoek bij he  samen er-
kingsverband  

Nederland bouwde mee aan gevoeligste detector  
voor donkere materie ooit
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Ellen Williams (links) 
en staatssecretaris 
Sander Dekker (midden) 
openden samen het 
nieuwe gebouw van 
FOM-instituut DIFFER. 

Onderzoekers in cleanroomuitrusting werken aan de 
XENON1T ‘Time Projection Chamber’.

PRIMEUR: DUURZAAMSTE LABORATORIUM VAN NEDERLAND
R il zijn onderzoek naar duurzame energie doen in een zo duurzaam  

mogelijk gebou  Als eers e onderzoeksgebou  van ederland is  he  e 
voldoen aan de hoge eisen van he  duurzaamheidskeurmerk BR A - ellen  

amens de u h Green Building oun il reik e Guido Slokkers he  bijbehorende 
er i aa  ui  aan im van Saarloos  rogrammadire eur voor de - 
ransi ie en voorzi er van de s uurgroe  voor R s nieu bou roje  




