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OVER DE ILLUSTRATIE OP HET OMSLAG

Materialen met bijzondere elektronische of magnetische eigenschappen zijn breed toepasbaar. Een bijzonder veelzijdige categorie van materialen zijn de
zogeheten perovskietoxiden. Wetenschappers hebben een bijzonder effect ontdekt in het magnetisme
van lanthaanmangaanoxide (LaMNO3), een van deze
perovskietoxiden. De magnetische eigenschappen
van nanolaagjes van de lanthaanmangaanoxide
veranderen abrupt bij een minieme verandering in
de dikte van de laag: van anti-ferromagnetisch - wat
geen waarneembaar magnetisme oplevert - naar
ferromagnetisch. Een dergelijk abrupt effect is nog
niet eerder waargenomen. Het onderzoek is gedaan
door onderzoekers van de Universiteit Twente en de
Stichting FOM, in een gezamenlijk onderzoek met
wetenschappers uit Singapore, de Verenigde Staten
en Ierland.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in
hoofdstuk 7, op pagina 109. In hoofdstuk 7 staan ook
andere hoogtepunten uit de FOM-programma's van
afgelopen jaar.

Illustratie: Xiao Renshaw Wang.
Bewerking: Petra Klerkx.
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promovendi
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Advanced Research Center
werkgroepen bij universiteiten en kennisinstellingen
FOM-programma's, waarvan vier in de vorm van een FOM-focusgroep
Industrial Partnership Programmes
projecten in de FOM-Projectruimte

GELD IN FOM

totaal op activiteitenniveau

108,4 miljoen euro

OUTPUT FOM
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1187
1544
4
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MISSIE

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM) stelt zich tot doel om samen met
academische en industriële partners excellent
grensverleggend natuurkundig onderzoek uit
te voeren. FOM bestrijkt het hele spectrum van
fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een
belangrijke link naar het bedrijfsleven, innovatie,
het huidige topsectorenbeleid en de Nationale
Wetenschapsagenda en met maatschappelijke
uitdagingen zoals het energieprobleem. Daarbij
hecht FOM veel waarde aan de interactie met
aangrenzende vakgebieden en tussen onderzoekers onderling, om proactief
nieuwe onderzoeksrichtingen te signaleren en gecoördineerd een impuls te
geven. FOM streeft er naar een efficiënte en slagvaardige Nederlandse wetenschapsorganisatie te zijn, die bekend staat als een toegankelijk en betrouwbaar
aanspreekpunt met een netwerk van toponderzoekers.
Centraal staat de hoge kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers. FOM
wijst selectief, in competitie, middelen toe aan ingediende onderzoeksvoorstellen op basis van kwaliteit en innovativiteit. FOM investeert als werkgever in de
opleiding en begeleiding van jong talent en kent een actief diversiteitsbeleid. In
bredere zin zet FOM zich ook in om het Nederlandse kennissysteem optimaal te
laten functioneren en toekomstbestendig te maken.
➥ www.fom.nl/strategie
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It is costly wisdom
that is bought by experience
Roger Ascham (1515-1568)

KOSTBARE WIJSHEID
It is costly wisdom that is bought by experience, schreef Roger Ascham in de
zestiende eeuw. Dat geldt in onze tijd nog net zo goed. Ervaringswijsheid wordt
overgedragen van de ene generatie aan de volgende, of van de meer ervaren
wetenschapper aan de jongere collega. Zo bouwen kennis en expertise zich op.
Aan het begin van hun loopbaan laten promovendi en postdocs zich inspireren
door één of meer leermeesters bij het ontwikkelen van hun eigen onderzoeksstijl. Later komen daar soft skills bij: hoe plan je je tijd, hoe werk je in een grote
collaboratie, hoe financier je je onderzoek, hoe bereid je de volgende stap in je
carrière voor. In dit jaarboek brengen we zeven FOM-koppels in beeld die leren
van elkaar. De jongere van de oudere, maar ook andersom. Mariette Huisjes
schreef de interviews, Nout Steenkamp maakte de foto’s.
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WOORD VOORAF

Voor de mondiale
natuurkunde was
2015 een bijzonder
jaar. De loopholevrije Belltest door de
Delftse groep van
Ronald Hanson
was een absoluut
hoogtepunt. Dat
geldt ook voor de
eerste waargenomen
zwaartekrachtsgolf,
ten gevolge van een botsing van twee zware zwarte
gaten. De metingen waren van september, het
nieuws kwam begin 2016 naar buiten. We hebben het
allemaal gevierd, en ook in de media kreeg het de
verdiende aandacht.

In 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
aangeboden aan de ministers, met 140 vragen en
16 voorbeeldroutes. Onze achterban heeft daar
hard aan meegewerkt. De NWA laat zien tot wat voor
moois de Nederlandse natuurkunde in staat is, en
FOM ondersteunt de Nederlandse fysici bij hun inzet
hiervoor. Ook investeerde FOM 125 miljoen euro in
de Nederlandse topsectoren, voornamelijk via de
FOM Industrial Partnership Programmes, activiteiten van de FOM-instituten en in een aantal nieuwe
onderwerpen die in 2016 verder aandacht krijgen.

De meting van de zwaartekrachtsgolf is een prachtige kroon op jarenlange noeste arbeid van technici
en onderzoekers. Complimenten voor hen die hierin
de afgelopen jaren geloofden en er hard voor hebben
gewerkt. Ook FOM heeft via het Nikhef-samenwerkingsverband geïnvesteerd in dit onderzoek, als
partner van de Virgodetector waar we de komende
jaren nog veel moois van verwachten. De Belltest
was een mondiale race om de eerste meting, die de
Delftse onderzoekers wonnen.

Als een rode draad door dit Jaarboek loopt het
thema 'de waarde van ervaring en het doorgeven
daarvan'. Een mooi en ook voor mij relevant onderwerp: ik trad dit jaar aan als directeur van FOM. Mijn
voorganger Wim van Saarloos is voor mij inspirerend
en stimulerend voorbeeld geweest. In de interviews
leest u hoe andere collega's ervaring waarderen
en doorgeven. De basis voor excellente fysica zijn
en blijven de gedreven medewerkers, van FOM en
van de Nederlandse universiteiten, die zorgen voor
prachtige natuurkunde; en een aantal mooie resultaten presenteren we in dit Jaarboek 2015. Wij zijn er
trots op dat al 70 jaar te mogen faciliteren!

FOM zet zich al zeventig jaar in voor de Nederlandse
fysica. Vanaf 2017 doen we dat in een andere vorm.
Voor FOM stond 2015 namelijk ook in het teken van
de transitie naar een nieuwe organisatie, samen met
alle onderdelen van de NWO-koepel. Deze transitie biedt de beste toekomst voor de Nederlandse
natuurkunde. Samenwerken met andere gebieden
maken we makkelijker en dat is goed voor de wetenschap en de fysica in Nederland. Het gevolg is dat
FOM in twee delen uiteengaat: een deel gaat op in
de nieuwe institutenorganisatie en een deel gaat
naar het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor het zover is vieren we op
16 september 2016 ons zeventigjarig jubileum. Dan
blikken we terug én vooruit, want we blijven ons
inzetten voor een stralende toekomst van de
Nederlandse fysica!

Verder verhuisde FOM-instituut DIFFER naar zijn
duurzaam en prachtig gebouw in Eindhoven, dat
is geopend door staatssecretaris Dekker. ARCNL
draaide goed en 'ging het huis uit', los van AMOLF
waar het opgroeide.

Christa Hooijer, februari 2016
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1. FOM IN 2015
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FOM IN 2015
Het nieuws van het verstrengelingsexperiment op afstand van Ronald Hanson en
Bas Hensen sierde de voorpagina van The New York Times. DIFFER verhuisde van het
kasteeltje in Nieuwegein naar de campus van de Technische Universiteit. De LHC op
CERN werd herstart. ARCNL vierde zijn verzelfstandiging, na opgegroeid te zijn onder
de vleugels van AMOLF. De eerste detectorlijn van neutrinotelescoop KM3NeT werd
succesvol vastgemaakt in de Middellandse Zee. Kortom, de Nederlandse natuurkunde
leverde dit jaar topprestaties.
Ervaring vormt het fundament voor die topprestaties. De ervaring hoe je een goed
onderzoeksidee uitbouwt tot een experiment, ervaring hoe je een team aanstuurt,
ervaring hoe je de resultaten slim analyseert en helder verwoordt. De Engelse
Robert Ascham (1515-1568) was docent en schreef didactische boeken. Hij benadrukte
het belang van ervaring. It is costly wisdom that is bought by experience, zo schreef hij.
Ervaring is ook het thema van de serie duo-interviews in dit Jaarboek.
Stichting FOM heeft inmiddels zeven decennia ervaring in het ondersteunen van de
Nederlandse natuurkunde. FOM heeft zich sinds de oprichting in 1946 succesvol hard
gemaakt voor de belangen van het onderzoeksveld. Maar in een tijd waarin interdisciplinair onderzoek eerder regel dan uitzondering is, is het inefficiënt dat er verschillende loketten zijn waar natuurwetenschappers zich moeten melden voor ondersteuning en onderzoeksfinanciering. Daarom is besloten om NWO om te vormen tot een
nieuwe, slagvaardige organisatie, waar ook FOM in op gaat. Haar ervaring neemt FOM
natuurlijk mee, om ook in het nieuwe NWO de belangen van de natuurkunde te borgen.
In 2015 is een grote stap gemaakt met de voorbereidingen voor deze transitie.
De eerste grote verandering in aanloop naar de transitie is dat Wim van Saarloos in
2015 programmadirecteur transitie NWO werd. Christa Hooijer volgde hem op als
directeur van FOM.

Christa Hooijer en Wim van Saarloos.
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Terwijl de transitie in voorbereiding is, gaat het gewone werk bij FOM door.
Eind 2015 liepen er 59 FOM-programma's en 25 IPP's, Industrial Partnership
Programmes. Informatie over het onderzoek en de onderzoeksfinanciering
staat in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat over het werk dat FOM samen met
anderen uitvoert, en hoe FOM haar netwerkfunctie inzet voor de Nederlandse
wetenschap en de natuurkunde in het bijzonder.
In 2015 heeft een externe evaluatiecommissie de Industrial Partnership
Programmes geëvalueerd. Aan het eind van het jaar zijn de publicatievoorwaarden van FOM-onderzoeksresultaten aangescherpt, in navolging van het open
access-beleid van NWO. Verder heeft FOM meegewerkt aan het tot stand komen
van de Nationale Wetenschapsagenda.
Ook kende 2015 vier winnaars van de FOM-prijzen. Minister Jet Bussemaker
overhandigde deze prijzen in januari 2016 op het congres Physics@FOM Veldhoven.

TRANSITIE
FOM staat voor een grote verandering. In 2015 is duidelijk geworden dat de
FOM-organisatie wordt opgesplitst in twee delen en samen met de andere
NWO-onderdelen een nieuwe organisatie zal vormen.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) publiceerde in
november 2014 'Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst' met als
bijlage bij het kamerstuk een adviesrapport, met aanbevelingen voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. Het doel van de aanpassingen is
te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. Een werkgroep, onder leiding van Douwe Breimer, heeft
een structuur voor het nieuwe NWO ontworpen. De structuur is zo ingericht, dat
wetenschappers voldoende invloed kunnen uitoefenen op het onderzoeksbeleid
in de domeinen.
Op 13 april heeft NWO haar nieuwe strategienota gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van OCW. De wetenschapsvisie, het werk van de werkgroep
Breimer en de NWO-strategie zijn richtinggevende documenten voor de
transitie van NWO.
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Het nieuwe NWO wordt slagvaardiger en meer op samenwerking gericht, gaat
flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking
binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. De organisatie
wordt efficiënter en transparanter ingericht: de huidige disciplines worden
geclusterd tot vier domeinen, waaronder één breed domein Exacte en Natuurwetenschappen. De nieuwe organisatie werkt vanuit twee standplaatsen,
Den Haag en Utrecht.
De NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte eenheid.
Dit betekent een opsplitsing van de huidige FOM-organisatie. Het granting
deel van de Natuurkunde zal samen met de Chemische Wetenschappen,
Astronomie, Wiskunde en Informatica, en Aard- en Levenswetenschappen
het domein Exacte en Natuurwetenschappen vormen. Het deel van FOM dat
nu de FOM-instituten ondersteunt, staat model voor en wordt deel van het
nieuwe NWO-organisatieonderdeel dat alle NWO-instituten zal gaan ondersteunen.
Een stuurgroep begeleidt het implementatietraject van de organisatieaanpassing bij NWO. In mei heeft de stuurgroep besloten Wim van Saarloos per
1 juni te benoemen tot programmadirecteur transitie NWO. In die functie leidt
hij de transitie naar de nieuwe NWO-organisatie. In het najaar is een groot
aantal werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van een
hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. In deze groepen zaten leden uit alle
lagen van de FOM-organisatie en de wetenschap. Op basis van de adviezen
van de werkgroepen wordt de nieuwe organisatie verder vorm gegeven. Het
grand départ voor de nieuwe organisatie staat gepland voor 1 januari 2017.

IPP-EVALUATIE: TOPFYSICA SAMEN MET BEDRIJVEN
'FOM is er met hulp van de Industrial Partnership Programmes (IPP's) in
geslaagd om hoogwaardige kennis te generen, nieuwe wetenschapsgebieden
te betreden en fundamentele natuurkunde duurzaam te verbinden met de
onderzoeksafdelingen van grote bedrijven. Zo draagt FOM bij aan de innovatieagenda's van de deelnemende bedrijven.' Dat zijn in een notendop de
conclusies van een externe evaluatiecommissie onder leiding van Rob Hamer,
die in opdracht van de Raad van Bestuur het FOM-financieringsinstrument
IPP evalueerde. Uit de evaluatie blijkt dat het IPP-onderzoek ruim veertig
procent vaker wordt geciteerd dan vergelijkbaar Nederlands natuurkundig
onderzoek. Ook blijkt dat de promovendi binnen de IPP's gemiddeld ruim een
half jaar sneller promoveren dan het Nederlands gemiddelde, net zoals de
andere FOM-promovendi. Zij zetten hun carrière na hun promotie wel vaker
voort in het bedrijfsleven dan gebruikelijk voor FOM-promovendi.
De evaluatiecommissie doet in het rapport 'Topfysica samen met bedrijven'
de aanbeveling om het IPP breder toegankelijk te maken. Breder toegankelijk
binnen de fysica, zoals onder andere op het vlak van 'fysica van leven'. Maar
ook breder toegankelijk voor andere disciplines en voor kleinere bedrijven.
Ook adviseert de commissie om de druk op het budget te verlagen door een
sterker focus op fundamenteel onderzoek of door meer middelen extern
te verwerven, maar nadrukkelijk niet door meer middelen uit de vrije ruimte
van FOM te halen.
➥ fom.nl/ipp

Rapport IPP-evaluatie.
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OPEN ACCESS
NWO heeft op 1 december haar subsidievoorwaarden op het gebied van open
access aangescherpt. Dit betekent dat alle publicaties die voortkomen uit calls
die NWO ná deze datum openstelt, op het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk moeten zijn. Deze aanscherping in het beleid geldt ook voor
FOM, voor projecten en programma's die FOM honoreert binnen calls die FOM
ná 1 december 2015 heeft gepubliceerd. Voor reeds openstaande calls en lopende
onderzoeksprojecten blijven de huidige voorwaarden van kracht: publicaties
dienen zo spoedig mogelijk na publicatie vrij toegankelijk te zijn.

FOM-PRIJZEN 2015
Minister Jet Bussemaker reikte in januari 2016 op het jaarlijkse congres
Physics@FOM Veldhoven de vier FOM-prijzen 2015 uit.
De Minerva-Prijs 2015 is gewonnen door Anouk Rijs. Zij kreeg de prijs voor
haar artikel in het blad Angewandte Chemie International Edition. In dit artikel
beschrijft Rijs een nieuwe methode om informatie te verkrijgen over de driedimensionale structuur van kleine, biologische moleculen. Zij gebruikt hiervoor
ver-infrarood licht. De jury onderstreepte dat Rijs in korte tijd een doorbraak in
het biomolecuulonderzoek tot stand heeft weten te brengen. De tweejaarlijkse
Minerva-Prijs voor de beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke
onderzoeker maakt deel uit van het FOm/v-stimuleringsprogramma.
Zwaartekrachtgolvenonderzoeker Jo van den Brand ontving de FOM Valorisatie
Prijs 2015, voor zijn inzet voor de valorisatie van zeer fundamentele kennis en
kunde die voortvloeit uit zijn onderzoek binnen de subatomaire fysica. Van den
Brand is hoogleraar aan de VU. Hij leidt op Nikhef het FOM-programma 'Gravitational waves', een onderzoeksprogramma naar zwaartekrachtsgolven. Het
sensorssysteem dat zijn team ontwikkelde om minieme vibraties te detecteren,
vertaalde Van den Brand naar industriële toepassingen in de olie- en gasindustrie. Hij is medeoprichter van de Nikhef-spin-off Innoseis.
De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs heeft tot doel om de alertheid bij promovendi op de mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren. Voormalig FOMpromovendus Gabriele Bulgarini won de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2015.

Minister Jet Bussemaker (links) rijkt
de FOM-Prijzen uit aan Jo van den Brand,
Anouk Rijs, Said Rodriguez en
Gabriele Bulgarini.
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Zijn promotieonderzoek aan de TU Delft ging over de elektrische en optische
eigenschappen van quantumdots. Bulgarini beschreef in zijn proefschrift dat
quantumdots als bouwsteen kunnen dienen in toekomstige systemen voor het
coderen en doorgeven van quantuminformatie. Hij ontwikkelde hiervoor een
systeem, gebaseerd op quantumdots in eendimensionale nanodraden. Die nanodraden kunnen volgens Bulgarini de basis vormen van nieuwe quantumcommunicatietechnologie. Ook beschreef hij toepassingen, zoals volledig optische quantumcomputers en quantumcryptografie. Bulgarini werkt nu bij Single
Quantum, een spin-off van TU Delft en FOM, waar hij zijn ideeën uitwerkt.
De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2015 ging naar Said Rodriguez. Hij kreeg
de prijs voor zijn proefschrift 'Coupling light and matter in metallic nanoparticle
arrays'. Rodriguez promoveerde cum laude aan de TU Eindhoven. Hij deed zijn
onderzoek naar de interactie tussen licht en materie in de onderzoeksgroep van
AMOLF, die binnen Philips gehuisvest was. Het onderzoek van Rodriguez is deel
van een Industrial Partnership Programme tussen FOM en Philips Research.
De beoordelingscommissie van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs was
onder de indruk van het hoogstaande, fundamentele onderzoek, de toepasbaarheid én de outreach-activiteiten van Rodriguez. Dit proefschrift is het werk van
een zeer professionele, allround wetenschapper, aldus de commissie. Rodriguez
werkt nu als Marie Curie Individual Fellow in het CNRS Laboratoire de Photonique et de Nanostructures in Frankrijk.
➥ www.fom.nl/prijzen

PROEFSCHRIFTEN, PUBLICATIES EN OCTROOIEN
Het FOM-onderzoek leverde in 2015 in totaal 1187 gerefereerde publicaties op
(tabel 1). In de bijlagen staat een overzicht van de output in de afgelopen jaren.
Het FOM-onderzoek kan ook uitmonden in een octrooiaanvraag. In 2015 zijn
er drie octrooiaanvragen ingediend. Het kennishandelbeleid van FOM is erop
gericht resultaten uit FOM-onderzoek voor derden toegankelijk te maken. Soms
is het gewenst de kennis te beschermen via een octrooi. FOM heeft niet als
doel een octrooiportefeuille op te bouwen. Wanneer zich een mogelijk octrooi
aandient, zoekt FOM zo snel mogelijk een gebruiker. Doorgaans wordt een
octrooi pas aangevraagd als er een partij is die de nieuwe kennis wil kopen.
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FOM stimuleert haar medewerkers om octrooien aan te vragen door financieel
bij te dragen aan octrooikosten en door uitvinders in FOM-dienst een gratificatie aan te bieden.
➥ www.fom.nl/octrooien
Tabel 1. FOM-output 2015
AMOLF
Proefschriften
Gerefereerde publicaties
Overige publicaties
Octrooien

ARCNL*

DIFFER

13
118
4
1

* ARCNL is in 2014 van start gegaan en heeft nog geen output.
** BUW staat voor alle onderzoeksgroepen van FOM bij
universiteiten en kennisinstellingen.

5
107
29
0

Nikhef
20** *
373
8
1

BUW**

Totaal

67
589
1503
2

105
1187
1544
4

*** Bij Nikhef promoveerden nog meer personen. Zij waren niet in
dienst bij FOM, maar bij een universitaire partner van het Nikhefsamenwerkingsverband. Zij zijn in dit overzicht niet meegeteld.

PROMOVENDI EN POSTDOCS
Gepromoveerden leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving in het
algemeen en aan de kenniseconomie in het bijzonder. FOM-promovendi nemen
hun bij FOM opgedane kennis en vaardigheden na afloop van hun onderzoek mee
naar banen elders. Dit geldt ook voor de buitenlandse FOM-promovendi, die zich
na hun promotie vaak blijvend in Nederland vestigen. Ruim tweederde van de
promovendi vindt uiteindelijk een baan buiten de academische wereld, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. In hoofdstuk 5 is meer informatie te vinden over het
personeelsbeleid van FOM, en de loopbanen van oud-FOM-werknemers.

Grafiek 1. Arbeidsmarktkeuzes van de in 2015 gepromoveerde FOM-werknemers
Dit diagram is gebaseerd op de bij FOM bekende
gegevens van oud-promovendi. Werkzoekenden
zijn in hierin niet meegenomen.
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Stichting FOM @FOMphysics
24 april
FOM feliciteert werkgroepleider
Carlo Beenakker! Hij is vandaag
gedecoreerd als Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
#lintjesregen.
Ook hoogleraar anorganische
chemie Bert Weckhuysen
(@UniUtrecht) is gedecoreerd
als Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Proficiat!
En ook FOM-werkgroepleider
Sijbrand de Jong (@Radboud_Uni)
mag zich Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw noemen.
Gefeliciteerd!

Stichting FOM @FOMphysics
18 september
Congrats @sijbranddejong elected as next President of @CERN
Council as of January 2016!
RTL Nieuws @RTLnieuws
21 oktober
De @tudelft heeft een belangrijke
ontdekking gedaan (maar je hoeft
het niet te snappen).
Robbert Dijkgraaf @RHDijkgraaf
22 oktober
Proud of Dutch proof of quantum
entanglement, also at Einstein’s
home. Front-page physics.

FOM institute DIFFER
@FomDIFFER 11 mei
Trots op ons nieuwe gebouw
op de @TUeindhoven campus,
vandaag zijn we ingetrokken!
ow.ly/MMZ41
Eppo Bruins @eppobruins
28 mei
Gelukkig hebben we de foto’s nog!
@FOMphysics verkoopt kasteel
en laboratoria Rijnhuizen. Mooie
herinneringen.

Wim van Saarloos
@WimvanSaarloos 17 juni
geweldig afscheid van @FOM
physics gisteren bij @FomDIFFER
vanochtend eerste instituutsbezoek ivm transitie - gesprek
SRON zeer constructief.
Barry van der Meer @barry
vandermeer 14 september
Vandaag krijgt prof. René Janssen
‘em ook écht: het bronzen beeldje
en de Spinozapremie.

Ivo van Vulpen @IvovanVulpen
25 oktober
Hanson en Hensen nu net als
deeltjes in hun experiment voor
eeuwig verstrengeld static1.
volkskrant. nl/static/nmc/red…
@tudelft

ScienceGuide @ScienceguideNL
27 oktober
Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez promoveerde zo briljant op
licht en materialen in nano-tech
dat FOM hem bekroont. ow.ly/
TTDMI

Joost Frenken @Joost
WMFrenken 9 november
Vandaag voor het eerst mijn
@FOMphysics
sokken aangehad.
Zoals ik van FOM
gewend ben: kwaliteit en maatwerk!

Tweets

AMOLF @fomamolf
13 november
Burgemeester verrast zonnecelonderzoeker Wim Sinke: Ridder
in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
ARIANNA @arianna_on_ice
17 november
@FOMphysics @De_Dopper
Never thought this bottle would
travel all the way to #antarctica.

Sander Dekker @SanderDekker
19 november
Hoe controleer je 150 miljoen graden Celsius? Differ in Eindhoven
doet fundamenteel onderzoek
naar duurzame energie.
Museum Boerhaave @museumboerhaave 24 november
Weer of geen weer: kwart voor
vier is het zover: @RHDijkgraaf
onthult Einsteinformule op buitenmuur @museumboerhaave.
ScienceGuide @ScienceguideNL
30 november
“Ik vind dat een grof schandaal,
laat ik daar maar eerlijk in zijn.”
Robbert Dijkgraaf over gedurig
snijden in R&D. ow.ly/VfWvZ

17

FOM Jaarboek 2015

costly wisdom • PROF. DR. RONALD HANSON & BAS HENSEN MSC.

DE ADRENALINE VAN HET AVONTUUR
Ronald Hanson en Bas Hensen verworven afgelopen zomer wereldfaam. Ze toonden
aan dat twee gekoppelde quantumdeeltjes elkaar beïnvloeden, ook over een kilometer afstand. Het experiment had veel voeten in de aarde; zo moest er een tweede lab
worden ingericht. Maar het maakte in één klap een einde aan een slepende discussie in
de fysica.

BH: Het mooiste moment uit onze samenwerking vond ik toen ik in september 2013
een gesprek had aangevraagd met het
facilitair management van de universiteit.
We waren nog in de opstartfase van het
experiment. We gingen vertellen dat we
toegang wilden tot alle gebouwen, om een
plek uit te zoeken voor ons tweede lab.
En o ja, er moest ook een tunnel worden
gegraven van een kilometer lang, voor een
glasvezelkabel. We stonden buiten dat
kantoor en toen zei jij: “Nou steken we
onze nek uit.”
RH: Het was een point of no return.
BH: Daar in dat kantoortje werd voor mij
duidelijk: we gaan het dus écht doen!
BH: Het idee ontstond toen ik na een
jaar promotieonderzoek een plan moest
maken voor de resterende drie jaar. Ik ging
met Ronald praten voor inspiratie en hij
kwam met het idee om te proberen
quantumverstrengeling aan te tonen.
RH: Dat jij dat aandurfde, dat was extreem
ambitieus. Er werd al heel lang over gepraat en er waren veel groepen mee bezig.
Maar ik dacht: optimistisch ingeschat is
het haalbaar. Eerst hebben we een tweede
lab onder de oude kernreactor ingericht,
dat ging heel voorspoedig. Toen moesten

alle stapjes worden geoptimaliseerd. Dit
experiment staat of valt met extreme
nauwkeurigheid van het protocol. Veel
kleine dingen verbeteren levert elke keer
weer twee of drie procent winst op. Als je
dat maar lang genoeg doet, kom je er wel.
BH: Je overwint iets, en dan loop je weer
tegen de volgende muur aan.
RH: Het is de verdienste van Bas dat hij
rücksichtslos elk element geoptimaliseerd
heeft, steeds maar weer. De meesten
zouden afhaken. Je moet de drive hebben
om door te gaan, en het vertrouwen dat je
het zult redden.
BH: Ronald is een heel goede manager.
Het hielp dat hij pal achter het experiment
stond, dat hij er prioriteit aan gaf. En als
er problemen waren in het team, dan loste
hij die op. Als er belangrijke beslissingen
moesten worden genomen, dan hakte hij
de knoop door.
RH: Ik heb ook een fysisch probleem
opgelost.
BH: Ja, toen hadden we een echte crisis.
Eén meting, daar was niets te zien. We
zaten vast en we begrepen niet waarom.
Dat was echt schrikken.
RH: Dat heb ik ’s ochtends vroeg onder de
douche opgelost, letterlijk door een for-

mule in het condens op de badkamertegels
te schrijven.
BH: Ik geloofde het eerst niet, maar na
weken van meten bleek je gelijk te hebben.
RH: Langzaam maar zeker werd duidelijk
dat we het als eersten op de wereld voor
elkaar zouden krijgen, dat we de race
gingen winnen.
BH: Nu zit ik een beetje in een mid career
crisis. Mijn promotie is bijna afgerond.
Ik ben er niet zeker van wat ik daarna zal
gaan doen. Ik blijf de wetenschap heel
interessant vinden, maar wil ik mij nu voegen in die grote zwerm postdocs die over
de wereld zwerft op zoek naar een vaste
aanstelling? Of zal ik kiezen voor
een bedrijf of onderzoeksbureau?
Gelukkig kan ik erover praten met een
loopbaanbegeleider van FOM. Ik vind
dat FOM jonge promovendi heel goede
begeleiding biedt. Ook in de vorm van
cursussen. The Art of Presenting Science
bijvoorbeeld, daar heb ik veel aan gehad.
RH: Ik weet niet of ik zo’n mijlpaal als dit
ooit nog weer meemaak in mijn carrière.
Er zijn gewoon niet heel veel van die
fundamentele vragen die je experimenteel
kunt beantwoorden. Pas achteraf realiseer ik me dat het toch wel heel bijzonder
was. Dat de adrenaline van het avontuur
door onze aderen stroomde. Het ging
erom de eerste te zijn, en dat is ons
gelukt. •

RONALD HANSON (39, l.) is sinds 2012 hoogleraar Quantumfysica

BAS HENSEN (29, r.) is promovendus in de groep van Ronald Hanson.

aan de Technische Universiteit Delft. Zijn lab telt zo’n tien postdocs en

Na zijn bachelor aan de Technische Universiteit Delft studeerde hij een

promovendi en is onderdeel van het instituut QuTech en van het

jaar aan Downing College, Cambridge. Na zijn master liep hij stage

Kavli Instituut voor Nanowetenschappen.

bij DIFFER.
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“Ronald kan extreem goed
een team motiveren.”

“Het was heel bijzonder, dat hij
dit experiment aandurfde.”
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2. ONDERZOEK EN
ONDERZOEKSFINANCIERING
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ONDERZOEK EN ONDERZOEKSFINANCIERING
FOM hanteert diverse instrumenten voor het financieren van onderzoek. Zo
zijn er strategieprogramma's voor onderwerpen met een bijzonder strategisch
belang, Industrial Partnership Programmes voor samenwerking met het
industriële onderzoek, FOM-focusgroepen, de FOM-Projectruimte, Vrije Programma's, Valorisatieprojecten en projecten als het FOm/v-stimuleringsprogramma (hoofdstuk 5), dat is ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers
te krijgen voor de fysica. De instituten hebben een missiebudget, wat hun basisfinanciering is om de vaste lasten van het instituut te dekken. In dit hoofdstuk
staat per instrument meer over ontwikkelingen en honoreringen die in 2015
plaatsvonden.
Eind 2015 lanceerde NWO een nieuw systeem voor het indienen en verwerken
van aanvragen. FOM nam ook deel aan dit project; de eerste onderzoekers
hebben via ISAAC ingediend of als referent een commentaar ingeleverd.
Om te sturen in de programmering hanteert FOM subgebieden in de natuurkunde en besteedt zij bijzondere aandacht aan het onderwerp energie. De
subgebieden zijn:
•
•
•
•
•
•

Nanofysica en -technologie (NANO)
Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP)
Fysica van levensprocessen (FL)
Fenomenologische fysica (FeF)
Subatomaire fysica (SAF)
Fusiefysica (FuF)

De actuele accenten in het beleid van de financieringsinstrumenten is te vinden
in het Strategisch Plan FOM/N 2015-2019. De lopende onderzoeksprogramma's
zijn te vinden in tabel 15 op pagina 122.

PROGRAMMA'S EN SUBSIDIES
Strategieprogramma zwaartekrachtsgolven
Gezien het internationale en nationale belang en de urgentie van een adequate
en zichtbare Nederlandse participatie in de jacht op de eerste directe detectie
van zwaartekrachtsgolven heeft het FOM-bestuur in het voorjaar van 2015
besloten 750.000 euro bij te dragen aan een nieuw onderzoeksprogramma 'First
direct detection of gravitational waves with Advanced Virgo'. De universitaire
Nikhef-partners VU en RU, en het FOM-instituut Nikhef, dragen naast FOM bij
aan dit programma. Deze inspanning is in de loop van 2015 verder versterkt met
de honorering van een FOM-Projectruimteproject van Chris van den Broeck
van Nikhef. Het totale programma onder leiding van Jo van den Brand heeft een
omvang van twee miljoen euro.
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Vrije FOM-programma's
In een Vrij FOM-programma bundelen de specialisten van de verschillende
Nederlandse kennisinstellingen hun krachten op een gebied, waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en
maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. Voor de Vrije FOM-programma's
geldt dat er in 2015 geen ronde was wegens eerdere bezuinigingen. De ronde
2016 is wel voorbereid.

FOM-focusgroepen
FOM kende eind 2015 vier focusgroepen. Een FOM-focusgroep is een langlopend
onderzoeksprogramma onder leiding van een gerenommeerd wetenschapper.
Een focusgroep werkt aan een scherpe wetenschappelijke doelstelling binnen
een (multidisciplinair) onderzoeksthema. Het doel van de programma's is om een
doorbraak in een gebied van de fysica te bereiken, of een bundeling van krachten
te bewerkstelligen en te verankeren. De FOM-focusgroep is het krachtigste
middel waarover FOM beschikt om bij universiteiten vernieuwend onderzoek te
ontwikkelen. Ook in instituten kan FOM focusgroepen vestigen. FOM kan zowel
top-down een focusgroep instellen, als bottom-up, in competitie, op basis van
een goedgekeurd voorstel van een onderzoeker.
Momenteel lopen er twee focusgroepen op het gebied van energieonderzoek:
'Next generation organic photovoltaics' in Groningen en 'Light management in
new photovoltaic materials' op AMOLF. De twee andere focusgroepen betreffen
samenwerkingen van FOM met de Radboud Universiteit rond twee grootschalige onderzoeksfaciliteiten en de bijbehorende wetenschappelijke programma's,
die binnen FOM de vorm van een FOM-focusgroep hebben gekregen. Het betreft
'High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fields'
bij het HFML, een van de vier laboratoria ter wereld met de hoogste continue
magneetveldfacilteiten, en 'Free electron lasers for infrared experiments' bij
FELIX. FELIX omvat de vrije-elektronenlasers FELIX, FELICE en FLARE, die
gebruikt worden voor onderzoek in het infrarood- en terahertzgebied.

Industrial Partnership Programmes
FOM stelt jaarlijks bijna vier miljoen euro beschikbaar voor de financiering van
excellent fundamenteel onderzoek waaraan ook bedrijven bereid zijn mee te
betalen. Deze Industrial Partnership Programmes staan verder beschreven in
hoofdstuk 3.

FOM-Projectruimte
In 2015 vonden drie beoordelingsrondes voor de FOM-Projectruimte plaats. Van
de 64 aanvragen die zijn ingediend, werden er 22 gehonoreerd en 42 afgewezen.
Met de toewijzingen is een bedrag gemoeid van 8,9 miljoen euro.
De FOM-Projectruimte is bedoeld voor kleinschalige projecten voor vernieuwend fundamenteel onderzoek met een aantoonbare wetenschappelijke,
industriële of maatschappelijke urgentie. Een substantieel deel van het budget,
drie miljoen euro, komt uit de middelen van het Sectorplan natuur- en scheikunde. Het indienloket is doorlopend geopend. Eind 2015 telde FOM 112 lopende
Projectruimteprojecten.
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Valorisatieprojecten
FOM-Valorisatieprojecten zijn kortlopende projecten binnen universitaire werkgroepen, gericht op bijvoorbeeld de commerciële haalbaarheid van een vinding
of een proof-of-principle-experiment. Ook kan een pas gepromoveerde wetenschapper hiermee het onderzoek voor maximaal één jaar bij een industriële
partner voortzetten. Bij de beoordeling van de aanvraag staan, met behoud van
de wetenschappelijke kwaliteit, de valorisatiekansen centraal; het gaat erom
FOM-kennis naar de markt te helpen. FOM kende in 2015 een FOM-Valorisatieproject toe aan onderzoekers van de TU Delft. Ze werken samen met Deltares
aan het opschalen van een meettechniek voor stromingen in een valorisatieproject. Het project komt voort uit de workshop Physics with Industry 2014 en start
begin 2016.
In laboratoria is particle image velocimetry de afgelopen decennia uitgegroeid
tot de standaardtechniek om gedetailleerde metingen te doen aan stromingen.
Bij deze methode gebruiken onderzoekers camera's om de bewegingen vast te
leggen vast te leggen, die met een vloeistof worden meegevoerd. De grote vraag
was of deze meettechniek ook op grotere schaal is toe te passen.
Tijdens de workshop Physics with Industry vroeg Deltares een groep jonge
onderzoekers om nieuwe manieren te bedenken om deze meettechniek op te
schalen, specifiek voor de grote bassins van Deltares. Het nu toegekende FOMValorisatieproject, 'Industry-friendly optical flow measurements', zal de ideeën
testen die tijdens de workshop zijn bedacht. Het project levert daarmee een
proof-of-principle voor grootschalige stromingsmetingen - bij Deltares of
voor andere grootschalig toepassingen.
In hoofdstuk 3 is beschreven welke valorisatieprojecten er bij de FOMinstituten lopen.

Het High Field Magnet Laboratory (HFML) herbergt een van de vier FOM-focusgroepen.
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De missie van het FOM-instituut AMOLF is het initiëren en
uitvoeren van toonaangevend fundamenteel onderzoek
aan nieuwe, strategisch belangrijke complexe molecuul- en
materiaalsystemen, in samenwerking met de Nederlandse
universiteiten en de industrie.
Het onderzoek van AMOLF richt zich op vijf hoofdthema's:

AMOLF IN 2015

• nanofotonica: het bestuderen en manipuleren van licht
op extreem kleine lengte- en tijdschalen, onder meer in
plasmon-optica, optische metamaterialen en in de wisselwerking tussen licht en mechanische oscillatoren. Toepassingen zijn er in de microscopie, led-lichtbronnen en
efficiëntere zonnecellen.
• moleculaire biofysica: fundamenteel onderzoek naar de
dynamica en het functioneren op moleculaire schaal van
complexe biomoleculaire systemen.
• systeembiofysica: onderzoek naar de fysische principes
van de functies van cellen en multi-cellulaire organismen.
• photovoltaics: onderzoek naar nieuwe fotovoltaïsche
materialen dat kan leiden tot het ontwerp en de productie
van goedkopere en efficiëntere zonnecellen.
• designer matter: het ontwerpen en maken van nieuwe
materialen die dankzij hun architectuur bijzondere
eigenschappen bezitten.

Het jaar 2015 was voor AMOLF een jaar van verandering.
Nieuwe activiteiten werden gestart, groepsleiders kwamen
en gingen. Het vertrek van groepsleiders biedt weer kansen
om nieuwe groepsleiders aan te nemen in veelbelovende,
nieuwe onderzoeksrichtingen. Dit vernieuwen is één van
de sterktes van AMOLF. Ook in de strategie, die AMOLF
ontwikkelt voor de periode tot 2020 zal AMOLF zich weer
positioneren als kraamkamer voor nieuw onderzoek.
Op 1 september werd het naastgelegen ARCNL zelfstandig,
dat voorheen als afdeling van AMOLF functioneerde. Niklas
Ottosson startte in de zomerperiode als groepsleider van
de onderzoeksgroep EUV Photoemission. Deze groep
hoort zowel bij AMOLF als bij ARCNL en draagt daarmee
bij aan de continuering van de intensieve samenwerking.
Directeur Vinod Subramaniam verliet AMOLF om rector
magnificus bij de VU te worden. Huib Bakker werd aangesteld als interim-directeur.

Directeur: Vinod Subramaniam (tot september),
Huib Bakker (vanaf september, foto)

Wim Noorduin kwam naar AMOLF om de nieuwe onderzoekslijn 'Designer matter' te versterken. Met zijn groep
'Self-organizing matter' onderzoekt Noorduin de fundamentele principes achter patroonvorming onder invloed
van chemische reacties en kristallisatie.
Groepsleider Jaime Gómez Rivas verruilde AMOLF voor
DIFFER. De onderzoeksgroep van Gómez Rivas was grotendeels gevestigd op de campus van Philips Research en
hield zich bezig met het onderzoek naar leds. Gómez Rivas
besloot een nieuwe richting in te slaan met zijn onderzoek
nadat Philips bekend maakte de lichtdivisie te verzelfstandigen. De groep van Gómez Rivas kende vele successen in
de tien jaar bij AMOLF.

Kengetallen 2015
Mensen (in aantal fte op 31-12-2015)
wetenschappelijk personeel vast
promovendi
postdocs
overig personeel vast
overig personeel tijdelijk

9,3
48,3
26,2
63,3
14,9

Financiën (in miljoenen euro's)
totaal op activiteitenniveau

16,0

Output
proefschriften
gerefereerde artikelen
overige artikelen
octrooien
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13
118
4
1

Samen met Unilever startte AMOLF in 2015 een groot
nieuw onderzoeksprogramma op het gebied van hybride
materialen. Deze materialen bestaan uit een combinatie
van zachte en harde elementen en bezitten bijzondere
visco-elastische en andere fysische eigenschappen.
➥ www.amolf.nl
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Nanodeeltjes laten licht onverwacht
sneller bewegen
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Onderzoekers van AMOLF hebben een verrassend effect waargenomen tijdens
experimenten waarbij ronddraaiend licht zit ‘opgesloten’ in een holte. Ze stelden vast dat de aanwezigheid van nanodeeltjes in de holte de snelheid van het
ronddraaiende licht kan vergroten.
De waarneming op AMOLF druist in tegen de zeventig jaar oude verwachting dat
de brekingsindex van de deeltjes de lichtsnelheid voorspelt. In dat geval zouden
de nanodeeltjes het licht juist vertragen, maar het tegenovergestelde gebeurt.
De deeltjes zorgen er bovendien voor dat het licht langer opgesloten blijft in de
holte. Omdat het meten van dit soort veranderingen van de lichtsnelheid de basis vormt voor extreem gevoelige sensoren, is dit een belangrijke constatering.
Brekingsindex
Voor het experiment gebruikten de onderzoekers een donutvormige glazen
holte waarin het licht lange tijd kan ronddraaien. Vlakbij de donut plaatsten ze
gouden nanodeeltjes. De onderzoekers zagen tot hun verbazing dat het licht
onder invloed van de nanodeeltjes sneller ging bewegen, en ook langer dan
verwacht in de holte opgesloten bleef. Tot nu toe dachten wetenschappers dat
het tegenovergestelde zou gebeuren: het licht zou vertragen, omdat de hoge
brekingsindex van de nanodeeltjes de lichtsnelheid in de donut verandert.

Een glazen microdonut op een pilaar van
silicium. Lichtgolven (blauwe pijl) kunnen tot
wel een miljoen keer rondzingen in de trilholte
voordat ze ontsnappen (groene pijl). Als het

Straling
De opmerkelijke resultaten van het experiment zijn toe te schrijven aan de straling die de nanodeeltjes en de trilholte uitzenden. De interferentie van de beide
stralingsgolven blijkt de rondlooptijd van het licht in de trilholte aan te passen.
Er is altijd gedacht dat het effect van straling verwaarloosbaar is, met name bij perfect gevormde holtes
zoals die hier zijn gebruikt. Die aanname blijkt onjuist:
de experimenten laten zien dat dit stralingseffect
relevant is, en zelfs de invloed van de brekingsindex
kan overschaduwen. Dit inzicht kan ook een nieuwe
kijk geven op andere systemen, waar energieverlies
in de vorm van straling, weerstand, of wrijving eenzelfde rol zou kunnen spelen.

ontsnappende licht uit de glazen trilholte
interfereert met de lichtgolf van het nanodeeltje (oranje), gaat het licht in de trilholte
sneller bewegen in plaats van langzamer.

Het experimenteel aantonen van deze invloed van
straling op de lichtsnelheid is van belang voor de
ontwikkeling van sensoren. Veel moderne gevoelige
sensoren zijn gebaseerd op nauwkeurige metingen
van de lichtsnelheid. Het onderzoek werd gepubliceerd in Physical Review Letters.
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Het Advanced Research Center for Nanolithografy ARCNL
richt zich op de fundamentele fysica achter de huidige en
toekomstige nanolithografische technieken, in het bijzonder voor toepassing in de halfgeleiderindustrie. ARCNL is
een samenwerking tussen ASML, de VU en UvA, en FOM.
Het wetenschappelijk programma van ARCNL is nauw
verbonden met de interessegebieden van ASML. Een groot
deel van het initiële programma richt zich op de fysische en
chemische processen die cruciaal zijn voor nanolithografie
met extreem ultraviolet (EUV) licht. Het is de ambitie van
ARCNL om internationaal een toppositie in het onderzoek
op het gebied van de nanolithografie in te nemen.
Directeur: Joost Frenken
Kengetallen 2015
Mensen (in aantal fte op 31-12-2015)
wetenschappelijk personeel vast
promovendi
postdocs
overig personeel vast
overig personeel tijdelijk

1,0
3,0
5,9
2,0
7,8

Financiën (in miljoenen euro's)
totaal op activiteitenniveau

5,8

Output
ARCNL is net gestart en heeft in 2015 nog geen
publicaties en proefschriften opgeleverd

ARCNL IN 2015
Voor ARCNL stond het jaar 2015 in het teken van groei en
ontwikkeling. De organisatie ging haar tweede levensjaar
in en verdubbelde in een jaar tijd bijna de omvang van het
personeelsbestand. ARCNL trok twee tenure track-groepsleiders aan om het onderzoeksprogramma uit te breiden.
Niklas Ottosson startte in de zomerperiode met zijn onderzoeksgroep EUV Photoemission, die deel uitmaakt van
ARCNL en AMOLF. Door het delen van een onderzoeksgroep blijft de relatie tussen de twee onderzoekscentra
sterk en doeltreffend. De tweede tenure track-groepsleider is Oscar Versolato. Hij startte in oktober met zijn groep
Atomic Plasma Processes.
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Voor het aantrekken van (master)studenten voor de nieuwe
en bestaande groepen organiseerde ARCNL op 18 mei het
Meet-up@ARCNL-evenement. Het interactieve programma bestond onder andere uit het samenwerken aan
relevante vraagstukken op het gebied van nanolithografie.
Het evenement heeft geleid tot nieuwe gemotiveerde studenten, die bij ARCNL hun afstudeeronderzoek uitvoeren.
Met de verzelfstandiging op 1 september nam ARCNL een
belangrijke stap (foto). Tot die tijd functioneerde ARCNL
als afdeling van AMOLF, waardoor het na de oprichting een
snelle start kon maken. Met het bereiken van de helft van
de honderd beoogde medewerkers was ARCNL er voor om
los te komen van AMOLF. ARCNL functioneert momenteel
als zelfstandig onderzoekscentrum binnen de FOM-organisatie. Eén van de eerste gevolgen van de verzelfstandiging
was het instellen van een eigen ondernemingsraad voor het
behartigen van de belangen van de medewerkers.
Een andere belangrijke adviesgroep voor ARCNL is de
Scientific Advisory Committee (SAC), die bestaat uit acht
internationale wetenschappers onder voorzitterschap
van Marc Vrakking, directeur van het Max Born Institute in
Berlijn. De SAC adviseert ARCNL op het gebied van strategie en de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma. In
januari kwam de SAC voor het eerst bij elkaar.
In 2015 is in het laboratorium een groot deel van de experimentele opstellingen klaargemaakt voor gebruik. Zo zijn de
tindruppelgenerator en de scanning tunneling microscoop
(STM) momenteel in werking. In maart boekten de onderzoekers van de EUV plasma dynamics-groep de eerste successen bij het genereren van plasma in de EUV-modelopstelling. De onderzoekers slaagden erin een tinplasma te
maken, dat EUV-licht uitzendt, door minuscule tindruppels
te beschieten met een krachtige laserstraal.
Eind 2015 startte ARCNL een samenwerking met de VU,
ASML en TATA Steel voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor beeldvorming van oppervlakken op basis van
lensloze microscopie. TATA Steel is naast ASML het tweede
bedrijf waarmee ARCNL samenwerkt.
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De missie van FOM-instituut DIFFER is het uitvoeren van
vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van
fusie-energie en solar fuels, in nauwe samenwerking met
academische instellingen en het bedrijfsleven. DIFFER
wil een verbindende nationale rol spelen in het funderend
energieonderzoek. Het instituut streeft vier gelijkwaardige
doelen na om zijn missie te bereiken:
• DIFFER verricht funderend energieonderzoek en traint
promovendi, studenten en technici op het gebied van
fusie-energie en van solar fuels;
• het instituut ontwerpt, ontwikkelt en bedrijft een
kwalitatief hoogstaande technische infrastructuur en
grootschalige experimenten voor zijn onderzoek;
• DIFFER ambieert een nationale verbindende rol in het
funderend energieonderzoek, waarbij de bestaande
onderzoeksinitiatieven worden verbonden in een coherent
nationaal onderzoeksprogramma. Het instituut streeft
naar mogelijke industriële toepassing en valorisatie van
zijn energieonderzoek;
• het instituut zoekt strategische samenwerkingen en
gemeenschappelijke onderzoeksprogramma's met
universiteiten en grote technologische instituten.
Directeur: Richard van de Sanden

DIFFER werkt de komende jaren verder aan uitbreiding van het energieonderzoek, met extra onderzoekers en nieuwe faciliteiten waaronder
een ionenversneller voor materiaalonderzoek, en sterkere binding met
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de regio.

DIFFER IN 2015

Kengetallen 2015
Mensen (in aantal fte op 31-12-2015)
wetenschappelijk personeel vast
promovendi
postdocs
overig personeel vast
overig personeel tijdelijk

13,7
20,8
20,2
54,9
8,6

Financiën (in miljoenen euro's)
totaal op activiteitenniveau

18,5

Output
proefschriften
gerefereerde artikelen
overige artikelen
octrooien

5
107
29
0

De mijlpaal voor DIFFER in 2015 is de verhuizing naar het
nieuwe, duurzame onderzoeksinstituut op de campus van
de TU Eindhoven. Na een intensieve periode van ontwerp en
bouw, een proces dat binnen budget afgerond is, begonnen
de DIFFER-medewerkers op 11 mei aan hun eerste werkdag
in het BREEAM Excellent-gecertificeerde onderkomen.
Staatssecretaris Sander Dekker en Ellen Williams, directeur van ARPA-E, het energieagentschap van de Amerikaanse overheid, openden het nieuwe laboratoriumgebouw
officieel op 19 november waarna de honderden aanwezigen
een wetenschappelijk symposium en rondleidingen langs
het onderzoek kregen aangeboden.
Tijdens de relocatie zette DIFFER zijn fusieonderzoek
voort, onder meer met opdrachten vanuit ITER en EUROfusion. Op de opstelling Pilot-PSI, die pas in november naar
Eindhoven verhuisde, liepen intensieve meetcampagnes.
Intussen werd in Eindhoven hard gewerkt aan de opbouw ➜
van de Magnum-PSI faciliteit en de koppeling aan de ionenversneller.
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➜

De expertise in plasmamodellering is versterkt met de
komst van onderzoeker Paola Diomede. Zij richt zich op
computersimulaties om het verbreken van molecuulbindingen in een plasma te begrijpen. Haar onderzoek is een
fraaie synergie tussen de beide onderzoeksthema's van
DIFFER. Hetzelfde geldt voor de ontdekking van promovendus Irem Tanyeli van plasma-gecontroleerde groei van
nanostructuren in uiteenlopende metalen, met een mogelijke toepassing als geavanceerde elektrode voor duurzame
brandstofproductie. Dezelfde synergie blijkt ook uit een
Faraday-paper van de plasmaconversiegroep. Deze toont
dat de kennis bij DIFFER van koolwaterstofchemie in fusiereactoren toegepast kan worden bij de splitsing van CO2
met een energie-efficiëntie van bijna vijftig procent, waar
het theoretische maximum in een thermische omzetting op
42 procent ligt.
Het multidisciplinaire onderzoek breidde zich uit met
de nieuwe fotonicagroep van Jaime Gómez-Rivas, die
voorheen vanuit AMOLF zijn onderzoeksgroep binnen
Philips leidde. Gómez-Rivas neemt een mix van toegepast
en fundamenteel onderzoek mee, gericht op begrip van de
dynamiek van ladingen in materialen met geïntegreerde
fotonica en terahertzspectroscopie. FOM YES!-fellow
Andrea Baldi startte een groep die kijkt naar efficiënte
koppeling van licht en materie door inzet van nanogestructureerde materialen. Ook de inbreng van de fysischchemische TU/e-groep onder leiding van René Janssen,
Spinozalaureaat in 2015, krijgt gestalte. DIFFER en Fujifilm
ontwikkelden samen met de TU/e een folie om flexibele/
dunne-film zonnecellen en oleds te voorzien van een dunne
vochtbarrière.
De regionale positionering kreeg een stevige impuls door
samenwerking met SyngasChem BV om chemische reacties op moleculair niveau te begrijpen en duurzaam synthese gas om te zetten naar schone brandstoffen. DIFFER
legde contact met Fontys Hogescholen voor koppeling van
toegepast onderzoek en onderwijs. Dit is van groot belang
gezien de snelle vooruitgang van de hoogwaardige technische infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek.
DIFFER blijft nauw betrokken bij de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA) en het zoeken naar antwoorden op
de daarin gestelde energievragen. Een afvaardiging van
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DIFFER werd uitgenodigd tijdens een paleissymposium
over energie en sprak daar in aanwezigheid van koning en
koningin met andere experts over de mondiale uitdagingen
op energiegebied. Door de organisatie van de workshopreeks 'Science and the energy challenge' blijft DIFFER
de verschillende disciplines in het sterke Nederlandse
energieonderzoeksveld samenbrengen, voor inhoudelijke discussie over de wetenschappelijke uitdagingen en
verbindingen van de diverse vragen en routes binnen de
NWA. De multidisciplinaire benadering kwam sterk naar
voren tijdens de NWO-workshop 'Solar-to-products', die de
biologische en kunstmatige conversieroutes samenbrengt
met de technische insteek. Deze workshop werd bij DIFFER
gehouden.
➥ Opnamen openingssymposium DIFFER: bit.ly/1TpcCy9
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Met microgolfplasma ongekend
zuinig CO2 splitsen
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Binnen het onderzoek naar alternatieve routes om inert CO2 op te breken in
brandbaar CO en O2 wordt een specialisme van DIFFER toegepast: de plasmafase. Onderzoekers op DIFFER laten zien dat hun methode al beter werkt dan
voorspeld, maar dat het nog beter kan.
De motivatie voor dit onderzoek is het verduurzamen van de energie-infrastructuur met als ultieme doel het verwezenlijken van een circulaire economie. Een
proces dat elektriciteit ‘opslaat’ door CO2 eenvoudig en efficiënt om te zetten in
een chemische brandstof, lost problemen van vraag en aanbod van fluctuerende
wind- en zonnestroom op en maakt duurzame energie beschikbaar voor bijvoorbeeld de transportsector.

CO2 -moleculen stuk trillen
De plasmabenadering van DIFFER voldoet aan de belangrijkste voorwaarden
om dit te bereiken. De technologie is simpel, goedkoop, compact en snel aan
en uit te zetten, à la de keukenmagnetron, en daarmee geschikt voor fluctuerend gebruik. De eigenschappen van het plasma maken ook ultieme efficiëntie
mogelijk. Hierbij speelt het grote massaverschil tussen de elektronen en
CO2-moleculen een hoofdrol. De lichte elektronen bewegen mee met het snel
wisselende elektrische veld van de magnetron en dragen hun bewegingsenergie
over aan neutrale CO2-moleculen door botsingen. Het massaverschil bepaalt ook
dat deze energie voornamelijk in molecuulvibratie gaat zitten en geen snelheidsverandering teweeg kan brengen. Daar zit de essentie: door de CO2-moleculen
steeds heftiger te laten trillen, vallen ze uiteindelijk uit elkaar en wel op de meest
energie-efficiënte manier.
Elektronen hergebruiken
Aangezien slechts een kleine fractie van de moleculen wordt geïoniseerd - een
zogeheten zwak-geïoniseerd plasma - en de elektronen vele malen opnieuw botsen en weer energie opnemen van het magnetronveld, gaat nauwelijks vermogen
verloren aan het in stand houden van het plasma. In deze sterk niet-evenwichtssituatie zijn de elektronen wel erg heet (meer dan 10.000 graden), maar blijven de
moleculen, en ook de CO2-ionen, koud en dat bespaart energie.

CO2-plasma in de microgolfholte.

De DIFFER-onderzoekers hebben deze methode van CO2 splitsen recent gepubliceerd. Ze laten zien hoe hun beste resultaten een energie-efficiëntie van bijna
50 procent halen. Dit is net iets meer dan het theoretische maximum van 42
procent in een thermische omzetting. Tevreden is het team nog niet, want uit de
metingen blijkt dat ook in hun plasma thermische processen nog een hoofdrol
spelen. In de publicatie staat ook een nieuwe manier om de snelle elektronen die
het CO2 stuk laten trillen, wél de hoofdmotor van het proces te maken.

✶ Van Rooij et al., Faraday Discuss. 183 (2015) 233, doi: 10.1039/C5FD00045A.
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De missie van het FOM-instituut voor subatomaire fysica
Nikhef is onderzoek doen naar de interacties en structuur
van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de
kleinste schalen en met de hoogst haalbare energieën. Nikhef gebruikt hiervoor twee elkaar aanvullende methoden:
• deeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties bij
botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met name
op CERN;
• astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties
van deeltjes en straling afkomstig uit het heelal.
Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele activiteiten op dit gebied. Voor het onderzoek op Nikhef is de
ontwikkeling van innovatieve technologieën essentieel. De
kennis- en technologietransfer naar derden, zoals industrie, burgermaatschappij en het algemeen publiek, is een
integraal onderdeel van de missie van Nikhef.
Directeur: Stan Bentvelsen
Kengetallen 2015
Mensen (in aantal fte op 31-12-2015)
wetenschappelijk personeel vast
promovendi
postdocs
overig personeel vast
overig personeel tijdelijk

34,0
62,0
25,8
83,6
11,2

Financiën (in miljoenen euro's)
totaal op activiteitenniveau

25,5

Output
proefschriften
gerefereerde artikelen
overige artikelen
octrooien

20 *
373
8
1

*Bij Nikhef promoveerden in 2015 nog meer mensen, deze 20 mensen
waren de gepromoveerden in FOM-dienst.
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NIKHEF IN 2015
Nikhef heeft een bijzonder jaar achter de rug. Naast de
discussies over de transitie van NWO is er veel voortgang
geboekt in de projecten van het instituut.
Op CERN is in het voorjaar de versneller LHC na een pauze
van twee jaar weer van start gegaan. Tijdens deze twee
jaar is de machine op orde gebracht om de botsingen tussen protonen met een energie van acht teraelektronvolt
verder op te voeren naar van dertien teraelektronvolt,
de maximale energie van de versneller. Deze botsingen
zijn daadwerkelijk geregistreerd in de ATLAS-, LHCb- en
ALICE-experimenten, waardoor onderzoekers een nieuw
energiebereik kunnen verkennen.
En dat is spannend. In 2015 werden alle analyses van eerder
geregistreerde data van de LHC afgerond. Daarbij heeft
het LHCb-experiment laten zien dat er een aantal metingen
niet goed overeenkomen met het standaardmodel. Metingen aan het b-quark kunnen het beste worden beschreven
door een nieuw deeltje in te voeren, bijvoorbeeld een
Z-prime-boson, maar de significantie is nog niet groot
genoeg voor een ontdekking.
Bij het ATLAS-experiment is ook hard gewerkt om alle
eerdere metingen te optimaliseren en af te ronden. Nikhef
heeft een leidende rol gespeeld in het samenbrengen van de
meetresultaten van ALTAS en CMS, waardoor de massa en
de koppelingen van het higgsdeeltje zeer nauwkeurig zijn
bepaald. Ook hier zijn nog geen significante afwijkingen van
het standaardmodel gemeten.
De resultaten van de geregistreerde data van 2015 zijn in
december publiek gemaakt. Het meest opvallende resultaat komt van ALTAS, waar een resonantie in het verval van
twee fotonen rond de 750 gigaelektronvolt zichtbaar lijkt
te worden. Ook CMS ziet een dergelijke aanwijzing. Over
een tijdje zullen we weten of het hier om een statistische
fluctuatie gaat of dat er daadwerkelijk een nieuw deeltje is
gevonden.

FOM Jaarboek 2015

In de astrodeeltjesfysica zijn er ook veel activiteiten
geweest. Op 11 november was de inauguratie van
het nieuwe XENON1T-experiment in Gran Sasso,
Italië (foto); een volgende stap in de zoektocht naar
donkere materie. Op 16 november heeft Nikhef een
intentieverklaring getekend voor de continuering
van de samenwerking met het Pierre Auger Observatorium in Argentinië voor nog eens tien jaar. Op
3 december is de eerste detectorlijn van de
KM3NeT-neutrinotelescoop te water gelaten en
al na een paar uur kon een Nikhefpromovendus de
eerste metingen verrichten.

Samen met de Detector R&D, de theorieactiviteiten
en de Data Processing heeft Nikhef daarmee een
compleet, fascinerend en zichtbaar wetenschappelijk programma. In de komende jaren zal Nikhef
verder de vruchten plukken van de soms jarenlang
durende voorbereidingen van grootschalige infrastructuren.

Ook zijn in 2015 de laatste onderdelen vanuit
Nikhef naar Cascina verscheept voor de Advanced
Virgo-detector voor het observeren van zwaartekrachtsgolven. Nikhef is zowel bij de hardware als
bij de analyse van Virgo betrokken. Dankzij de LIGO
scientifc collaboration – Virgo collaboration (LVC) is
er ook nauwe samenwerking met de LIGO-interferometers in Amerika. Voor dit onderzoek werd in 2015
een nieuw programma gestart met bijdragen van de
Nikhef-partners FOM, VU en RU.
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MISSIEBUDGET NIKHEF

Nieuwe detectoren voor
baanbrekende experimenten
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Het beantwoorden van grote vragen in de elementaire deeltjesfysica vereist
baanbrekende experimenten. Het Detector R&D-programma van Nikhef is
erop gericht om instrumentatieconcepten te bedenken en te testen voordat
deze worden geïmplementeerd in wetenschappelijke programma's
van Nikhef.
Nieuwe deeltjesdetectoren
In het LHCb-experiment op CERN zit op de plaats waar de deeltjesbundels
botsen een cilindervormige detector waarin detectorstrips dakpansgewijs zijn
gemonteerd. Deze zogeheten vertexdetector zal rond 2019 plaats maken voor
een verbeterde versie. De detectoren van siliciumstrips worden dan vervangen
door een pixeldetector waarbij alle pixels (55 micrometer bij 55 micrometer)
waar een deeltje doorheen vliegt, worden uitgelezen. Snelle uitleeselektronica
is ontwikkeld om alle data te kunnen registreren. Voor het testen van prototype detectoren is een zogeheten bundeltelescoop
gebouwd. Deze telescoop kan met een precisie beter
dan twee micrometer de baan van een deeltje bepalen
en daarmee wordt bepaald welke pixel in de testdetector een signaal zou moeten genereren. Door
de hoge uitleessnelheid kan de telescoop tien miljoen
deeltjessporen per seconde meten. Het is daarmee
een belangrijk instrument voor het testen van
verschillende type deeltjesdetectoren.
Trillingssensoren
Onderzoekers van Nikhef spelen - buiten CERN - een
leidende rol in het onderzoek naar gravitatiegolven.
Deze minuscule rimpelingen in ruimtetijd vereisen
geavanceerde instrumenten met extreme gevoeligheid. Nu onlangs voor het eerst een gravitatiegolf is
geregistreerd in september willen natuurkundigen hun faciliteiten nog gevoeliger maken. Daarbij moet zogeheten gravity gradient noise, een dominante
ruisbron bij lage frequenties, worden gemeten, om daarvoor te kunnen corrigeren. Dit vereist de ontwikkeling van zeer gevoelige trillingssensoren en laagvermogen uitleeselektronica met extreem lage ruis. Deze ontwikkelingen passen
binnen de Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Nikhef is in 2011
met onderzoek gestart om een innovatieve trillingssensor te ontwerpen met
zogeheten microelectromechanical (MEMS) technologie. Binnen de Topsector
HTSM is in 2014 een onderzoeksvoorstel van Nikhef, in samenwerking met de
Universiteit Twente, gehonoreerd om deze sensor uit te lezen met geïntegreerde micro-elektronica. Toekomstige gebruikers van deze technologie en partners
in dit project zijn Shell, halfgeleider multinational STMicrolectronics en de
Nikhef start-up Innoseis.
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Nikhef-onderzoeker Martin van Beuzekom
naast 'zijn' LHCb-bundeltelescoop waarmee
het traject van een deeltje in een testbundel bij
CERN kan worden gemeten.
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Voor het uitvoeren van grensverleggend toponderzoek zijn grootschalige wetenschappelijke infrastructuren essentieel. Dat vereist internationale (ESFRI)
en nationale (OCW/NWO) afweging en een goed nationaal financieringsinstrument met structureel budget van substantiële omvang. FOM wil in Nederland
grote faciliteiten met internationale status helpen vestigen en exploiteren, en
Nederlandse onderzoekers helpen toegang te krijgen tot grote faciliteiten in het
buitenland. Vanuit haar regierol voor de natuurkunde beslaan deze ambities van
FOM zowel de FOM-instituten als de universiteiten.
Zowel op Europees niveau (ESFRI) als nationaal niveau (OCW/NWO) zijn nieuwe
strategische roadmaps voor realisatie en exploitatie van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur aangekondigd voor 2016. Vooruitlopend daarop
is in 2015 veel werk verzet om voor de Nederlandse natuurkunde belangrijke
faciliteiten goed te positioneren. Ook in de realisatie van reeds gefinancierde
faciliteiten en de exploitatie van bestaande faciliteiten zijn goede resultaten
geboekt in 2015.

Roadmap ESFRI
In 2016 zal het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
een nieuwe roadmap uitbrengen. Deze roadmap is voor veel Europese regeringen mede richtinggevend voor investeringsbeslissingen. Voor deze roadmap is
in 2015 vanuit de fysica KM3NeT voorgedragen, met het Ministerie van OCW als
penvoerder. In de ESFRI Roadmap wordt ook duidelijk welke reeds gerealiseerde
operationele faciliteiten, zoals het European Magnet Field Lab EMFL, door
ESFRI als zogeheten Landmarkfaciliteiten geaccepteerd worden. Hiervoor dient
aan een aantal stevige criteria te worden voldaan. FOM levert de nationale Nederlandse vertegenwoordiger in de Engineering and Physical Sciences Working
Group van ESFRI.

Permante Commissie Grootschalige Infrastructuur
Zoals aangekondigd in de wetenschapsvisie in 2014 is er onder auspiciën van het
Ministerie van OCW bij NWO een breed samengestelde Permanente Commissie
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur ingesteld. De commissie heeft
de opdracht een strategisch kader en investeringsagenda op te stellen. Doel is
om nationale regie te voeren bij het ontwikkelen, steunen en implementeren van
grote infrastructuren, en te adviseren over de financiering van faciliteiten die op
de Nationale Roadmap staan. Eenmaal in de twee jaar kent NWO tachtig miljoen
euro toe aan onderzoeksfaciliteiten die op die Nationale Roadmap staan. De
commissie is in 2015 van start gegaan met een landschapsanalyse van bestaande
en gewenste grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Het gaat daarbij
zowel om faciliteiten binnen Nederland, als om faciliteiten in het buitenland
die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk en van belang zijn. Als de
inventarisatie is afgerond, bekijkt de commissie met het onderzoeksveld welke
faciliteiten opgenomen worden op de nieuwe roadmap, die in de loop van 2016
zal verschijnen. Vanuit FOM zijn in december acht grootschalige infrastructuren
ingediend bij de permanente commissie.
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Ontwikkelingen bij grootschalige onderzoeksfaciliteiten
FOM is nauw betrokken bij een aantal in Nederland gevestigde grote onderzoeksfaciliteiten. Enkele inspanningen van FOM in 2015 en andere ontwikkelingen op dit gebied staan in de volgende paragrafen toegelicht.
Tabel 2 geeft een overzicht van de grote onderzoeksfaciliteiten inclusief het
externe gebruik hiervan in 2014.
Gestructureerde Europese samenwerkingsverbanden van FOM betreffen de
Nederlandse inbreng in het onderzoek in de hoge-energiefysica met de deeltjesversneller LHC bij CERN, projecten in de astrodeeltjesfysica zoals KM3NeT/
ANTARES, (Advanced) Virgo, het Pierre Auger Observatorium en XENON, en het
Europese Horizon 2020-consortium EUROfusion, gericht op ITER. De FOMinstituten DIFFER en Nikhef fungeren hier als thuisbasis voor de Nederlandse
inbreng. Op DIFFER is Magnum-PSI een internationale onderzoeksfaciliteit voor
materialen onder extreme stralingsintensiteit. Met de Radboud Universiteit
heeft FOM een samenwerkingsverband voor het gezamenlijk exploiteren van
het High Field Magnet Laboratory (HFML) en voor FELIX. Als onderdeel van die
samenwerking is FOM sinds november 2014 partner in het geïntegreerde Europese magneetveldlaboratorium en samenwerkingsverband EMFL.
FOM is ook partner in het Astroparticle Physics European Consortium (APPEC),
een consortium van bijna twintig Europese onderzoeksorganisaties, die hun
krachten bundelen voor een gezamenlijke strategie voor het snel groeiende
vakgebied astrodeeltjesfysica. Frank Linde (Nikhef/UvA) is in januari voor een
periode van twee jaar gekozen tot voorzitter van APPEC.
Verder is FOM/N betrokken bij overleg over de Europese synchrotronfaciliteiten (ESRF, Grenoble) waarin NWO participeert.
Tabel 2. Extern gebruik faciliteiten in 2015

Faciliteit

Extern gebruik*
(in procent van
totaal gebruik)

Buitenlands gebruik
(in procent van extern
gebruik)

FELIX (RU)
FELICE (RU)**
FLARE (RU)***
HFML (RU)
Amsterdam nanoCenter
Pilot-PSI****

73
35
68
4
56

87
100
93
0
100

* Dit betreft gebruikers van buiten de kennisinstelling waar de faciliteit staat. Het externe verbruik
varieert sterk van jaar tot jaar.
** Deze faciliteit is in verband met de verhuizing naar de Radboud Universiteit in 2015 beperkt in
gebruik geweest.
*** Deze faciliteit is 2014/2015 in bedrijf gegaan. Het gebruik varieert nog aanzienlijk.
**** Magnum-PSI ontbreekt dit jaar door de verhuizing van DIFFER naar Eindhoven.

FELIX
Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) opende in oktober het FELIX Laboratorium in Nijmegen. In het FELIX Laboratorium maken drie (ver-)infrarood-lasers
'licht op maat' voor verschillende typen onderzoek. De lasers FELIX, FELICE en
FLARE genereren intense laserstraling in het (ver)infrarode gebied van het elektromagnetisch spectrum. Biologen, chemici, natuurkundigen en sterrenkundigen
kunnen het laboratorium gebruiken voor onderzoek naar de eigenschappen van
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moleculen en materialen. In de zomer is het FELIX Laboratorium verbonden met
het naastgelegen Hoge Magneetvelden Laboratorium HFML. FOM heeft een samenwerkingsverband met de RU in de vorm van een FOM-focusgroep bij FELIX.

HFML/EMFL
Het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen - een samenwerking
tussen de Radboud Universiteit en FOM - is een internationaal toonaangevende
onderzoeksfaciliteit, waar jaarlijks tientallen onderzoekers uit vele landen experimenten in sterke magneetvelden komen uitvoeren. De FOM-activiteiten bij het
HFML hebben de status en vorm van een FOM-focusgroep. De benutting van het
HFML is fors gegroeid, met een groot aantal buitenlandse gastonderzoekers en
een recordaantal van 2090 magneeturen.
Samen met soortgelijke laboratoria in Dresden, Grenoble en Toulouse vormt het
HFML het European Magnet Field Laboratory (EMFL). In januari 2015 tekenden
vertegenwoordigers van de vier laboratoria en FOM in Brussel de notariële oprichtingsakte van een formeel samenwerkingsverband in de vorm van een internationale non-profit organisatie naar Belgisch model. De missie van het EMFL
is het ontwikkelen en exploiteren van toplaboratoria voor hoge magneetvelden,
zodat zowel interne als externe gebruikers excellent onderzoek uit kunnen
voeren. Geïnteresseerde partijen kunnen aansluiten als lid. In 2015 is de Engelse
EPSRC (vertegenwoordigd door de universiteit van Nottingham) toegetreden
tot EMFL. Ook verkreeg EMFL de prestigieuze ESFRI Landmarkstatus.

CERN en de LHC
De deeltjesversneller Large Hadron Collider (LHC) op CERN ging in het voorjaar
van 2015 weer van start voor zijn tweede run van drie jaar. De tweede run van
de LHC volgt op een periode van twee jaar waarin de machine niet operationeel
was, maar werd aangepast voor bijna een verdubbeling van de energie van
eerste run. Na uitgebreide tests en verbeteringen is de LHC nu operationeel met
botsingen van protonen met een ongekend hoge energie van dertien teraelektronvolt. Dit opent deuren naar nieuwe natuurkundige ontdekkingen.
Hoogleraar Experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong is gekozen tot voorzitter van de Raad van CERN. De benoeming gaat in op 1 januari 2016. De Raad is het
hoogste orgaan binnen CERN en bestaat uit afgevaardigden van de 21 lidstaten.

FELIX facility manager Britta Redlich
leidt staatssecretaris Sander Dekker
rond bij de opening van het FELIX
Laboratorium.
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KM3NeT
KM3NeT is een internationaal samenwerkingsverband dat een neutrinotelescoop met een volume van enkele kubieke kilometer bouwt in de Middellandse Zee. Nikhef is een belangrijke partner in KM3NeT. De telescoop bestaat uit
een aantal op de zeebodem verankerde lijnen waaraan per lijn achttien bolvormige detectoren zijn bevestigd. De detectoren zijn in Nederland ontworpen
en de eerste lijnen zijn ook grotendeels hier gebouwd.
In december is de eerste KM3NeT-detectorlijn succesvol afgezonken en
uitgerold voor de kust van Sicilië. De detector werd met een onbemande
onderzeeër aangesloten op het reeds aanwezige onderwaternetwerk. Reeds
enkele uren daarna heeft een Nikhef-promovendus al de eerste metingen verricht. Deze eerste lijn een grote stap voor KM3NeT en voor Nikhef; er zullen
nog meer dan driehonderd lijnen volgen. De methode om de lijn te water te
laten is door Nikhef en het NIOZ ontwikkeld.

Pierre Auger Observatorium
Het Pierre Auger Observatorium krijgt verbeterde detectoren, zo werd in
november bekend. Nikhef heeft bij die gelegenheid een intentieverklaring getekend voor nieuwe samenwerking voor een periode van tien jaar. Het observatorium in Argentinië is de belangrijkste meetinstallatie voor het onderzoek
aan kosmische straling. Sinds 2005 is een Nederlandse Auger-groep actief,
een samenwerkingsverband tussen Nikhef, RU en KVI-CART.

XENON1T
Het XENON1T-experiment is in november feestelijk in gebruik genomen in
het ondergrondse Gran Sasso-laboratorium in Italië. De extreem gevoelige
detector moet meer duidelijkheid brengen over donkere materie. Aan het
experiment is vijf jaar gewerkt door twintig onderzoeksgroepen uit tien
landen. Nikhef is één van de instituten in het XENON-samenwerkingsverband.
Het Nikhef-team was verantwoordelijk voor de trillingsvrije ophanging van
het xenonvat, voor de data-acquisitie- en de data-analysesoftware. De eerste
experimenten en resultaten van XENON1T komen begin 2016.

Eén van de bolvormige detectoren van
neutrinotelescoop KM3Net.
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ITER
In het zuiden van Frankrijk bouwen 35 landen op een terrein van 180 hectare
nabij Cadarache samen aan ITER, de grootste fusiereactor ooit om de technische haalbaarheid van kernfusie te bewijzen. De reactor zal 500 megawatt
produceren, tien keer meer dan de energie die nodig is om de machine te laten
draaien. De tokamak bevindt zich in een zeven verdiepingen tellend, zestig
meter hoog gebouw. Om de tokamak heen bevinden zich meetsystemen,
heliumgekoelde magneten en de controle kamer. In de directe omgeving van
het tokamakgebouw staan talrijke andere gebouwen waaronder koeltorens,
elektriciteitsvoorzieningen en een fabriek voor cryogene koelvloeistoffen.
Voor onderdelen die niet ter plekke worden gemaakt is een weg van honderd
kilometer aangelegd vanaf de haven van Berre l'Etang aan de Middellandse
Zee naar het ITER-complex. In 2015 werd deze weg voor het eerst in gebruik
genomen met de komst van een 87 ton zware transformator uit Zuid-Korea.
Naar schatting volgen er nog 250 van zulke zware transporten.
Ander hoogtepunt in 2015 was de afronding van de fabricage van 2800 ton
supergeleidende kabels. Deze zogeheten toroidal field conductor cables
gemaakt van niobium-tin zijn tot wel 760 meter lang en nodig voor de ITERmagneten. In augustus werd er precies vijf jaar aan ITER gebouwd. Daarmee is
het bouwproject net over de helft. Op de top in 2018 werken en bouwen er naar
verwachting dagelijks 5000 mensen. Het ITER-complex ontving inmiddels
84.000 bezoekers.

HONORERINGEN EN BENOEMINGEN VAN BUITEN FOM
Honoreringen in Nederland
Het Rubicon-programma van NWO geeft onderzoekers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het
buitenland. Dit jaar ontvingen binnen het NWO-gebied Natuurkunde Hannes
Bernien, Wouter Dekens, Benjamin Mosk, Jolet de Ruiter, Rifka Vlijm en Joost
Weijs een Rubiconsubsidie.
Zes natuurkundige ontvingen in 2015 een Veni-subsidie, een beurs van maximaal 250.000 euro voor jonge talenten: Corentin Coulais, Johannes Jobst,
Johan Mentink, Laura Rossi, Jordy de Vries en Lisa Zeune.

De bouwplaats van fusiereactor ITER
in september 2015.
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De Vidi-subsidie van maximaal 800.000 euro is bedoeld om onderzoekers de
kans te geven, een eigen onderzoekslijn uit te bouwen. De gelukkigen uit de Vidironde 2014 zijn in 2015 bekend geworden. Zeven fysici ontvingen deze persoonlijke beurs: Milan Allan, Rene Gerritsma, Alessandro Grelli, Alexander Khajetoorians, Enrico Pajer, Kalliopi Petraki en Michael Wimmer. Floris Zwanenburg kreeg
een Vidi via technologiestichting STW.
In februari 2015 werd ook bekend wie de Vici-laureaten uit de Vici-ronde 2014
waren: Femius Koenderink, André Mischke, Allard Mosk, Florian Schreck en Lieven Vandersypen. Zij kregen ieder anderhalf miljoen euro om hun eigen onderzoeksgroep op te bouwen.
René Janssen, hoogleraar Moleculaire materialen en nanosystemen in Eindhoven, kreeg één van de vier Spinozapremies. De Spinozapremie is een prestigieuze prijs, waaraan 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld verbonden is.
Janssen is gespecialiseerd in organische zonnecellen. Hij onderzoekt de complexe chemische en fysische processen in deze zonnecellen, om zo optimalisatie
van de opbrengst van dit type cellen mogelijk te maken.
De Prijs Akademiehoogleraren van de KNAW ging dit jaar naar biofysicus en
FOM-werkgroepleider Cees Dekker.
Marileen Dogterom ontving de Physicaprijs 2015 voor haar pionierswerk in de
experimentele celbiofysica. De Physicaprijs is een jaarlijkse onderscheiding van
de Nederlandse Natuurkunde Vereniging en de Stichting Physica. Een interview
met Dogterom staat op pagina 40.
Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde kende de
Snelliusmedaille 2015 toe aan de Nederlandse ATLAS-groep. De wetenschappers ontvingen de medaille, die eens in de tien jaar wordt uitgereikt, voor hun bijdrage aan het onderzoek dat heeft geleid tot de ontdekking van het higgsdeeltje.

ERC Grants
De European Research Council (ERC) stelt beurzen beschikbaar voor wetenschappers die voorop lopen in het onderzoek. In juni maakte de ERC bekend
welke wetenschappers de ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro kregen.
Cees Dekker ontving de beurs voor zijn onderzoek naar kunstmatige celdeling,
Albert van den Berg voor de ontwikkeling van bloedvaten op een chip en Wim
Ubachs voor een metingen aan het waterstofmolecuul en de detectie van moleculen in de ruimte.
Ageeth Bol, Justin Ye en Bas van de Wiel kregen een ERC Consolidator Grant van
twee miljoen euro. Deze beurs is bedoeld om innovatieve en excellente onderzoekers die al eerder een ERC-subsidie hebben ontvangen, te stimuleren om het
gat tussen hun onderzoek en vermarktbare innovatie te dichten.
De ERC-Proof of Concept Grant van 150.000 euro ging dit jaar naar Jaime Gómez
Rivas, Wilfred van der Wiel, Gijs Wuite en Huibert Mansvelder. Ook deze beurs is
bedoeld om een brug te slaan tussen het onderzoek en de commerciële markt.
Vier oud-FOM-promovendi kregen in december een ERC Starting Grant:
Arjan Houtepen, Rudie Kunnen, Ivo Vellekoop en Wouter Waalewijn. Naast
deze vier kregen nog dertien onderzoekers van Nederlandse universiteiten een
ERC Starting Grant binnen het domein 'Physical sciences & engineering'.
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Ivo van Vulpen @IvovanVulpen
5 januari
Eerste KM3NET lijn ligt klaar op
@_nikhef. Aart Heijboer, technici
en fysici trots als een pauw het
nieuwe jaar in.

Brabant Branding @ddjab 20 juli
Een zonnecel die brandstof
oplevert ipv elektriciteit.
@TUeindhoven & @FOMphysics
presenteren prototype. #Brabant

Anouk Rijs @anoukrijs
29 oktober
Dit FELIX lab is klaar voor de
opening @Radboud_Uni. Mooie
experimenten hier, stap gerust
binnen @SanderDekker!

Tweets

Stan Bentvelsen @stan
bentvelsen 1 september
Als studentje kon ik alleen maar
dromen over higgs fysica zoals
LHC vandaag laat zien. Geweldig!
Figuur van #_nikhef.

Joost Frenken @JoostWM
Frenken 27 februari
Deze week bij Petra Rudolf en
Regis Gengler e.a. in Groningen
de eerste resultaten van hun
tijdsopgeloste elektronendiffractie gezien: wow!
Jean-Paul Keulen @JeanPaul
Keulen 24 maart
Deze week nog geen bundels protonen door de LHC; enkele dagen
tot weken (!) vertraging press.
web.cern.ch via @freyablekman

AMOLF @fomamolf 4 november
#AMOLF Pieter Rein ten Wolde
elected as APS Fellow.
bit.ly/1RSXWD3
Joost Frenken @JoostWM
Frenken 3 september
Verzelfstandiging van ARCNL
(@nanolithography). Huib Bakker
(@fomamolf) en ik knipten
samen de ‘navelstreng’ door!

Freya Blekman @freyablekman
24 maart
@JeanPaulKeulen precies - het is
een redelijk simpele kortsluiting
naar het schijnt. Repareren en
dan gaan we weer!
Freya Blekman @freyablekman
3 juni
whoohoo terug op 2x6.5TeV - nu
de beam knijpen (‘squeeze’) tot
een paar micrometer, dan richting
botsingen.
Louise Vet @LEMVet 14 juni
Spinoza winnaar Rene Janssen @
TUeindhoven bij @dkvn over plastic zonnecellen en grote potentie
#solar. Great! Hoezo #biomassa
voor energie?

Christa Hooijer @ChristaHooijer
11 november
‘Don’t worry, it exists, find it’
zeggen de theoreten over de
WIMP. We gaan het zien #xenon1T
#gransasso @_nikhef
Stan Bentvelsen @stanbentvelsen 15 november
Nederlandse wetenschap in het
land van Maxima: waar komen
de hoogste energie kosmische
deeltjes vandaan - en welke zijn
dat? #auger #_nikhef

Eppo Bruins @eppobruins
9 september
Home-made cake by Leiden
physicist @sensemolen shows 2D
potential under graphene
layer. Fig 4a nature.com/articles/
srep1…

Research Inst Nikhef @_nikhef
23 november
De @_nikhef ATLAS-mensen
tijdens de uitreiking vd Snellius
medaille afgelopen zaterdag!
Aart Heijboer @de_aart
4 december
Succes voor @km3net en
@_nikhef! 1e detectie lijn afgezonken bij Sicilie, uitgerold en
aangezet. En hij doet het!
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costly wisdom • PROF.DR. MARILEEN DOGTEROM & PROF.DR. GIJSJE KOENDERINK

‘DE BIOFYSICA HEEFT GROTE
SPRONGEN GEMAAKT’
De expertises van biofysici Marileen Dogterom en Gijsje Koenderink vullen elkaar mooi
aan. Bij AMOLF werkten ze al samen, nu een van hen bij de TU Delft werkt, doen ze dat
nog steeds. Dogterom heeft wat meer ervaring, waardoor ze Koenderink als verse tenure
tracker op weg kon helpen bij het combineren van verschillende rollen.

MD: We begeleiden nu samen een promovendus. Dat was al gepland toen we nog
allebei bij AMOLF werkten en dat is niet
veranderd door mijn verhuizing naar Delft.
De samenwerking die we hadden, zetten
we gewoon voort.
GK: We onderzoeken beiden de interacties
tussen eiwitten in het cytoskelet van de cel,
met een verschillende focus. Marileen kijkt
naar microtubuli [buisvormige eiwitstructuren, red.] en ik kijk naar het eiwit actine.
Toen ik negen jaar geleden bij AMOLF mijn
eigen groep opzette, moest ik vooral leren
omgaan met alle nieuwe eisen die er aan
je gesteld worden: jonge onderzoekers
selecteren en begeleiden, onderzoeksgeld
binnenhalen, onderzoek presenteren
op congressen, nieuwe samenwerkingsrelaties aangaan, een actieve rol spelen
binnen AMOLF en FOM… Daarbij heb ik
veel aan Marileen gehad.
MD: Je hebt nogal de neiging om overal ‘ja’
op te zeggen en dat dan ook allemaal perfect te willen doen. Maar dat is onmogelijk.
GK: Marileen heeft me geleerd om meer te
relativeren.
MD: Dat heb ik zelf ook moeten leren. Door
goed te kijken naar meer ervaren collega’s,
hoe zij prioriteiten stellen.
GK: Wat ons vakgebied nu spannend maakt,
is dat we steeds dichter in de buurt komen

bij de verwerkelijking van een droom:
kunstmatig een levende cel nabouwen,
die autonoom kan bewegen en zich kan
delen net zoals een natuurlijke cel dat kan.
MD: We zijn begonnen het gedrag van één
biomolecuul te verklaren, maar de systemen die we nu onderzoeken worden steeds
complexer. Het vak heeft sinds de jaren
negentig enorme sprongen gemaakt.
GK: De Nederlandse biofysica groeit nog
steeds, ook omdat we een goede reputatie
hebben in het buitenland.
MD: Dat is mede te danken aan een stevige
impuls van FOM. FOM is er goed in om
initiatieven die van onderaf komen op te
pikken, en – als het bestuur daar brood in
ziet – om te zetten in iets dat beklijft.
GK: FOM kan zo alert zijn doordat zij heel
korte lijnen naar de onderzoekers heeft.
Veel mensen vrezen dat die slagkracht
verdwijnt in de nieuwe organisatiestructuur, omdat NWO nu eenmaal groter
en logger is.
MD: Het zou mooi zijn als de verbondenheid
tussen wetenschappers en bestuurders,
die FOM kenmerkt, ook een karakteristiek
wordt van het nieuwe NWO.

alle disciplines bij die kunnen helpen om dat
systeem te begrijpen, of het nu biologie is,
natuurkunde, scheikunde, wiskunde of materiaalkunde. Over tien jaar zullen biofysici
zich waarschijnlijk niet meer laten inperken
door de grenzen van de opleiding die ze ooit
genoten hebben. De biofysica is bij uitstek
een multidisciplinair vak. Je hoort wel eens
dat dat zou verklaren waarom er relatief
veel vrouwen in ons vakgebied werken. Dat
ook op de middelbare school meisjes al
vaak breed geïnteresseerd zijn.
GK: In de natuurkunde ontstaat er wel een
iets evenwichtiger man-vrouw-verdeling,
maar het gaat niet bepaald snel.
MD: Toch zou het zomaar kunnen dat die
scheve verhoudingen over vijf of tien
jaar opeens voorbij zijn. Dat het aandeel
vrouwen dan de lucht in schiet. De trage
verandering heeft er onder andere mee te
maken dat iemand die in een hiërarchische
piramide benoemd wordt, moet lijken op
degene die hij of zij vervangt. Maar de
wetenschap wordt gelukkig steeds platter
georganiseerd.
GK: Als je voorbij een kritisch punt bent,
en er zijn steeds meer rolmodellen, kan het
opeens in een stroomversnelling komen.
MD: Het zou ook helpen als het beleid er
minder op gericht was ‘vrouwen te coachen’
en meer op het opschudden van het
systeem. Zodat het voor vrouwen én
mannen eenvoudiger wordt gemaakt om
werk en gezin te combineren.

MD: De nieuwe organisatiestructuur sluit
wel mooi aan bij een andere trend in de
biofysica: steeds meer gaat men uit van het
levende systeem zelf en haalt daar

MARILEEN DOGTEROM (48, l.) is hoofd van de afdeling Bionanoscience

GIJSJE KOENDERINK
KOENDERINK (41, r.) is groepsleider Biologische zachte

bij de faculteit Applied Sciences en het Kavli Instituut voor Nanoscience aan

materie bij AMOLF, hoogleraar Fysica van levende systemen aan de

de Technische Universiteit Delft. Tot januari 2014 was ze groepsleider en lid

Vrije Universiteit en de opvolger van Marileen Dogterom in het

van het managementteam van AMOLF.

managementteam van AMOLF.
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“We denken samen na over
hetzelfde probleem. Dat geeft mij
een breder perspectief.”

“Ik waardeer haar passie voor
wetenschap en haar betrokkenheid
bij promovendi.”
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3. SAMENWERKEN
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SAMENWERKEN
FOM werkt samen met partners uit de wereld van de wetenschap en de industrie. In 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gelanceerd, waarbij de
samenleving de kans kreeg om met vragen wetenschappers te inspireren. FOM
werkte mee aan de uitwerking van die agenda.
FOM trekt in tal van onderzoeksprogramma's en projecten samen op met
NWO. Een belangrijk project in 2015 was de inventarisatie van het Nederlandse
materialenonderzoek. Materialenonderzoek is een onderzoeksveld met groot
belang voor maatschappij en bedrijfsleven. FOM is ook betrokken bij een aantal
topsectoren.
De Europese Unie speelt als financier van wetenschappelijk onderzoek een
steeds belangrijkere rol. Ook de Nederlandse natuurkunde profiteert daarvan.
Tot slot is de industrie een belangrijke partner voor FOM. Een belangrijk aspect
van de maatschappelijke rol van FOM is kennisbenutting. FOM bevordert de
valorisatie van haar wetenschappelijke onderzoek. Dat gebeurt onder meer in
de vorm van Industrial Partnership Programmes (IPP's). Ook bij de instituten is
valorisatie een speerpunt.

NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA
Eind 2014 hebben de minister en staatssecretaris van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische
Zaken (EZ) de kenniscoalitie de opdracht gegeven tot het opstellen van een
Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De kenniscoalitie is een verbond van de
VSNU, de Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW, MKB Nederland, NWO en
de KNAW.

De Nationale Wetenschapsagenda is op het Eureka! Festival aan het publiek gepresenteerd.
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De agenda moest bestaan uit een aantal thema's met daarbinnen specifieke,
uitdagende en richtinggevende vraagstukken die laten zien waarin het Nederlandse onderzoek wil excelleren, zich internationaal wil onderscheiden en waarmee het de kenniseconomie- en samenleving versterkt.
In april werden vanuit de hele samenleving bijna 12.000 vragen ingediend. Die
vragen zijn vervolgens ondergebracht in 140 clusters, met elk een overkoepelende clustervraag. Op 27 november is de Nationale Wetenschapsagenda aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW), staatssecretaris Sander Dekker (OCW)
en minister Henk Kamp (EZ). De ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda zal de komende tijd doorgaan. De partijen in de kenniscoalitie werken
samen zestien voorbeeldroutes uit, en een aantal additionele programma's.
Daarnaast stellen zij een investeringsagenda op.
Op het Eureka! Festival is de agenda ook aan het publiek gepresenteerd. FOMinstituut AMOLF was daar aanwezig met een demonstratie van een genetische
schakelaar.
➥ www.wetenschapsagenda.nl

NWO
NWO voert strategisch beleid via een aantal onderzoeksthema's. In de strategie
van NWO voor de periode 2015-2018 is gekozen voor zes uitdagingen, die ook
aansluiten bij de Nationale Wetenschapsagenda die in 2015 tot stand kwam.
FOM zet zich in voor optimale aansluiting van de fysica bij de uitdagingen van
NWO en bij de Nationale Wetenschapsagenda.
Ook in 2015 is ingezet op een betere verbinding met andere disciplines binnen
NWO. Het bureau van het NWO-gebied Natuurkunde fungeert als een belangrijke verbindende schakel. Het nieuwe strategisch plan 'Topfysica midden in
een veranderende wereld' is een gezamenlijke stip op de horizon van FOM/N.
Begin 2015 zijn tegelijkertijd zowel het nieuwe strategisch plan van NWO als de
strategie van FOM/N gepubliceerd. In verband met de transitie naar de nieuwe
organisatie, zal de uitvoering van de plannen vanaf 2017 opnieuw bekeken moeten worden.

Materialenonderzoek
Het FOM-bestuur gaf in 2014 opdracht tot een materialenrapport aan een brede
commissie van experts. Dit rapport bracht in kaart wat er in de Nederlandse
fysica aan materialenonderzoek gebeurt en wat de agenda voor de toekomst
zou moeten zijn. Dit jaar is dat rapport verbreed. Het rapport 'Dutch materials – challenges for materials science in the Netherlands' combineert nu de
perspectieven vanuit de fysica, chemie en engineering op de toekomst van het
materialenonderzoek in Nederland. De samenwerking heeft al geleid tot een interdisciplinair programma in de in 2015 getekende innovatiecontracten, met een
significante bijdrage voor een publiek-privaat onderzoeksprogramma 'Materials
for sustainability' en een STW Partnership Call for High Tech Materials. Het
thema materialen zal in 2016 verder worden uitgebouwd.

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur brengt alle grootschalige onderzoeksfaciliteiten in kaart. Meer informatie
deze commissie is te vinden in hoofdstuk 2, onder 'Grote onderzoeksfaciliteiten'.
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Bouwstenen van leven
FOM heeft in samenwerking met de NWO-gebieden, CW, ALW en ZonMw het
programma 'Bouwstenen van leven' gelanceerd om urgente wetenschappelijke
en maatschappelijke uitdagingen op het grensvlak van disciplines aan te gaan.
Het doel van het programma is grensverleggend onderzoek te realiseren en interdisciplinaire samenwerkingen te vormen in publiek-private samenwerkingsverbanden. Voorjaar 2016 komt de eerste call voor interdisciplinaire aanvragen.
Kennis van de moleculaire basis van het leven is dankzij technologische doorbraken vanuit de fysica, chemie, biologie, informatica en systeemanalyse van
enorme data bestanden spectaculair toegenomen. Door de bundeling van
expertises kan het Nederlandse onderzoek een duidelijke stap vooruit zetten
in het fundamentele begrip van cellulaire systemen vanuit hun (moleculaire)
bouwstenen.

Energie
FOM/N is trekker van het NWO-thema 'Duurzame energie' en werkt daarin
samen met STW en de NWO-gebieden ALW, CW, EW, MaGW en GW. Via dit
thema is het energieonderzoek binnen NWO gebundeld en worden multidisciplinaire initiatieven ontwikkeld. Doel is een zinvolle, structurele en evenwichtige
bijdrage vanuit de fundamentele wetenschap te leveren aan de innovatieagenda's van de Topsector Energie. Het NWO-themabestuur 'Duurzame energie'
is het aanspreekpunt van NWO voor het energieonderzoek en coördineert de
samenwerking van NWO met de zeven TKI's van de Topsector Energie, waarvan
er twee ook onder de Topsector Chemie vallen. FOM is binnen NWO de trekker
voor de Topsector Energie.
Het NWO-thema 'Duurzame energie' bevordert fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek dat bijdraagt aan de transitie naar een samenleving gebaseerd op
duurzame energieopwekking. Het themabestuur 'Duurzame energie' heeft de
ambitie en taak om de fundamentele kennisbasis voor de energietransitie en de
ontwikkeling van energietechnologie binnen de Topsector Energie te onderhouden. Dat gebeurt door het opzetten en ontwikkelen van wetenschappelijke
onderzoeksprogramma's gericht op de innovatieagenda's van de Topsector
Energie en het stimuleren van publiek-private samenwerking (PPS) en het financieren van multidisciplinaire wetenschappelijke onderzoeksprogramma's op het
gebied van (duurzame) energie. Het gaat hier om programma's die relevant zijn

Onderzoekers met interesse in het
programma 'Bouwstenen van leven'
kwamen in november bij elkaar om
ideeën uit te wisselen.
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voor de doelstelling van de topsector om op langere termijn een CO2-neutrale
samenleving te verwezenlijken. Het betreft hier PPS-programma's met aanzienlijke cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en grotendeels publiekgefinancierde onderzoeksprogramma's, die de potentie hebben onderzoeksvelden te
ontsluiten of stimuleren, die voor de toekomst belangrijk zijn en die de topsector
ondersteunt.
In 2015 is hard gewerkt aan het tot stand brengen van de propositie 2016-2017
voor de Topsector Energie. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de TKI- en
thematrekkers om te zien waar hun behoefte aan onderzoek ligt en om te
kijken waar die overeenkomt met de mogelijkheden en ambities van NWO. Deze
onderzoeksvragen zijn uitgewerkt en vormgegeven in publiek-private samenwerkingsprogramma's en zijn opgenomen in de NWO-propositie 2016-2017 voor
de Topsector Energie. Enkele voorbeelden van onderzoeksprogramma's uit de
propositie waar FOM aan bijdraagt:
•
•
•
•
•

Materials for sustainability;
Partnership hightech materialen;
Solar2products - bio-geïnspireerde energieopslag in chemische bindingen;
Kennisontwikkeling voor de diepe ondergrond;
High-efficiency hybrid tandem solar cells and PV applications (vervolg JSP II).

Daarnaast is er gewerkt aan de uitvoering van de propositie 2014-2015 en heeft
FOM/N samen met DIFFER actief bijgedragen aan het verder opzetten van de
activiteiten van de Netherlands Energy Research Alliance (NERA).

TOPSECTOREN
Topsectoren zijn gebieden die voor de Nederlandse economie van bijzonder belang zijn. De regering ontwikkelt in de topsectoren een samenhangende agenda
met de industrie en de kennisinstellingen. Er zijn negen topsectoren, waarbinnen topconsortia voor kennis en innovatie (TKI's) zijn ondergebracht. In een TKI
bundelen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen hun krachten, met
het doel publiek-private samenwerking te bevorderen. Op basis van innovatiecontracten werken onderzoekers, ondernemers en overheden concrete
onderzoeksprojecten uit.
FOM is betrokken bij een aantal topsectoren; het sterkst bij de Topsectoren
High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie. Zij draagt ook bij in de
Topsectoren Chemie, Agri&Food, Life Sciences & Health en Water. Via directe
samenwerking met bedrijven - in IPP's, maar ook via het ARCNL en via programmering van onderzoek dat voor de topsectoren relevant is, levert FOM een
bijdrage aan het topsectorenbeleid.

Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 getekend
Op 5 oktober ondertekende NWO als één 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 om 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.
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Van de NWO-bijdrage gaat 200 miljoen euro naar onderzoek waar ook bedrijven
aan meebetalen: publiek-private samenwerking (PPS). Een deel hiervan krijgt de
vorm van samenwerkingsverbanden van langere duur. Een voorbeeld hiervan is
het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL), dat fundamenteel
onderzoek doet naar technologie voor een toekomstige generatie computerchips en processoren.
De totale FOM-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017 is 125
miljoen euro. FOM besteedt dat geld aan kleine en grote onderzoeksprojecten.
Ook de FOM-instituten besteden een deel van de missiebudgetten aan topsectoronderzoek. Van dit bedrag geeft FOM 28 miljoen euro uit aan publiek-private
samenwerking, onder andere via nieuwe Industrial Partnership Programmes
IPP en strategische programma's van FOM.
➥ www.fom.nl/topsectoren

TKI-toeslag
Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert samenwerking van bedrijven
met kennisinstellingen zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO, NLR en
ECN door het toekennen van een zogeheten TKI-toeslag aan de Topconsortia
voor Kennis en Innovatie, die onderdeel zijn van de topsectoren. Deze toeslag
bedraagt 25 procent over de in-cash private bijdragen en over een klein deel van
de in-kind bijdragen.
Over het jaar 2015 heeft FOM drie miljoen euro aan TKI-toeslag toegekend
gekregen, waarvan het leeuwendeel door TKI HTSM. FOM zet de toegekende
TKI-toeslag in voor nieuw onderzoek binnen de samenwerking waar de grondslag is gegenereerd, zoveel mogelijk voor promotie- of postdocposities. Kleine
bedragen aan TKI-toeslag bundelt FOM voor de financiering van kortlopende
projecten met een vergelijkbaar karakter als de FOM-valorisatieprojecten.

Topsector Energie
Binnen de Topsector Energie waren in 2015 zeven TKI's actief. De onderwerpen
van deze TKI's zijn de speerpunten van de Topsector Energie: zon, wind op
zee, gas, energiebesparing in de gebouwde omgeving, energie en industrie,
biobased economy en smart grids. Daarnaast zet de topsector in op de overkoepelende thema's maatschappelijk verantwoord innoveren en systeemintegratie. Via betrokken kennisinstellingen, zoals universiteiten, NWO, TNO

NWO-voorzitter Jos Engelen
tekent het Kennis- en
Innovatiecontract 2016-2017 .
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en ECN, worden publiek-private onderzoeksprogramma's op deze onderwerpen
uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven.
➥ www.topsectorenergie.nl

Topsector High Tech Systemen en Materialen
Het TKI HTSM voert binnen de Topsector High Tech Systemen en Materialen
(HTSM) de TKI-regeling uit, stelt namens het topteam het innovatiecontract voor
de topsector samen en coördineert en actualiseert de 17 roadmaps. Zij bevatten
de meerjarenplannen met de onderzoeksthema's voor onderzoek en innovatie
en beschrijven het ecosysteem van R&D en innovatie, en de mogelijkheden voor
publiek-private samenwerking. Via betrokken kennisinstellingen (NLR, TNO,
Holst Centre, M2i en NWO, via STW, FOM, EW en SRON) worden de publiek-private onderzoeksprogramma's uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bedrijven.
Sinds 2015 is het TKI HTSM actief onder de naam Holland High Tech.
FOM en STW schrijven sinds 2013 in samenwerking met het Materials Innovation
Institute M2i een serie calls rondom het thema High Tech Materials uit. FOM
schreef in het voorjaar van 2015 de vijfde HTM-call uit. Bij die call zijn acht materialenonderzoeksvoorstellen gehonoreerd voor bijna 2,8 miljoen euro, waarvan
het bedrijfsleven de helft van de in-cash-kosten financiert. Onderwerpen van
onderzoek zijn onder meer het koudwalsen van staal, zonnecellen gebaseerd op
loodvrije perovskieten en het ontwerpen van thermoplastische composieten.
Alle projecten richten zich op het ontwikkelen van inzichten en technologieën die
passen binnen de High Tech Materialen Roadmap, één van de zeventien roadmaps
van de Topsector HTSM.
➥ www.hollandhightech.nl/nationaal

Samenwerking met mkb
Eén van de aanbevelingen uit de evaluatie van het FOM Industrial Partnership
Programme is om voor een betere aansluiting met het midden- en kleinbedrijf te
zorgen. Binnen de Topsector HTSM wordt, bij wijze van pilot, ruimte gecreëerd
voor laagdrempelige samenwerkingsprojecten. Dit zal de vorm krijgen van de
instrumenten KIEM en LIFT van het NWO-gebied Chemische Wetenschappen.
KIEM is gericht op korte projecten van een half jaar, LIFT biedt ruimte voor
omvangrijkere samenwerkingsprojecten. De verwachting is dat er veel interesse
voor deze instrumenten zal zijn vanuit de mkb-achterban van de Topsector
HTSM, onder andere vanuit de Roadmap Advanced Instrumentation, waarin ook
de NWO- en FOM-instituten actief participeren.

BEDRIJVEN
Industrial Partnership Programmes
De hoofddoelstelling van de Industrial Partnership Programmes (IPP's) van FOM
is excellent fundamenteel onderzoek te doen op fysische onderwerpen, die mede
zijn geïnspireerd op uitdagingen vanuit het bedrijfsleven. Voor dit instrument
stelt FOM jaarlijks een budget van bijna vier miljoen euro beschikbaar. In deze
meerjarige onderzoeksprogramma's betalen de bedrijven ten minste de helft
van de in-cash kosten. Zoals voor ieder FOM-programma staat ook voor de IPP's
de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek voorop. In 2015 zijn de IPP's
geëvalueerd, zie hiervoor hoofdstuk 1.
Er zijn in 2015 drie aanvragen voor een nieuw IPP gehonoreerd. In januari startte
het programma 'Hybrid soft materials: from physical mechanisms to designer
products' van AMOLF met de UvA, Wageningen UR en Unilever. Het onderzoek
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richt zich op een fundamenteel fysisch begrip van de assemblage en visco-elastische eigenschappen van hybride netwerken die voorkomen in voedselproducten. Een goed begrip van de ontwerpprincipes van deze natuurlijk voorkomende
hybride systemen en van de relatie tussen de moleculaire, microscopische en
mechanische eigenschappen moet leiden tot nieuwe verbeterde systemen voor
toepassing in voedselproducten.
Binnen de High Tech Materials call heeft FOM acht projecten toegekend die
samen een IPP vormen met M2i. Bij elk project zijn een of meerdere bedrijven
betrokken, te weten: TATA Steel, Stichting ThermoPlastic composites Research
Centre (TPRC), Océ Technologies en TNO.
Tot slot is een IPP gehonoreerd met ASML bij ARCNL, 'Physics for nanolithography'. Het IPP vormt een belangrijk deel van de totale financiering van ARCNL,
en is niet los te zien van het volledige onderzoeksprogramma van ARCNL. Voor
de toekenning van dit IPP is daarom de rest van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma aan de wetenschappelijke beoordelingsprocedure onderworpen. Via deze procedure en de honorering van dit IPP heeft ARCNL onafhankelijke erkenning gekregen voor de hoge kwaliteit en toegevoegde waarde van het
wetenschappelijke programma.
Het IPP 'Size dependent material properties' met M2I en industriële partners,
is in 2015 afgerond, net als het IPP 'Line control during wetting and dewetting'
met ASML en Océ. In juni werd het succesvolle tweede IPP, 'Improved solid-state
lighting sources', officieel afgesloten. Het programma kreeg al in januari 2014
opvolging door het nieuwe rolling IPP 'Nanophotonics for solid state lighting'
met Philips, waarbij het rolling concept inhield dat het na de eerste looptijd van
vijf jaar in principe jaarlijks verlengd zou worden. Eind 2014 besloot Philips zijn
activiteiten op het gebied van licht en verlichting af te stoten. Daardoor veranderde het perspectief van dit rolling IPP. Door de wijzigingen bij Philips zal het
programma nu niet meer worden verlengd na vijf jaar. De groep van Jaime Gómez
Rivas, die binnen de Philipslaboratoria gehuisvest was, is sinds oktober overgegaan naar FOM-instituut DIFFER. Daar gaat het onderzoek binnen dit IPP verder.
Ook levert Gómez Rivas met zijn expertise op het gebied van nanofotonica
belangrijke complementaire expertise voor het onderzoek naar zonnebrandstoffen van DIFFER.
Een overzicht van alle lopende Industrial Partnership Programmes staat in
tabel 15, op pagina 122 in de bijlagen.

Partners van FOM in de Industrial Partnership Programmes.
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Computational sciences for energy research
De grootschalige publiek-private samenwerking 'Computational sciences for
energy research' (CSER) van Shell, NWO en FOM is in 2013 van start gegaan en
draaide eind 2015 op volle toeren. Binnen het PhD-programma zijn, verdeeld over
vier calls, 69 projecten toegekend. In de zomer van 2016 zal dit programma daarmee op het hoogtepunt zijn: alle promovendi voeren op dat moment hun onderzoek
uit in Nederlandse onderzoeksgroepen, waarna vanaf medio 2017 de eersten na hun
promotie in dienst treden van het Shell Technology Centre Bangalore.
Binnen het tenure track-programma zijn in 2015 de eerste twee veelbelovende onderzoekers van start gegaan. Over de aanvragen binnen de tweede call
voor tenure track-voorstellen volgt begin 2016 een besluit.
Ook zijn de diverse projecten binnen de twee onderzoeksprogramma's 'CO2-neutrale brandstoffen' en 'Uncertainty reduction in smart energy systems' (URSES) in
volle gang. Deze twee programma's vallen in het kader van het NWO-thema 'Duurzame energie' ook onder het CSER-initiatief.
➥ www.fom.nl/cser

QuTech
In 2013 richtten de TU Delft en TNO samen het quantuminstituut QuTech op.
Onder aanvoering van FOM-programmaleider Leo Kouwenhoven moet QuTech de
brug vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van de
quantumcomputer en de Nederlandse hightech industrie. In 2015 sloten de TU Delft,
TNO, NWO en TKI-HTSM een partnerconvenant waarmee zij zich committeren het
quantuminstituut voor de komende tien jaar te ondersteunen. Niet lang daarna
ondertekende QuTech een unieke nieuwe samenwerking met het bedrijf Intel. Intel
zal vijftig miljoen dollar in het instituut investeren, plus inbreng van mankracht en
expertise.
FOM-werkgroepleider Ronald Hanson haalde in het najaar het wereldnieuws met
het eerste sluitende experimentele bewijs dat deeltjes die quantummechanisch
verstrengeld zijn instantaan invloed op elkaar uitoefenen. Einstein geloofde niet
in deze "spooky action at a distance", maar met het experiment is onomstotelijk
bewezen dat deze spookachtige interactie wel degelijk mogelijk is. Een interview
met Hanson staat op pagina 18.

Welcome Day voor de
onderzoekers van het
CSER-programma.
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Valorisatie bij de instituten
AMOLF
In 2015 is AMOLF in dit kader gestart met nieuwe samenwerkingsprojecten met
bedrijven. Groepsleider Gijsje Koenderink startte samen met het bedrijf Fibriant
een project gericht op de biomechanica van het eiwit fibrinogeen, dat in ons
lichaam verantwoordelijk is voor bloedstolling. Fibriant is een innovatief biomedisch bedrijf in Leiden. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van producten
voor regeneratieve geneeskunde gebaseerd op fibrine, dat recombinant wordt
gemaakt in cellijnen in plaats van via het gebruikelijke opzuiveren uit menselijk
plasma.
Het bedrijf Amsterdam Scientific Instruments (ASI) gaat samen met het Amsterdam nanoCenter en groepsleider Erik Garnett op zoek naar toepassingen
van op CERN ontwikkelde detectortechnologie in een elektronenmicroscoop.
De onderzoekers verwachten dat zij met de nieuwe detectortechnologie
extreem gevoelige metingen kunnen verrichten met de elektronenmicroscoop
en zo verbeterde structuurmetingen kunnen doen aan bijvoorbeeld perovskietmaterialen.
Groepsleider Albert Polman gaat samen met FEI en de startup DELMIC een
nieuw type cathodoluminescentie-microscoop ontwikkelen. De verwachting is
dat ultrasnelle optische microscopie met een extreem hoge plaatsgevoeligheid
hiermee binnen handbereik komt. Volgende stap is om zoek te gaan naar toepassingen voor onder andere onderzoek naar zonnecellen en nano-optica.
Met drie andere bedrijven zijn op dit moment onderhandelingen gaande over
soortgelijke projecten, die in 2016 hun beslag moeten krijgen.
ARCNL
ARCNL kent een organisatievorm voor langdurige publiek-private samenwerking, die een intensieve kruisbestuiving van fundamenteel onderzoek en toepassingsgedreven werk stimuleert. Het gelijke aandeel van publieke en private
partijen in de basisfinanciering van ARCNL garandeert volle aandacht voor
strategische keuzes van onderzoeksonderwerpen enerzijds en ongebonden
fundamenteel onderzoek anderzijds.
Hoewel het onderzoeksprogramma van ARCNL zich in eerste instantie richt
op de interessegebieden van ASML, is het centrum zo opgezet dat ook andere
bedrijven op termijn kunnen aansluiten.
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In 2015 is het STW-project 'Towards inline 2D surface topometry by lensless
imaging' binnen de HTSM2014-call van start gegaan. ASML en TATA Steel participeren als industriële partners in dit project. De kennis die ARCNL ontwikkelt over
lensloze microscopie blijkt niet alleen relevant voor de lithografische structuren
die ASML gebruikt, maar ook voor de snel bewegende metaaloppervlakken van
TATA Steel. Het doel van het project is om nieuwe microscopen te ontwikkelen
om zowel snel bewegende metaaloppervlakken als lithografische structuren
tijdens productieprocessen te kunnen bekijken.
DIFFER
In het Industrial Partnership Programma van DIFFER met Fujifilm is in samenwerking met de TU/e een nieuwe methode ontwikkeld voor het maken van goedkope
vochtbarrières op polymeerfolie, als beschermlaag voor flexibele zonnecellen.
De methode bestaat uit het combineren van twee dunnefilmtechnieken. De
combinatie van de twee lagen leidt tot een duizendvoudige verbetering van de
vochtbarrière, een veel hogere productiviteit en dus lagere productiekosten.

Nikhef
Innoseis, Nikhefs spin-off uit het gravitatiegolvendetectieprogramma, heeft een
belangrijke mijlpaal bereikt: de eerste lichting van tweehonderd ultra low power
seismische sensoren zijn geproduceerd, waarvan honderd voor Shell voor een
eerste veldtest. Innoseis is ook betrokken bij een ander project, dat in 2016 start,
waarbij seismische nodes worden getest voor gebiedsmonitoring. Nikhef werkt
in dit project onder meer samen met de Nederlandse politie. Een van de oprichters van Innoseis, Jo van den Brand, won de FOM-Valorisatie Prijs 2015.
Nikhef is verder betrokken geweest bij een studie voor staalproducent TATA
Steel om de haalbaarheid te onderzoeken van muonradiografie voor de analyse
van de homogeniteit van grote vaten met vloeibaar staal. Over een vervolgproject valt in 2016 het besluit. Daarnaast heeft Nikhef voor een ander Nederlands
bedrijf een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond het gebruik van het uitlijningssysteem RASNIK.
Het Nikhef CERN-BIC heeft één Expression of Interest ontvangen. Dit betrof
een plan om een bedrijf met werknaam Particle Toys op te richten ten behoeve
van het verkopen van producten die outreach in subatomaire fysica bevorderen.

DIFFER, TU/e en Fujifilm ontwikkelden een
nieuwe methode voor het maken van goedkope
vochtbarrières voor flexibele zonnecellen.
De onderzoekers combineren twee dunnefilmtechnieken met behulp van atmosferisch
plasmaproces.
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Denk aan muonlevensduuropstellingen of een doe-het- zelf-interferometer.
Besloten is voorlopig geen bedrijfje op te richten, maar eerst de haalbaarheid
van het idee te testen door kleine series af te zetten bij tentoonstellingen en
conferenties.
Nikhef heeft in 2015 één patentaanvraag ingediend, getiteld 'A method to measure the specific resistivity of thin layer material without the need for a second
surface contact' met als uitvinder Harry van der Graaf, werkzaam bij Nikhef en
hoogleraar Stralingstechnologie aan de TU Delft.
ASIH
De start-ups Omics2Image en Amsterdam Scientific Industruments (ASI) hebben formeel hun krachten gebundeld in de holding ASIH. Deze holding heeft een
goed jaar achter de rug en bereikt naar verwachting in 2016 het break-evenpoint.
ASIH ontwikkelt zich snel. Dit imaging technologie-platform heeft de afgelopen
jaren laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de levenswetenschappen. De internationale belangstelling nam toe dankzij een aantal mooie
resultaten die werden behaald met hulp van de ASIH-detectoren in massaspectrometrie en elektronenmicroscopie. Dit heeft ook geresulteerd in nieuwe
klanten, een aanzienlijke omzetgroei en goede vooruitzichten voor 2016. Sinds
de zomer heeft ASIH naast de Amsterdamse vestiging ook een kantoor en laboratoriumfaciliteiten op de Maastricht Health Campus. Deze faciliteiten bieden
gebruikers toegang tot ASIHs geavanceerde beeldtechnologie in massaspectrometrie en elektronenmicroscopie.
De focus ligt op uitbreiding van de verkoopkanalen en kansen buiten de wetenschappelijke markt. ASIH heeft overeenkomsten gesloten met vertegenwoordigers in China, Japan, Rusland en India. ASIH heeft ook sterke relaties met
multinationals en partners die de kerntechnologie van ASIH kunnen integreren
in een complete oplossing voor de eindgebruiker. Deze relaties demonstreren de
toegevoegde waarde van ASIH in samenwerkingsprojecten met academische en
industriële partners.

UNIVERSITEITEN
Platform Universitaire Natuurkunde
Met instemming van de bètadecanen is in 2012 het Platform Universitaire Natuurkunde (PUN) in het leven geroepen. Het informele platform bestaat uit twee
vertegenwoordigers van elke universiteit die met hun voeten in de fysica staan.
FOM verzorgt het secretariaat en is als gast vertegenwoordigd door haar voorzitter en directeur. Doel van het platform is het uitwisselen van best practices en
het uitbrengen van advies.
In 2015 heeft het platform het document 'Tenure trackers: ten golden rules for a
successful and consistent tenure track policy in the Netherlands' actief onder
de aandacht gebracht van de bètadecanen en de VSNU. Ook heeft de PUN een
rol gespeeld in het stroomlijnen van de input vanuit de natuurkunde voor de
Nationale Wetenschapsagenda. In een brief aan de KNAW-commissie 'Toekomst
promoveren' heeft het platform zijn visie gegeven op het promotiebestel en het
bursalenexperiment. Daarnaast stonden best practices op gebied van de werving van vrouwelijke studenten en van kennisvalorisatie aan de universiteiten op
de agenda.
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Sectorplan natuur- en scheikunde
De Commissie Breimer is gevraagd om het Ministerie van OCW te adviseren over de
versterking van de bètadisciplines. Dit heeft geleid tot het rapport 'Koersvast', dat
begin 2016 aan de minister van OCW wordt aangeboden. In dat rapport adviseert de
commissie, in navolging van de conclusies en aanbevelingen uit het visiedocument
'Chemie en natuurkunde in 2025' van de Commissie Dijkgraaf, dat de versterking
Nieuws
van de
bètadisciplines natuur- en scheikunde primair via drie invalshoeken gestalte
moet krijgen: onderwijs, onderzoek, alsmede maatschappij en innovatie. De commissie benadrukt dat de interactie tussen deze invalshoeken groot is, en dat deze
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Grafiek 1 Aantallen eerstejaarsstudenten Natuur- en Sterrenkunde en Technische Natuurkunde aan de algemene en technische universiteiten van 1985 tot en met 2015. En de aantallen eerstejaars Technische Natuurkunde aan de hbo-opleidingen vanaf 1993.
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EUROPESE UNIE
De Europese Unie speelt als financier van wetenschappelijk onderzoek een steeds
belangrijkere rol. FOM houdt in het oog wat er in Europa gebeurt en hoe zij hierbij
kan aanhaken. Samenwerkingsverbanden bij grote Europese onderzoeksfaciliteiten staan vermeld in hoofdstuk 2.

Horizon 2020
Horizon 2020 is een onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.
Het is in 2014 gelanceerd, als vervolg op het Zevende Kaderprogramma. In zeven
jaar tijd zal de Europese Unie 77 miljard euro investeren in onderzoek en innovatie,
om zo nieuwe kennis te verwerven en Europa's economische positie te versterken.
In 2015 is FOM succesvol geweest in het verwerven van Europees onderzoeksgeld.
In het najaar van 2015 is ook het nieuwe werkprogramma voor 2016-2017 aangekondigd, waarin ongeveer 16 miljard euro te verdelen is. Dit nieuwe werkprogramma
omvat 600 onderwerpen. Het bestaat uit calls voor onderzoeksprojecten, publieke
aanbestedingen en andere onderdelen, zoals de Horizon Prizes.
Een overzicht van de natuurkundigen in Nederland die in 2015 de Europese onderzoeksbeurs van de European Research Council (ERC) ontvingen, is te vinden in
hoofdstuk 2 op pagina 38. Deze ERC Grants zijn een belangrijk onderdeel van het
programma Horizon 2020.
➥ ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Flagship Graphene
Dertien internationale teams van wetenschappers ontvingen in 2015 bijna tien
miljoen euro van FLAG-ERA, het Europese Flagship ERA-NET, voor onderzoek
op het gebied van grafeen. FOM financiert hierin drie projecten van Nederlandse
onderzoekers, FOM-werkgroepleiders Bart van Wees (RUG) en Rob Lammertink
(UT), en onderzoeker Kees Flipse (TU/e). Flipse en Van Wees krijgen financiering
voor hun projecten in het consortium 'Tailoring spin-interactions in graphene nanoribbons for ballistic fully spin-polarized devices', afgekort tot TAILSPIN. Lammertink krijgt een project gehonoreerd in het consortium NU-TEGRAM, dat staat voor
'Nanofluidics and ultrafiltration with track etched graphene-polymer composite
membranes'. De totale bijdrage van FOM aan deze drie projecten is 782.000 euro.
FLAG-ERA is het Europese ERA-NET van wetenschapsfinanciers dat de twee FET
Flagships Graphene en Human Brain Project ondersteunt. De inbreng van FOM in
de transnationale call van FLAG-ERA is deel van de NWO-inzet voor de Topsector
HTSM. De gehonoreerde onderwerpen van de call voor grafeen zijn complementair
aan het onderzoek binnen het Graphene FET Flagship. Het doel is om optimale
aansluiting van het nationaal gefinancierde onderzoek bij het Flagship Graphene
te faciliteren.

Quant-ERA-NET
In 2015 zijn verschillende nieuwe Europese initiatieven opgestart op het gebied van
quantumtechnologie. Zo zal Nederland in mei 2016 tijdens het voorzitterschap van
de Europese Unie een conferentie over quantumtechnologie organiseren, op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en in nauwe samenwerking met
het Delftse quantuminstituut QuTech, waar FOM partner in is. Daarnaast is FOM
betrokken bij het opzetten van Quant-ERA, een European Research Area Network
(ERA-NET) Cofund op het gebied van de quantumtechnologie met een beoogde
omvang van dertig miljoen euro. Daarvan zal naar verwachting een kleine anderhalf
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miljoen euro in Nederland worden besteed: FOM investeert één miljoen euro,
Europa vult maximaal vijftig procent aan. Een belangrijk doel van dit programma
is de afstemming van onderzoeksprogramma's van de nationale lidstaten en het
stimuleren van Europese samenwerking op dit gebied. De hoop is dat deze
initiatieven het draagvlak vergroten en de weg voorbereiden voor een toekomstig omvangrijk Europees programma, zoals een zogeheten Flagship-programma, met een omvang van één miljard euro.

ONDERWIJS
Lectorenprogramma
Sinds 2001 zijn er bijna 700 lectoren aangesteld in het hoger beroepsonderwijs
onder meer om de kloof tussen wetenschappelijke kennis en het werkveld te
overbruggen. Uit een uitgebreide NWO-verkenning blijkt dat bij hogescholen en
alle NWO-instituten de wens leeft om samenwerking tussen hogescholen en de
NWO-instituten te versterken. Dit heeft vorm gekregen met het lectorenprogramma in het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017. In dit programma krijgen
lectoren een aanstelling van vijftig procent bij de NWO-instituten, waaronder
de FOM-instituten. De samenwerking tussen hogescholen en instituten via
deze lectoren dient twee doelen. Ten eerste het versterken van onderzoek in de
keten: kansen op toepassing van kennis groeien structureel door verbinding met
het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en met het midden- en kleinbedrijf dat met de hogescholen samenwerkt. Ten tweede de beschikbaarheid van
technisch talent: samenwerking met hogescholen verhoogt de instroom van
technisch opgeleid talent dat inzetbaar is voor praktijkgericht onderzoek, onder
andere bij afstudeerprojecten. Dit is een speerpunt in de Human Capital-agenda
van de drie betrokken Topsectoren Energie, HTSM en Water. De ambitie van
de hogescholen is daarnaast om de kwaliteit van opleidingen te verbeteren via
uitdagende onderzoeksstages en doordat hogescholen een betere (toegang tot)
onderzoeksinfrastructuur krijgen.

Leraar in Onderzoek
FOM heeft dit jaar met hulp van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Platform Bèta Techniek het vwo-docentenproject verlengd.
Acht leraren natuurkunde krijgen de kans om een jaar lang één dag in de week
wetenschappelijk onderzoek te doen bij een FOM-instituut. Op AMOLF zijn er
twee plaatsen, op DIFFER één en op Nikhef vijf. De leraren kunnen zo meekijken
in de beroepspraktijk. Die ervaring nemen ze in hun lessen mee. FOM hoopt zo de
belangstelling van scholieren voor natuurkunde te versterken.

Leraren op CERN
Nikhef nodigt leraren uit om hun kennis van de deeltjesfysica en de astrofysica
op te frissen. Een groep van twintig docenten bezocht CERN voor het jaarlijkse
vierdaagse Dutch CERN Teacher Programme, dat Nikhef en CERN samen organiseren. Ook gaf Nikhef samen met It's academy een lerarencursus van zes avonden over deeltjesfysica. It's academy is een organisatie die bètadocenten helpt
om hun lessen aantrekkelijker te maken, in de hoop meer leerlingen enthousiast
te maken voor een bèta-technische-studie.
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Stichting FOM @FOMphysics
4 februari
Physics is beautiful! Did you know
that Nature chose a FOM IPP
image as a ‘image of the year’?
nature.com/news/365-days-…

ARCNL @nanolithography
20 oktober
On October 1st Oscar Versolato
starts #ARCNL new research
group Atomic Plasma Processes
bit.ly/1NlE3n5
Wetenschapsagenda
@NWagenda 31 maart
Wat vraag jij de wetenschap? Het
kan nu op wetenschapsagenda.nl.
#wetenschapsagenda #DWDD
Stichting FOM @FOMphysics
13 april
Op initiatief van topsector HTSM
lanceren FOM, STW en M2i de
High Tech Materials call! Deadline
8 juni 2015.
ScienceGuide @ScienceguideNL
28 mei
“Veel voedings- en consumentenproducten, zoals mayonaise,
bestaan uit complexe mengsels”
FOM en Unilever samen in R&D.
ow.ly/Nxf7k
Joost Frenken @JoostWM
Frenken 8 juni
Zojuist inspirerend flits-bezoek
bij ARCNL (@nanolithography)
van Peter Wennink (ASML) en
Robbert Dijkgraaf (Inst. Adv.
Study, Princeton).
bertholt leeftink @bleeftink
14 juni
FOM Industrial Partnership
Programme: 50%! cofin bedrijven
èn excellente wetenschappelijke
impact: #PPS op zn best!
TU Delft @tudelft 3 september
Quantuminstituut #Qutech van
@TNO_nieuws en @tudelft start
samenwerking $50 mln met intel

Tweets

Renee-A. Koornstra @RAKstra
7 september
Welcome to our 17 new #phd from
#bangalore #shell @FOMphysics
new FOM- employees at SHELL
today.

Joost Frenken @JoostWM
Frenken 3 september
Vandaag ook met grote dankbaarheid afscheid genomen van
Bart Noordam (@ASMLcompany)
en Vinod Subramaniam
(@vinsub).

Marjolein Robijn @Marjolein
Robijn 5 oktober
Hoge golven in nieuwe #deltagoot
bij ondertekening #kic #kennis en
innovatiecontract.
Melanie Schultz @MelanieSvH
5 oktober
Dit is nu real live
testen...#deltagoot.

Willo Eurlings @WilloEurlings
5 oktober
#deltagoot geopend en Kennisen Innovatiecontract getekend.
Ministers houden het niet droog.

NWO-CEW @NWOCEW
17 november
Opening Ultieme pps programma:
4 #NWO gebieden 5 #topsectoren in Bullding Blocks of Life
#bbol @FOMphysics @ZonMw.

Christa Hooijer @ChristaHooijer
23 november
Vandaag start de zesde Physics
with Industry in het Lorentz Center. Alle deelnemers veel succes!
Ministerie van OCW @MinOCW
27 november
#Wetenschapsagenda gepresenteerd: wetenschappelijke krachten bundelen voor topprestaties.

Stichting FOM @FOMphysics
1 december
Kan het? Bewegende oppervlakken inspecteren met een lensloze
microscoop fom.nl/live/nieuws/
ar… @stw @nanolithography @
VU_Science #tatasteel
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“Ik kreeg vertrouwen en vrijheid.
Daardoor heeft mijn promotieonderzoek
veertien publicaties opgeleverd.”
“Het is fantastisch om een beginnende
promovendus te zien opgroeien tot een
gelijkwaardige wetenschapper.”
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costly wisdom • PROF.DR. PETRA RUDOLF & DR. RÉGIS GENGLER

EEN MENTOR VOOR HET LEVEN
Toen Régis Gengler na zijn promotie een spannend onderwerp zocht voor postdoconderzoek, raadde Petra Rudolf hem ultrasnelle elektronendiffractie (UED) aan.
Vier jaar lang hielp hij in Hamburg een van de eerste UED-systemen ter wereld te
bouwen. Nu is Gengler terug in Groningen, waar hij de dagelijkse leiding heeft over
Rudolfs eigen experimenten met UED.

RG: Ik ontmoette Petra voor het eerst toen
ik als masterstudent met een Erasmusbeurs vanuit Namen naar Groningen kwam
en daar afstudeerde.
PR: Ik zag dat hij begreep waar het in het
onderzoek om draait: nieuwsgierigheid,
initiatief tonen en resultaten kunnen analyseren. Het is niet zo belangrijk dat het
allemaal juist is, het gaat erom dat je met
ideeën komt. Als zo’n masterstudent in
mijn groep afstudeert en er zijn mogelijkheden, dan bied ik die zeker een promotieplaats aan.
RG: Vanaf die tijd is Petra mijn vaste
mentor, aan wie ik veel goede adviezen te
danken heb. Een van haar kwaliteiten als
promotor is dat ze zich over je cv ontfermt
‘let op je publicaties, zorg dat je onderwijservaring opdoet, kijk eens naar deze
interessante conferentie…’
PR: Ik zie dat absoluut als mijn taak.
Anders dan sommige collega’s. Die zeggen:
iemand die goed is, vindt zijn weg wel. Dat
is ook wel zo, maar ze vinden béter hun
weg als hun begeleider af en toe dingen
op tafel legt. En hen aanmoedigt. Ik zie
dikwijls dat promovendi de academische
fysica verlaten omdat ze ten onrechte
denken niet goed genoeg te zijn.
RG: Na twee jaar promotieonderzoek

stond ik er wat publicaties betreft al best
goed voor. Ik kreeg toen een idee om wat
extra’s te doen. Petra zei: OK, als je tijd
hebt, mag je het wel doen.
PR: Ik raad al mijn promovendi aan om
goed te plannen, zodat ze misschien een
half jaar overhouden. In die tijd kun je dan
een heel riskant experiment proberen.
Gaat dat goed, dan krijg je een hoog scorende publicatie. Mislukt het, dan maakt
het niet uit. Je proefschrift is immers al
klaar.
RG: Ik ben blij dat ik mijn experiment kon
doen, want uiteindelijk is dat de meest succesvolle publicatie geworden. En daarna
gaf Petra mij vertrouwen en betrok ze mij
bij verschillende projecten buiten mijn
eigen promotieonderzoek. Ze zei: ‘‘Het
komt goed met jou, je kunt het.’’
PR: Dat hij hier nu weer terug is in mijn
groep was niet van tevoren gepland hoor.
RG: Petra gaf mij na mijn promotie een
stuk of tien onderwerpen op die interessant waren om me verder in te specialiseren. Ik koos ultrasnelle elektronendiffractie uit omdat dat mij het spannendst
leek. Je bouwt een machine waarmee je als
een soort camera naar binnen kunt kijken
in moleculen. Nieuw is dat je processen op

ongekend kleine tijdschaal kunt volgen. We
hopen dus met zo’n machine het antwoord
te vinden op wetenschappelijke vragen
waar mensen al heel lang mee rondlopen.
PR: Toen ik anderhalf jaar geleden
directeur werd van de Graduate School
of Science in Groningen, mocht ik een
ervaren postdoc aanstellen om mij te
ondersteunen. Die keus was snel gemaakt.
RG: We hebben inmiddels een werkend
UED-systeem gebouwd in Groningen.
Daarvan zijn er niet meer dan tien op de
hele wereld. We zijn net gestart met de
eerste experimenten en het ziet er heel
goed uit.
RG: Nu leer ik vooral van Petra hoe je een
grote collaboratie leidt. Dat is geen stof
die je krijgt op college. Je moet het in de
praktijk afkijken van iemand die het goed
kan. En Petra kan dat goed.
PR: Ik heb twee ‘geheimen’: van tevoren
heel duidelijke afspraken maken en
mensen voortdurend achter de broek
zitten, desnoods twee jaar lang elke
maand een mail sturen.
RG: Het helpt ook dat Petra vijf talen vloeiend beheerst. Ze kan met veel mensen in
hun eigen taal communiceren. Dat verlaagt
de drempel. Onderling spreken Petra en ik
bijvoorbeeld Frans, mijn moedertaal. Ze is
nu niet meer mijn promotor, maar nog wel
steeds mijn mentor. •

PETRA RUDOLF (l.) is hoogleraar Experimentele vastestoffysica aan

RÉGIS GENGLER (r.) is projectleider in de onderzoeksgroep van

de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geniet een wereldwijde wetenschappelijke

Petra Rudolf, bij wie hij ook promoveerde. Tot 2014 werkte hij als

reputatie en bekleedt talloze bestuursfuncties, onder andere in de Raad van

postdoc bij het Max Planck Institute for the Structure and Dynamics

Bestuur van FOM en de European Physical Society.

of Matter in Hamburg.
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4. PUBLIEKSACTIVITEITEN
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PUBLIEKSACTIVITEITEN
Wetenschap is niet alleen voor in het laboratorium. Voor goede wetenschap is
interactie nodig: tussen onderzoekers, maar ook met de samenleving. Interactie
zorgt voor nieuwe inspiratie, en het is een kans om de wereld te laten zien wat
voor moois er in de natuurkunde gebeurt. Hieronder een selectie uit de activiteiten in 2015.

SOCIALE MEDIA
De FOM-website biedt onderzoeksnieuws en berichten over tal van activiteiten.
Daarnaast komt er via de (sociale) media, al dan niet gebaseerd op verstuurde
persberichten, een constante stroom nieuws- en achtergrondverhalen beschikbaar. FOM is actief op LinkedIn. Op Twitter en Facebook is FOM te vinden onder
de naam FOMphysics. Op YouTube heeft FOM een eigen kanaal, ook onder de
naam FOMphysics. Hier zijn bijvoorbeeld de opnamen van de lezingen en een
compilatie van het jaarcongres Physics@FOM Veldhoven te vinden.

BIJEENKOMSTEN
Internationaal Jaar van het Licht
Het Nederlandse startschot voor het Internationale Jaar van het Licht (IYL2015)
klonk in januari in het Science Center NEMO in Amsterdam. Het organiserend
comité, aangevoerd door AMOLF-groepsleider Kobus Kuipers, stelde een middag samen met een mix van kunst, wetenschap en cultuur.
Het hele jaar door waren er bijeenkomsten waar licht centraal stond. Albert
Polman trok volle zalen met zijn theatershow 'Voor niets gaat de zon op', die hij

Albert Polman trok volle zalen
met zijn theatershow 'Voor
niets gaat de zon op'.
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samen met Theater AdHoc maakte. Hij vertelde het publiek dat er elk uur genoeg
licht op de aarde valt om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien.
Gratis en voor niks. Waarom gebruiken we daar maar zo'n klein beetje van?
Via het interactieve wetenschapspaviljoen SummerLabb werd op een aantal
Nederlandse festivals getoond wat de rol van licht kan zijn in een duurzame
samenleving. Onderzoekers van het AMOLF Center for Nanophotonics vroegen
er met interactieve experimenten aandacht voor de bijzondere eigenschappen
van licht.

Physics@FOM Veldhoven 2015 met Alan Guth
Neem tweeduizend onderzoekers, de grondlegger van de inflatietheorie, een
expert op het gebied van gecondenseerde materie en een topfysicus die materie
manipuleert om de gewenste structuren te bouwen. Voeg daar tweehonderd
lezingen, vierhonderd posterpresentaties, live experimenten en vier trotse prijswinnaars aan toe, en combineer dat met masterclasses en een netwerklunch met
onderzoekers uit het bedrijfsleven. Dat waren de ingrediënten voor de succesvolle editie van Physics@FOM Veldhoven in 2015.
Op 19 en 20 januari vond dit jaarlijks congres traditiegetrouw plaats in Veldhoven. Kosmoloog Alan Guth beet het spits af, en David Awschalom en Sharon
Glotzer verzorgden de andere plenaire lezingen. De president van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Hans Clevers, reikte de FOM-prijzen 2014 uit. Op woensdagmiddag sleepte Jolijn Onvlee de jaarlijkse posterprijs
in de wacht met haar poster over haar onderzoek naar koude moleculen.

David Awschalom

Alan Guth

Sharon Glotzer

Niek Lopes Cardozo
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FOM-instituten op Hannover Messe
AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef en de NWO-instituten presenteerden zich in april in de
NWO-stand op de technologiebeurs Hannover Messe 2015. De instituten toonden instrumenten en infrastructuur voor grote wetenschappelijke projecten. Ook instrumenten
voor wetenschappelijke, analytische en medische toepassingen, en hightech productieapparatuur waren er te zien. Omdat het een industriebeurs is, namen de instituten ook
hun spin-offs mee. Ze lieten zo zien dat wetenschappelijk onderzoek een driver is voor
technologische innovaties en kan leiden tot maatschappelijke toepassingen. Minister
Henk Kamp van Economische Zaken bezocht de Nederlandse paviljoens op de beurs.
India was dit jaar het partnerland voor de beurs. Het programma met Shell India, onderdeel van het FOM-programma 'Computational sciences for energy research' stond dan
ook in de schijnwerpers.

DutchBiophysics 2015
Nobelprijswinnaar William Moerner was in september hoofdspreker op DutchBiophysics
2015. Hij won in 2014 de Nobelprijs voor de Scheikunde voor het ontwikkelen van nieuwe
microscooptechniek om de optische eigenschappen van losse moleculen te detecteren
en onderzoeken. DutchBiophysics is een jaarlijks symposium van FOM in samenwerking
met het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen, de Nederlandse Vereniging voor
Microscopie en de Vereniging voor Biofysica. Het symposium brengt alle groepen samen
die zich in Nederland bezighouden met moleculaire en cellulaire biofysica, biomedische
technologie en microscopie. Dit jaar bezocht een recordaantal van 550 bezoekers het
symposium in Veldhoven.

William Moerner
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Drukte tijdens Weekend van de Wetenschap
In 2015 nam ARCNL voor het eerst deel aan de Open Dag van het Amsterdam Science Park tijdens het Weekend van de Wetenschap. Het instituut
ontving die dag ruim tweehonderd bezoekers. Er was een programma met
korte lezingen, rondleidingen door de labs en interactieve demonstraties. Zo
leerden bezoekers wat extreem ultraviolet (EUV) licht is en dat het maken en
gebruiken van dit licht een uitdaging is waar veel interessante natuurkunde
bij komt kijken.
Ook Nikhef trok veel volk in het Weekend van de Wetenschap. Bezoekers
werden getrakteerd op minilezingen over onderwerpen als neutrino-onderzoek en donkere materie. Kinderen konden meedoen aan een deeltjesspeurtocht of werkstukjes maken in het MechanoLAB en het Pretlab. Nikhefonderzoekers stonden klaar om vragen te beantwoorden.
AMOLF kon ook goed uit de voeten met 'licht', het thema van het Weekend
van de Wetenschap. De geïnteresseerde bezoekers leerden over het vangen
en sturen van licht, het omzetten van zonlicht in energie, maar ook over

1. In deze demonstratie bij DIFFER

2. Bezoekers van de open dag op

3. Wetenschapsjournalist en

is te zien hoe waterstof gebruikt

Nikhef laten hun foto nemen met

presentator Diederik Jekel ver-

kan worden als duurzame energie-

een kosmisch deeltje, zichtbaar in

zorgtop de open dag van DIFFER

opslag.

de dradenkamer.

de vraag-maar-raak-ronde.

1

2

3

4
4. De interactieve zandbak op AMOLF: de kleur
van het zand verandert als de hoogte van het
landschap verandert. Bezoekers van de open
dag konden het ook laten 'regenen', waardoor
er water door het landschap stroomt.
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het vasthouden van een biomolecuul met een lichtpincet. Het theatercollege van Albert Polman 'Voor niets gaat de zon op' stond eveneens op het
programma.
Amper vijf maanden na zijn kantoorverhuizing opende DIFFER de deuren
van zijn nieuwe gebouw voor het publiek tijdens het nationale Weekend van
de Wetenschap in oktober. Diederik Jekel verzorgde een 'vraag-maar-raakronde' met vragen van bezoekers.

Sunday
De zevende editie van het zonne-energiecongres Sunday was op 18 november in Burgers Zoo. Het congres richt zich op onderzoek, marktontwikkelingen en regelgeving op het gebied van zonnestroomopwekking in de
gebouwde omgeving. Sunday brengt onderzoekers en mensen uit de zonnecelindustrie en de bouwwereld bij elkaar. FOM draagt bij aan Sunday via
het 'Joint solar programme', waarbinnen bijvoorbeeld onderzoek gebeurt
naar materialen om in ramen energie op te wekken. In de wetenschappelijke
sessie kwamen dit soort materiaalontwikkelingen en manieren om licht
efficiënter in te vangen aan bod.

Opening nieuwbouw DIFFER
Op 19 november is het nieuwe, duurzame gebouw van DIFFER op de Eindhovense universiteitscampus officieel geopend. Dat gebeurde door staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ellen
Williams, directeur van het Amerikaanse ARPA-E (Advanced Research
Projects Agency–Energy). Bij de focus op duurzaamheid past een duurzaam
gebouw. Het nieuwe onderkomen van DIFFER is het eerste onderzoeksgebouw van Nederland dat 'excellent' scoort op de zogeheten BREEAM,
een wereldwijd geaccepteerde duurzaamheidsnorm voor energiegebruik,
materialen en processen. Dankzij een speciaal voor DIFFER ontworpen

Opening DIFFER:
Richard van de Sanden (l.)
leidt Sander Dekker
en Ellen Williams rond.
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zaagtandprofiel op de oost- en westgevels is niet de hele dag actieve zonwering
nodig. Daarnaast is er led-verlichting in de meeste ruimten, bevatten de ramen
driedubbel isolatieglas en liggen ruim negenhonderd zonnepanelen op het dak.

Physics with Industry
Dertig natuurkundigen kregen één week de tijd om vier problemen van bedrijven
op te lossen in de Physics with Industry-workshop bij het Lorentz Center. FOM
en STW organiseerden de workshop voor de zesde keer. Aan het eind van de
week presenteerden de deelnemers hun oplossingen aan de bedrijven.
Antea Groep vroeg de fysici om mee te denken over een nieuwe aanpak van
asbest-detectie tijdens sloopwerkzaamheden, en het innovatiecentrum van
Friesland Campina zocht een efficiëntere manier om twee bestanddelen uit
botervet te scheiden. Sensortag Solutions wilde hulp bij de ontwikkeling van
een sensor voor de glastuinbouw en Vycap vroeg de deelnemers om advies bij
het opsporen van kankercellen in bloed. De deelnemers waren jonge onderzoekers, promovendi en postdocs. De week bracht behalve veel goede ideeën
ook nieuwe samenwerkingen op. In één geval wordt de mogelijkheid van een
octrooi-aanvraag onderzocht.
De workshop van 2014 resulteerde in 2015 in een FOM-valorisatieproject.
Onderzoekers van de TU Delft en Deltares gaan samen aan de slag om een meettechniek voor stromingen geschikt te maken voor grootschalige toepassingen.
In het project 'Industry-friendly optical flow measurements' worden ideeën uit
die workshop nu verder uitgewerkt en getest.

Young Scientists' Day
FOM organiseert eens in de twee jaar de FOM de Young Scientists' Day voor al
haar promovendi en postdocs. Op deze dag zijn er voor hen diverse workshops
gericht op hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Sprekers op de dag waren
oud-FOM-alumni: Andrea Baldi (DIFFER), Maria Sovago (Unilever), Eek Huisman
(Océ) en Irene Niessen (Andersson Elffers Felix). De vijfde editie van de FOM
Young Scientists' Day vond plaats in december in Amsterdam.

Young Scientists' Day 2015: workshops en lezingen voor FOM-promovendi en -postdocs.
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WERKBEZOEKEN
ARCNL ontvangt regelmatig bezoekers uit politiek en bedrijfsleven. De
bijzondere vorm van publiek-private samenwerking van ARCNL is een belangrijk onderwerp tijdens de gesprekken. Zo bezochten de leden van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in juni ARCNL.
Neelie Kroes kwam in mei als initiatiefnemer van StartupDelta naar AMOLF
en ARCNL ter voorbereiding van een aantal bijeenkomsten op het Amsterdam
Science Park. StartupDelta wil het klimaat voor Nederlandse startende ondernemers verbeteren. Kroes liet zich uitgebreid informeren over de ervaringen
vanuit de wetenschap met startups, en met ARCNL als bijzondere en succesvolle 'startup'. Later hield de zogeheten Circle of Influencers, een aantal
topbestuurders en CEO's die Kroes aan zich heeft weten te binden, haar eerste
bijeenkomst bij AMOLF.

SCHOLIEREN EN STUDENTEN
DIFFER werkte voor de vijfde keer mee aan de tweejaarlijkse Fusiedagen
van de Universiteit Antwerpen. De Fusion Road Show werd van in november
zesmaal neergezet voor totaal 3600 bovenbouwleerlingen uit Vlaanderen en
Zuid-Nederland.
AMOLF en ARCNL boden scholen dit jaar een gezamenlijk programma aan.
De instituten ontvingen 137 leerlingen van vijf middelbare scholen.
Daarnaast verzorgden de instituten twee rondleidingen voor vwo-docenten
en -scholieren in het kader van Viva Fysica, het jaarlijkse natuurkundecongres
voor docenten en hun leerlingen van de UvA. Ook Nikhef deed mee aan Viva
Fysica.
Ook Nikhef ontving twaalf scholen met in totaal bijna driehonderd scholieren
op het instituut. Zij kregen een middag aangeboden met lezingen, film en een
rondleiding. Ook biedt Nikhef scholieren hulp bij hun profielwerkstuk. De

De Fusion Road Show van DIFFER op de Fusiedagen in Antwerpen.
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International Masterclasses Particle Physics vonden weer plaats op Nikhef
in Amsterdam en in Nijmegen. Bovenbouwleerlingen van het vwo leren op
deze dag over subatomaire deeltjes, analyseren data uit de LHC-versneller
op CERN en bespreken aan het eind van de dag hun bevindingen met andere
jonge wetenschappers van over de hele wereld. Er deden dit jaar bijna tachtig
leerlingen mee.
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Ans Hekkenberg
@GirlForScience 19 januari
Kicking off the #FOMVeldhoven
#WeArePhysics challenge with
this selfie with Alan Guth! THAT’S
RIGHT. WITH ALAN GUTH!

Roel van der Heijden
@Roel_vdHeijden 19 januari
Naar Veldhoven voor een
interview voor @KIJKredactie
met Alan Guth, ‘vader’ van de
kosmische inflatietheorie. Er zijn
slechtere klussen :)
Jacqueline de Vree @jacvre
20 januari
Mooie intro door Ronald Hanson: David Awschalom = ‘Mister
Spintronics’. En echt een goede
spreker #FOMVeldhoven.

Eugene Katrukha @katpyxa
28 september
WE Moerner: let me show you
something more exciting than
new iPhone - single molecules in
solution #DutchBiophysics.

Stichting FOM @FOMphysics
6 oktober
... and the winner of the FOM
socks & more is... Kazuhiro Agatsuma van @_nikhef ! Congrats!!
#NobelPrize physics #poll #2015

FOM institute DIFFER
@FomDIFFER 29 september
Brandende energievraag?
DWDD’s @DiederikJekel runt
4okt een Q&A tijdens DIFFER’s
open dag.

Research Inst Nikhef @_nikhef
6 oktober
Vanavond om 22:00 op NPO Radio 5: Patrick Decowski @_nikhef
bij Kennis van Nu Radio over
#NobelPrize natuurkunde voor
neutrino-oscillaties.
Universiteit Leiden @UniLeiden
2 november
Grote belangstelling voor première #einsteinslight @LeidenIFF
#unileiden440.

FOM institute DIFFER
@FomDIFFER 30 september
In de toekomst maken we schone
brandstof uit zonlicht en lucht.
Hoe? Open dag @FomDIFFER
4okt: ow.ly/SMOjX.

Frank Linde @Frank_Linde
13 september
Eindelijk CERN in mijn favoriete
blad: de Donald Duck!

Stichting FOM @FOMphysics
18 november
Zonnig nieuws: het is vandaag
@Sunday_NL Met onder meer
sessie PV in infrastructuur o.l.v.
FOM-programmacoördinator
Victor Land.
Stichting FOM @FOMphysics
Stan Bentvelsen @stanbent
velsen 21 november
Ook leuk dit zeg! Sijbrand de Jong
(president CERN council 1.1.2016)
uitgebreid geïnterviewd in DeMorgen. #_nikhef.

Joost Frenken @JoostWM
Frenken 14 april
ARCNL (nanolithography) bij @
Hannover_messe met oa Minister
Henk Kamp en Topsector-HTSMboegbeeld Amandus Lundqvist.
Gabby Zegers @gabbyzegers
2 juli
Van kleurenblinde komkommerplukhelper tot deeltjesjager: leuk
interview met @stanbentvelsen
#radio1.

Tweets

Jean-Paul Keulen @Jean
PaulKeulen 2 oktober
Morgenmiddag open dag bij
deeltjesfysicainstituut Nikhef:
nikhef.nl/over-nikhef/be… Met
neutrino’s, LHC-update, donkere
materie & relativiteit!
Stichting FOM @FOMphysics
6 oktober
In de #FOMNobelpoll staan
Aspect, Molenkamp en Zeilinger
bovenaan. Meedoen kan nog
tot 10.45 uur: docs.google.com/
forms/d/11vbmZ…
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“Hij weet hoe belangrijk het is
voor mij, ik weet hoe belangrijk
het is voor hem.”

“Branka voelt zich
verantwoordelijk voor het
succes van het project.”
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costly wisdom • DR. IVO CLASSEN & BRANKA VANOVAC MSC.

‘HET WAS ZWAAR, MAAR OOK NUTTIG’
Ivo Classen en Branka Vanovac hebben samen een meetinstrument geïnstalleerd
bij de fusiereactor ASDEX Upgrade in het Duitse Garching. Ze meten energieuitbarstingen in de gloeiend hete brandstofmassa van enkele miljoenen graden,
om zo uiteindelijk te voorkomen dat zij deze reactorwand beschadigen. Na een
jaar van lastige testrondes werkt het instrument nu goed.

BV: Tot nu toe hebben we min of meer zijaan- zij het ene na het andere probleem
opgelost om ons systeem goed draaiende
te krijgen. We hebben het nog nauwelijks
over natuurkunde gehad.
IC: We moesten de kinderziektes uit het
instrument halen.
BV: We hebben heel wat tegenslagen
overwonnen. Telkens als er één probleem
was opgelost, dook onmiddellijk het
volgende probleem op. Dat ging een heel
jaar door. Soms werd het bijna té veel.
IC: Voor mij ook, maar ik dacht steeds: het
is maar een volgend klein probleempje.
BV: Het helpt dat je er samen in zit. Je doet
het niet alleen voor jezelf, maar ook voor
elkaar. Bijna niemand begrijpt hoe belangrijk het voor ons is dat het systeem goed
werkt. Maar hij weet wat het voor mij
betekent en ik weet wat het voor hem
betekent.
BV: We kiezen beiden een andere
benadering. Ik zie het hele plaatje en ik
begin bij waar ik ben in het hier en nu. Ivo
heeft van die krankzinnige, creatieve
ideeën die vaak goed uitpakken. Hij lijkt
soms wel in diagrammen te denken.
IC: Het systeem ís ook een soort diagram.

Het heeft 280 kanalen. Als ze allemaal
dood zijn, kan de oorzaak alleen in het
gemeenschappelijke deel zitten. Als er
maar twaalf dood zijn, moet de oorzaak
in een component zitten. Zo probeer ik
systematisch de oorzaken voor een
probleem te elimineren.
IC: Branka is goed in haar vak, ze voelt
zich verantwoordelijk en ze is heel communicatief. Dat waardeer ik in haar. Qua
leercurve was het goed dat we zoveel
obstakels zijn tegengekomen. Vergelijk
ons systeem met een auto. Als alles van
een leien dakje was gegaan, was Branka
nu een goede chauffeur. Dankzij alle
kinderziektes is ze niet alleen een goede
chauffeur, maar ook een goede automonteur geworden. Ze kent het systeem van
binnen en van buiten. Wat zij misschien
nog in de praktijk moet leren, is om niet
te snel geïntimideerd te raken. Dat geldt
trouwens voor de meeste jonge mensen
die de fusiefysica binnen komen. Ze staren
zich blind op al het jargon en denken dat ze
bijna niets weten, dat anderen hen wel dom
zullen vinden. Daar word je onzeker van.
Het duurt ongeveer een jaar voordat het
kwartje valt: dat je niet tien procent weet

van alles wat bekend is, maar negentig
procent. Want zoveel kennis ís er gewoon
nog niet.
BV: Ik sta nog aan het begin van mijn
promotieonderzoek. We zullen zien of
het me net zo makkelijk afgaat als mijn
bachelor en master. Ik wil graag verder in
het onderzoek. Als kernfusie me goed ligt
en ik een verschil kan maken, dan blijf ik
hier graag. Zo niet? Wie weet. Misschien
wel naar het bedrijfsleven.
IC: Ik weet zeker dat je goed bent en dat
je makkelijk na je promotie een postdocpositie kunt krijgen. Maar vaste posities,
dat ligt moeilijk in de Nederlandse fusiefysica. Er is maar heel weinig geld en
iedereen beconcurreert elkaar. Het is
een voortdurend gevecht, dat afleidt van
het onderzoek zelf. Sommige grote, dure
experimenten zijn op dit moment gewoon
onderbemand. In Duitsland is het heel
anders. Daar maalt niemand om geld, want
dat is er gewoon. Ze concentreren zich
daar op het onderzoek.
BV: Voor mij liggen die problemen nog ver
in de toekomst. Ivo en ik hebben nu de
installatiefase afgerond. Vanaf nu begint
het echte promotieonderzoek. Ik ga
metingen doen met de elektron-cyclotronemissie-imaging-diagnostiek en Ivo
zal mij begeleiden vanuit DIFFER in
Eindhoven. Over de verdere toekomst
maak ik me nu nog geen zorgen. •

BRANKA VANOVAC
V
(30, l.) werkt als promovendus vanuit DIFFER bij

IVO CLASSEN (37, r.) bouwde voor DIFFER acht jaar aan een

het Max Planck Institut für Plasmafysik in Garching, waar ze het samenspel

ECE-diagnostiek voor de ASDEX Upgrade tokamak. Medio 2016 keert

van plasma en de reactorwand onderzoekt met de elektron-cyclotron-

hij terug naar Eindhoven om te werken aan het plasma-experiment

emissie-diagnostiek (ECE).

Magnum-PSI.
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5. PERSONEEL
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PERSONEEL
Met haar personeelsbeleid beoogt FOM toptalent binnen te halen en te
behouden, of anders goed toegerust de loopbaan op een andere plek te laten
vervolgen. In dit hoofdstuk staan ontwikkelingen in het afgelopen jaar rond
promovendi en postdocs centraal. Ook het speerpunt van FOM om meer
vrouwen in de natuurkunde te bevorderen, komt hier aan de orde.
Het totale personeelsaantal is vrijwel gelijk gebleven in 2015. Eind 2015 waren
er in totaal 1062 mensen in dienst bij FOM (zie tabel 3). Meer dan tweederde van
de FOM-medewerkers was eind 2015 in tijdelijke dienst, vooral promovendi en
postdocs. Deze jonge wetenschappers zijn bij FOM in dienst voor de duur van
hun onderzoeksproject en vervolgen hun carrière daarna buiten FOM. Ruim
tweederde, 68 procent, van hen komt uit het buitenland.
Vaste wetenschappers 6%

Overig
personeel 15%
Postdocs 16%

Technisch

Grafiek 3. Werknemers FOM
Verdeling van het aantal werknemers

personeel 18%

over de soorten functies bij FOM.
Eind 2015 waren er in totaal 1062 mensen
bij FOM in dienst.

Promovendi 45%

Tabel 3. Aantal personen per locatie en soort functie in dienst bij FOM eind 2015
In de bijlagen staat de personeelsbezetting van FOM in meerjarig perspectief.
Locatie
WP/V
AMOLF
10
ARCNL
1
DIFFER
14
Nikhef
35
FOM-bureau
0
BUW
4
Totaal
64

WP/T
27
6
22
28
0
85
168

Oio
49
3
21
62
0
346
481

TP/T
12
6
5
9
0
13
45

TP/V
45
1
36
63
0
0
145

AOP/T
5
2
5
3
9
0
24

AOP/V
26
1
24
25
59
0
135

Totaal
174
20
127
225
68
448
1062

WP/V

vast wetenschappelijk personeel

TP/T

tijdelijk technisch personeel

WP/T

tijdelijk wetenschappelijk personeel (voornamelijk postdocs)

OP/V

vast ondersteunend personeel

Oio

onderzoeker in opleiding (promovendus)

OP/T

tijdelijk ondersteunend personeel

TP/V

vast technisch personeel
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Grafiek 4. FOM-werknemers in de universitaire werkgroepen
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► Aantal FOM-werknemers

PROMOVENDI
FOM wil haar promovendi actief begeleiden en ondersteunen, zodat zij dankzij
bijzondere kwaliteiten en vaardigheden aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt.
FOM heeft de volgende doelen voor haar promovendi:
• promotie in vier jaar;
• (direct) aansluitend aan het FOM-dienstverband een baan elders;
• nadenken over valorisatiemogelijkheden van het eigen onderzoek.
FOM bevordert de realisatie van de doelstellingen voor promovendi via
een aantal instrumenten: selectie, planning en monitoring van het onderzoek,
trainingen, en activiteiten gericht op de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Young Scientists' Day
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Selectie
In 2015 zijn FOM-breed 128 promovendi gestart, waarvan 63 procent een
buitenlandse nationaliteit had (tabel 4). FOM-werkgroepleiders in dienst van de
universiteiten voeren de selectie uit van een groot deel van de FOM-promovendi
en –postdocs. FOM geeft de werkgroepleiders twee richtlijnen mee voor de
selectie: het is van belang dat het cv en de persoonlijkheid van de kandidaat het
vertrouwen geven dat het onderzoeksproject binnen de beschikbare tijd succesvol kan worden afgerond, en de verwachting moet zijn dat de kandidaat een goed
arbeidsmarktperspectief heeft ná de FOM-aanstelling.

Tabel 4. Instroom promovendi

Instroom
waarvan vrouwen
Nationaliteit
Nederlandse
EER+
Overige

Aantal
promovendi

Percentage

128
31

24

47
34
47

37
26
37

Instroom promovendi naar
geslacht en nationaliteit, in
dienst gekomen in 2015.

Planning en monitoring van het onderzoek
Goede inbedding in de werkomgeving en een duidelijke werkopdracht zijn voor
iedere promovendus van belang. FOM komt met haar promovendi vóór indiensttreding een opleidings- en begeleidingsplan overeen. Tijdens het promotietraject zijn er jaarlijks formele gespreksmomenten in de vorm van plannings- en
evaluatiegesprekken om de voortgang van het onderzoek te kunnen monitoren.
De personeelsafdelingen van FOM zien erop toe dat deze gesprekken plaatsvinden en ondernemen actie als de rapportage daartoe aanleiding geeft.

Trainingen
FOM wil dat haar promovendi dankzij bijzondere kwaliteiten en vaardigheden
aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt. FOM organiseert daartoe trainingen op
het gebied van plannen en organiseren, het geven van presentaties, het schrijven
van wetenschappelijke artikelen, valorisatie, en het plannen van de loopbaan.
Ook individuele coaching behoort tot de mogelijkheden. Voor alle buitenlandse
werknemers (en hun eventuele partners) heeft FOM een introductiecursus in de
Nederlandse taal en cultuur om hun integratie te bevorderen. De cijfers over de
deelname aan de trainingen van 2015 staan in tabel 5.
Eén van de workshops van FOM waar zowel promovendi als postdocs aan deel
kunnen nemen is de Valorisatieworkshop. Deze workshop is in 2015 uitgebreid
van één dag naar twee dagen, waardoor er meer tijd is om jong ondernemers te
laten vertellen over hun ervaringen. De workshop is erop gericht onderzoekers
bewust te maken van de valorisatiemogelijkheden, om onderzoeksresultaten te
vertalen in toepassingen, of om na de promotie een eigen bedrijf te starten.
➥ www.fom.nl/phdcourses
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Tabel 5. Deelname aan de FOM-trainingen voor promovendi in 2015
Onderwerp van de training

Aantal keer
gehouden

Dutch welcome course
Saving time by writing better code
Taking charge of your PhD-project
Promotie in eigen regie
The art of presenting science
The art of scientific writing
How to get funded
Loopbaanplanning
Career planning
Valorisatieworkshop
Nyenrode business orientation week

7
2
6
4
3
4
2
2
1
1
2

Totaal aantal
deelnemers
82 (waaronder partners & postdocs)
30
49
42
32
60
27 (waaronder 6 postdocs)
18
10
9
48

Aansluiting op de arbeidsmarkt
In het tweede deel van het promotietraject biedt FOM, naast de loopbaangerichte
trainingen, activiteiten aan die aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt bevorderen. Zo krijgen promovendi die tegen het einde van hun promotietraject nog geen
baan hebben gevonden, individuele loopbaanbegeleiding aangeboden.
In het verlengde van de training Loopbaanplanning en de individuele loopbaanbegeleiding biedt FOM STARTbaanbijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten zijn
bedoeld om de sollicitatieprocessen van FOM-promovendi te versnellen. Het uitwisselen van praktische tips over sollicitatieprocedures en actuele mogelijkheden
op de arbeidsmarkt staat hierbij centraal. De twee STARTbaanbijeenkomsten in
2015 trokken in totaal 44 deelnemers.
FOM en ASML hebben op 11 juni een bedrijfsbezoek georganiseerd. Er gingen
in totaal 42 promovendi en postdocs mee. Van de gepromoveerden in 2015 kozen
tien personen voor ASML als nieuwe werkgever (zie tabel 6, pagina 78).

Uitstroom promovendi 2015: promotieduur en arbeidsmarktkeuzes
In 2015 promoveerden 105 FOM-medewerkers (82 mannen en 23 vrouwen). Gemiddeld is de groep promovendi die in 2015 promoveerde vier jaar en twee maanden
in dienst geweest bij FOM. Tussen het moment van indiensttreding bij FOM en de
promotieplechtigheid lag gemiddeld vier jaar en ruim zes maanden. De oorzaak van
dit verschil is dat het proefschrift enige maanden voor de formele promotiedatum
is afgerond. Ten tijde van de promotieplechtigheid zijn promovendi dan ook vaak al
niet meer in dienst bij FOM.
In grafiek 5 is de promotieduur van de in 2015 gepromoveerden uitgezet tegen het
percentage gepromoveerden. De mediaan ligt op 52,8 maanden. Streven van FOM
is de promotieduur terug te brengen.
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Grafiek 5. Promotieduur van de gepromoveerden in 2015
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Aan de linkerzijde van de grafiek ontbreekt een aantal gepromoveerden. Dit betreft promovendi die
tijdens het promotietraject zijn overgestapt van een universiteit naar FOM als werkgever.

Bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers voor de
Nederlandse arbeidsmarkt is één van de doelstellingen van FOM. Van 87 van de
105 promovendi die in 2015 promoveerden, is bij FOM bekend dat zij een nieuwe
baan hebben gevonden na hun promotie. Van die 87 promovendi met een nieuwe
baan, kozen er 54 voor een baan in Nederland, waarvan 19 voor de industrie,
22 voor de wetenschap, 12 voor de dienstensector en één voor het onderwijs.
In totaal kozen 49 van de 87 gepromoveerden hun vervolgbaan in de wetenschap. Voor iets minder dan de helft - 22 personen - was dat in Nederland. De
ervaring leert dat een aanzienlijk deel van de groep die nu kiest voor een vervolgbaan in de wetenschap, in tweede instantie alsnog in de marktsector terecht
komt.

Nikhef-promovendus Nika Valenčič
verdedigde in novemver haar
proefschift over het higgsboson.

77

FOM Jaarboek 2015

Tabel 6. Arbeidsmarktsituatie van de bij FOM gepromoveerden in 2015

Sectorkeuze

Aantal
gepromoveerden

Industrie NL

19

Dienstensector NL

12

Onderzoeksinstelling NL

6

Universiteit NL

16

Onderwijs NL
Industrie buitenland

1
2

Dienstensector buitenland
Onderzoeksinstelling buitenland

4
9

Universiteit buitenland

18

Totaal

8
10
105

Deze tabel bevat gegevens over de eerste baan na de promotie.
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Actuele werkgever/arbeidsmarktsituatie
Akzo Nobel, Applied Nanolayers, ASML (10),
FEI Company, Focal Vision & Optics, Nestlé,
NXP Semiconductors (2) , Spark Holland,
Thales Nederland
ABN AMRO, Bright Society, Capgemini
Consulting, Driessen HRM, Euronorm,
Godatadriven, NLO (Nederlandsch Octrooibureau), Ordina, Ortec, Qualogy Consultancy,
Rabobank, TMC
Joint Research Centre, Nikhef, NLR, TNO,
UMC (2)
RU (4), RUG (2), TUD, TU/e, LEI (2), UT (2), UU (2),
VU, WUR
Haagse Hogeschool
Infenion Technics India, MCRT (Micro CleanRoom Technology) GmbH
36Strategies, Facebook, KPMG UK, Unibet
Center for Research and Interdisciplinarity
(CRI), CERN, CNRS/CPPM, DESY, ETH
Zürich, Korea Institute for Advanced Study
(KIAS), National Energy Technology
Laboratory (NETL) USA, NIH IRP
EFPL, Gitam University, IST Austria, Stanford
University (2), Stony Brook University,
Technion – Israel Institute of Technology,
Universität Konstanz, Universiteit Antwerpen,
University De Los Andes, University of
California - Berkeley, University of
Copenhagen, University of Michigan,
University of Vienna, University Queensland,
Vilnius University, Vrije Universiteit Brussel,
Yale University
Werkzoekend
Onbekend
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Van de in 2015 gepromoveerde FOM-promovendi heeft 54 procent een buitenlandse nationaliteit, zie tabel 7 voor de top tien van nationaliteiten. Van de
gepromoveerden met een buitenlandse nationaliteit heeft 48 procent gekozen
voor een baan in Nederland.

Tabel 7. Nationaliteiten
Nationaliteit

Aantal
gepromoveerden

Nederlandse
Duitse
Italiaanse
Chinese
Indiase
Mexicaanse
Belgische
Russische
Turkse
Iraanse

48
12
9
5
5
3
3
3
3
2

Top tien van de meest voorkomende nationaliteiten van
de in 2015 gepromoveerde
FOM-onderzoekers.

POSTDOCS
Ervaring in een gerenommeerd buitenlands instituut is voor pas gepromoveerden een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle vervolgcarrière in de wetenschap. Daarom vindt FOM het enerzijds onwenselijk om recent in Nederland
gepromoveerden weer aan te stellen bij FOM in Nederland, en wil FOM anderzijds in het buitenland gepromoveerden de mogelijkheid bieden om in Nederland
hun buitenlandervaring op te doen.
Het is in sommige vakgebieden niet ongebruikelijk dat postdocs drie of meer
postdocaanstellingen bij verschillende werkgevers hebben. FOM vindt een
dergelijke langdurige stapeling van postdoccontracten maatschappelijk onaanvaardbaar en werkt er daarom niet aan mee. De kansen voor een postdoc op een
wetenschappelijk carrière nemen af wanneer hij of zij door een lappendeken aan
tijdelijke posities geen eigen 'wetenschappelijke signatuur' opbouwt. Bovenstaande uitgangspunten van het postdocbeleid heeft FOM vertaald in aanstellingsrichtlijnen. Zo stelt FOM uitsluitend gepromoveerden als postdoc aan als
zij relevante werkervaring in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten
Nederland hebben. FOM stelt in de regel geen onderzoekers aan die aan hun
derde postdoccontract beginnen.

Tabel 8. Instroom postdocs
Instroomjaar
Instromers (aantal)
Vrouw (procent)
Gemiddelde leeftijd bij indiensttreding (jaar)

2015
671
19,1
31,1

Nationaliteit (in procent)
Nederlandse
EER+
Overige

11,1
52,1
37,1
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Van de postdocs die op 31 december 2015 in dienst waren bij FOM had 91 procent
een buitenlandse nationaliteit. In 2015 zijn 94 postdocs uit dienst getreden. Het
merendeel van de postdocs vervolgt hun carrière in het buitenland. Dit past bij
het 'reizigerskarakter' van de postdocfunctie. Desondanks is er ieder jaar een
aantal postdocs dat ervoor kiest in Nederland te blijven en hier een baan vindt
in de wetenschap of daarbuiten. Omdat FOM postdocs niet actief volgt, zijn hun
keuzes maar beperkt bekend.

VROUWEN IN DE NATUURKUNDE
In het voorjaar van 2010 heeft FOM het vrouwencharter 'Talent naar de top'
ondertekend, samen met veel andere Nederlandse werkgevers. Hiermee heeft
FOM toegezegd concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent in de
organisatie te krijgen en te behouden. FOM heeft zich ten doel gesteld dat in 2020
minstens twintig procent van de posities bezet zal zijn door een vrouw.
Dit is een ambitieuze doelstelling, want van oudsher is in de bèta-omgeving de
instroom van vrouwen beperkt. FOM ziet bovendien ook een rol in het faciliteren
van doorstroom naar een toppositie buíten FOM.
Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage vrouwen dat is ingeschaald in schaal twaalf of hoger (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) gestegen van zeven naar veertien procent (tabel 9). Het percentage
vrouwen is daarmee in vijf jaar verdubbeld. Hiermee is het streefcijfer voor 2015
behaald. Dit maakt ook het behalen van het streefpercentage van twintig procent
in 2020 reëel en bereikbaar.
In 2015 kreeg FOM voor het eerst in 69 jaar een vrouwelijke algemeen directeur.
Christa Hooijer volgde Wim van Saarloos op.

Tabel 9. Doelstelling en ontwikkeling van het aantal vrouwen bij FOM in topfuncties

Aantal vrouwelijke
RvB-leden
(totaal 29 leden)
Aantal vrouwelijke
UB-leden
(totaal 5 leden)
Vrouwen in
schaal twaalf
en hoger
(procent)

Nulmeting
01-01-2010

Situatie per
31-12-2011

Situatie per
31-12-2012

Situatie per
31-12-2013

Situatie per
31-12-2014

Situatie per
31-12-2015

Doel voor
2015

Doel voor
2020

2

4

4

6

6

6

4

6

0

0

1

1

1

1

1

1

7

11

9

9

10

14

14

20

FOM-mentoringprogramma
Eén van de maatregelen waar het Uitvoerend Bestuur van FOM toe heeft
besloten, is het opstarten van een mentoringprogramma voor vrouwen. Doel
van het programma is het behoud en de bevordering van doorstroom van
vrouwelijk potentieel. Het programma richt zich op vrouwelijke FOM-werknemers vanaf schaal tien én voor vrouwen die al in die hogere schalen werkzaam
zijn en zich verder willen ontwikkelen. Het mentoringprogramma staat open
voor vrouwelijke wetenschappers en niet-wetenschappers. Na de afsluiting
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van een succesvolle pilot in juni 2015 met acht deelnemers is besloten een nieuwe
ronde van het mentoringprogramma te starten in 2016.

FOm/v-stimuleringsprogramma
Sinds 1998 kent FOM het zogenaamde FOm/v-stimuleringsprogramma, waarmee FOM onder andere persoonsgebonden posities voor postdocs toekent. De
FOm/v-subsidie is bedoeld voor vrouwen die op langere termijn hun loopbaan
binnen de Nederlandse fysica willen vormgeven. Hiermee steunt FOM vrouwen in
een cruciale en kwetsbare fase van hun carrière en geeft hen de kans een goede
uitgangspositie te verwerven voor het vervolg van hun carrière.
FOM financiert een postdocpositie voor maximaal drie jaar, gespreid over
maximaal vijf jaar. Voorwaarde is dat de vrouw zelf daaraan gekoppeld een niet
door FOM betaald verblijf van één tot twee jaar aan een buitenlandse instelling
organiseert. Daarnaast kunnen overbruggingssubsidies toegewezen worden
aan faculteiten en onderzoeksinstellingen die een vrouw in vaste dienst willen
aanstellen. FOM draagt daaraan maximaal vijf jaar bij. Andere activiteiten binnen
het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn het tweejaarlijkse FOm/f Symposium,
de mogelijkheid voor coaching voor vrouwelijke promovendi en de tweejaarlijkse
Minerva-Prijs. Anouk Rijs won deze prijs in 2015 en ontving deze uit handen van
minister Jet Bussemaker op het congres Physics@FOM Veldhoven 2016 (zie
hoofdstuk 1).
In het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn in 2015 twee nieuwe persoonsgebonden posities toegekend, beide met een looptijd van drie jaar. FOM heeft in 2015
één nieuwe overbruggingssubsidie toegekend. Gedurende het gehele verslagjaar
liepen er verder twee eerder toegekende overbruggingssubsidies. Eén hiervan is,
samen met een eerder toegekende persoonsgebonden positie, komen te vervallen omdat de vrouwen in kwestie succesvol waren in het bemachtigen van (inter)
nationale subsidies. Ook is een honorering in 2015 niet doorgegaan vanwege
succes van de kandidaat in een ronde van de NWO Vernieuwingsimpuls.
➥ www.fom.nl/fomv

MYFOM-PEOPLE
Sinds 2011 heeft FOM het digitaal werknemersportaal MyFOM-People. Het
portaal is de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebouwd. In 2015 is een aantal nieuwe
functionaliteiten gerealiseerd in MyFOM-People, namelijk het inzien en doorgeven van verlof, het aanvragen en declareren van buitenlandse dienstreizen, het
aanvragen en declareren van studies, het declareren van drukkosten van een
proefschrift, en het indienen van functioneringsverslagformulieren. Met deze
functionaliteiten is dit digitaliseringsproject voltooid.

De serie Bonte Vrouwen van de NTR portretteert
vrouwelijke talenten op weg naar de top. In de
aflevering van 14 juni ging AMOLF-promovendus
Anouk de Hoogh (l.) in gesprek met hoogleraar
Els Koffeman (r.) over haar loopbaan.
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costly wisdom • MR. RENÉE-ANDRÉE KOORNSTRA & RIA WEMELSFELDER

‘FOM IS ALS EEN FAMILIEBEDRIJF’
Renée-Andrée Koornstra en Ria Wemelsfelder werken al meer dan 25 jaar bij de
Centrale Personeelsdienst van FOM. In die periode zijn ze beiden doorgestroomd
naar een leidinggevende positie. Ze durven elkaar aan te spreken op hun gedrag.
“Want als mensen het goed met je voor hebben, kun je je kwetsbaar opstellen”.

RAK: Dankzij Ria kan ik live onderhandelen.
RW: Ze sms’t mij uit de vergadering en ik
reken real time een scenario door. Wat een
tussentijdse verhoging van de pensioenpremie FOM precies gaat kosten bijvoorbeeld.
RAK: Het is prettig om als iemand aan
de onderhandeltafel iets verzint, direct
de consequenties te kennen. Andere
werkgevers hebben die mogelijkheid vaak
niet. Ik word geloofd door onderhandelingspartners, omdat wat ik zeg tot nu toe
altijd uitgekomen is. Dat is mede dankzij
het rekenwerk van Ria.
RW: Nu ben ik heel blij met jou als leidinggevende. Maar toen je acht jaar geleden
hoofd van de Centrale Personeelsdienst
(CPD) werd, dacht ik: wat moet dat worden? Je bent nogal uitgesproken en recht
door zee. Dat is politiek niet altijd handig,
en dan op zo’n positie....
RAK: Ik dacht ook: zal het wel goed gaan
tussen ons, want we lijken nogal op elkaar.
We hebben allebei snel een mening. Maar
het heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt.
RW: We zijn allebei leidinggevende geworden van mensen die eerst onze collega’s
waren. Jij eerst en een paar jaar later ik.
Daarin heb je mij goed gecoacht. Je zei bij-

voorbeeld ‘je moest maar eens boos worden’. Dat durfde ik nooit. Maar toen ben ik
toch een keer uit mijn stekker gegaan. En
hoewel ik daarna even na zat te trillen op
mijn kamer, heeft het zeker geholpen.
RAK: Dat coachen is geen eenrichtingsverkeer. We geven elkaar hier allemaal heel
eerlijk feedback. Ik vraag er ook om. Soms
komt het er niet zo prettig uit, want dan
zijn ze wel heel erg eerlijk. Toch heb ik er
veel aan.
RAK: Wij geven op de CPD goede ideeën
een kans. Die geest van: ‘ga maar het
higgs deeltje zoeken’, of ‘bouw maar een
quantumcomputer’, die slaat op ons over.
Als het verkeerd uitpakt, dan stoppen
we er gewoon mee. Experiment mislukt,
andere route.
RW: Niet alleen ideeën, ook mensen
krijgen bij FOM een kans. Daarom voel ik
me hier zo thuis. Als je ergens goed in bent,
dan mag je het doen, zelfs als het niet in je
officiële takenpakket hoort.
RAK: FOM lijkt op een familiebedrijf. Daar
kijken ze ook naar waar iemands talenten
zitten. Bij grotere organisaties is het al
snel: nee, dat mag jij niet doen, want dat
hoort niet bij jouw functie, of dat krijg
jij niet voor elkaar. Ik wil eraan bijdragen
dat iets van die can do spirit van FOM

behouden blijft als we straks opgaan in
een groter verband. Het heeft de fysicagemeenschap veel goeds opgeleverd.
Door goed werkgeverschap kun je jonge
wetenschappers echt verder helpen in hun
carrière.
RAK: Tegenwoordig heet een personeelsafdeling vaak human resources, maar ik
heb een hekel aan dat woord. Mensen zijn
toch geen hulpbronnen! Neem ze serieus
als human beings. Wie zich erkend en
gewaardeerd voelt, functioneert beter en
is meer betrokken.
RW: Wij lopen allebei niet zo hard achter
de laatste nieuwigheidjes aan. ‘Het nieuwe
werken’ bijvoorbeeld. Dat mensen geen
vaste plek meer hebben en het grootste
deel van de week vanuit huis werken. Ik
ben daar geen voorstander van.
RAK: In de interactie tussen mensen
gebeurt er meer dan wanneer je alleen
thuis over iets na zit te denken. Personeelsmanagers gaan naar mijn mening
te gemakkelijk mee met trends, zonder
zich af te vragen wat bij hun organisatie
past. Een andere trend is dat verantwoordelijkheden van personeelszaken
worden afgestoten naar ‘de lijn’, waar het
werk gebeurt. Maar ik vind dat je het als
personeelsmanager de lijn zo makkelijk
mogelijk moet maken, zodat de mensen
bij FOM zich kunnen concentreren op hun
eigenlijke werk: het doen van wetenschappelijk onderzoek. •

RENÉE-ANDRÉE KOORNSTRA (50, l.) is hoofd van de Centrale

RIA WEMELSFELDER (46, r.) geeft leiding aan de afdeling Salaris-

Personeelsdienst (CPD). Ze maakt deel uit van het manage-

administratie en personele informatievoorziening, onderdeel van de CPD.

mentteam en vertegenwoordigt FOM in de Werkgeversvereniging

Ze is ervoor verantwoordelijk dat 1100 FOM-medewerkers hun salaris

Onderzoekinstellingen, dat voor vijf onderzoeksorganisaties een

krijgen en levert kengetallen die het beleid van FOM, NWO en de instituten

gemeenschappelijke cao actualiseert.

ondersteunen.
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“Ik ben blij dat je me
kansen gegeven hebt.”

“Dankzij Ria klopt
mijn informatie en kom ik in
vergaderingen goed voor de dag.”
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6. FINANCIËN
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FINANCIËN
Het belangrijkste financiële sturingsinstrument van FOM is de begroting, die in
meerjarig perspectief wordt vastgesteld. FOM honoreert alleen programma’s,
projecten en andere activiteiten als er voldoende financiële ruimte in de begroting is. De Raad van Bestuur stelt bij elk strategisch plan opnieuw de hoofdlijnen
van de verdeling van FOM-middelen over onderzoeksactiviteiten vast. Het
budget dat FOM jaarlijks besteedt aan de exploitatie van en investeringen in
FOM-activiteiten, is in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur
Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO. Verder ontvangt
FOM ook middelen van de Europese Unie, de overheid en uit samenwerking met
universiteiten en het bedrijfsleven.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN
Baten
De baten van FOM in 2015 zijn iets lager dan die in 2014 (111,0 versus 114,7 miljoen
euro), maar nog steeds veel hoger dan in de jaren daarvoor. De bestedingsvrijheid van FOM krimpt echter, omdat de ongeoormerkte baten van NWO dalen
(van 61,3 miljoen euro in 2011 naar 56,3 miljoen euro in 2015) als gevolg van
bezuinigingen door NWO. Daardoor is het aandeel van de ongeoormerkte baten
gedaald van 62 procent in 2010 naar 51 procent in 2014 en 2015. Vanwege reeds
aangekondigde bezuinigingen door NWO op de ongeoormerkte baten van FOM,
zal dit aandeel naar verwachting verder dalen.
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Vanwege de doel- en projectsubsidies van NWO stijgen de totale NWO-baten
in de periode 2011-2015. Desondanks daalt het totale aandeel van NWO in de
baten van FOM in de periode 2011 tot en met 2015 (van 82 procent in 2011 naar
75 procent in 2015). In deze periode zijn door de Industrial Partnership Programmes van FOM de baten van de bedrijven fors gegroeid; van 4,2 miljoen euro in
2011 naar 8,7 miljoen euro in 2015. Dankzij de ERC-subsidies voor onderzoekers
bij de FOM-instituten zijn de baten van de Europese Unie gestegen van 3,0
miljoen euro in 2011 naar 7,2 miljoen euro in 2015.

Lasten
Grafiek 7. Lasten per kostensoort
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De lasten van FOM zijn fors gestegen in de periode 2011-2015. Dit is het gevolg
van een toename van zowel de personele lasten, mede vanwege een hogere
personeelsbezetting (van gemiddeld 1009 fte in 2011 naar gemiddeld 1036 fte in
2015), als hogere materiële lasten (van 29,8 miljoen euro in 2011 naar 40,1 miljoen
euro in 2015). Dit is een uitvloeisel van de hogere baten voor FOM.

Grafiek 8. Exploitatiesaldo
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Het netto exploitatiesaldo in 2015 is positief door toename van de
bestedingsachterstand. De term 'bestedingsachterstand' betekent dat
binnen FOM toegewezen programma's en projecten langzamer tot besteding
komen dan oorspronkelijk was begroot. Ook in de jaren daarvoor werd het
resultaat in belangrijke mate bepaald door de toename of afname van de bestedingsachterstand. Daarnaast was er in 2014 sprake van een rentesubsidie
voor de nieuwbouw DIFFER (5,0 miljoen euro), die het netto saldo positief
beïnvloedde.

Perspectief FOM
FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). Op 13 april heeft NWO de nieuwe strategienota voor de
periode 2015 -2018 gepresenteerd aan staatssecretaris Sander Dekker van
het Ministerie van OCW. Bij deze gelegenheid zijn ook de contouren geschetst van de nieuwe NWO-organisatie. Vier domeinen gaan de hoofdstructuur vormen, waaronder één domein Exacte en Natuurwetenschappen. De
NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte institutenorganisatie (organisatievorm: stichting).
Consequentie van de organisatieaanpassing van NWO is dat de Stichting
FOM eind 2016, zoals nu wordt voorzien, opgaat in de institutenorganisatie
van NWO door middel van een juridische fusie. Definitieve besluitvorming
hierover vindt plaats rond de zomer van 2016. De institutenorganisatie
neemt de medewerkers van FOM (zowel die bij de FOM-instituten als die bij
de universitaire werkgroepen) en de lopende onderzoeksactiviteiten van
FOM en de verplichtingen die daarmee verband houden over. Een beperkt
deel van de medewerkers van het FOM-bureau wordt na de splitsing gedetacheerd bij NWO of zal daardoor worden overgenomen. Dit garandeert de
continuïteit van de (financiering van) de onderzoeksactiviteiten van FOM.
Het bestuur van NWO heeft tot en met 2018 een werkgelegenheidsgarantie
afgegeven.
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Tabel 10. Balans per 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa
2. Materiële vaste activa
3. Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

4.
5.
6.
7.

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

8.
9.
10.
11.
12.

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende leningen
Onderhanden projecten (vooruitontvangen)
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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31-12-2015
k€

1.193
69.447
4.489

31-12-2014
k€

582
67.812
4.393
75.129

3.759
13.200
76.377

72.787

255
5.247
12.227
57.255
93.336
___________

74.984
___________

168.465

147.771

31-12-2015
k€

31-12-2014
k€

85.879
3.324
26.130
34.112
19.020
___________

83.073
5.763
18.549
22.417
17.969
___________

168.465

147.771
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Tabel 11. Staat van baten en lasten 2015

2015
k€

Begroting
2015 k€

2014
k€

73.954
2.717
28.475
5.870
____________

73.424
5.334
43.527
6.673
____________

74.874
2.316
27.141
10.322
____________

111.016

128.958

114.653

29.070
27.798
10.968
8.739
29.871
4.562
111.008

32.113
30.461
26.000
8.010
31.085
4.605
132.274

27.396
29.340
8.316
9.887
43.887
5.238
124.064

12. Balansmutaties
13. Bestedingsmutaties

(2.645)
____________

(3.375)
4.059
____________

(21.758)
____________

TOTAAL LASTEN

108.363

132.958

102.306

2.653
153
____________

(4.000)
393
____________

12.347
293
____________

2.806

(3.607)

12.640

52
1.761
3.725
(2.732)
____________

(780)
1.232
4.112
(8.171)
____________

353
21.144
3.963
(12.820)
____________

2.806

(3.607)

12.640

1.
2.
3.
4.

BATEN
NWO-basissubsidie
Overheidsbijdragen en subsidies
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

TOTAAL BATEN

6.
7.
8.
9.
10.
11.

LASTEN
Missiebudgetten
FOM-programma's
Industrial Partnership Programmes
FOM-Projectruimte
Andere activiteiten
Algemene kosten van de organisatie
Totaal activiteiten

SALDO BATEN EN LASTEN
14. Financiële baten en lasten

NETTO EXPLOITATIESALDO

15.
16.
17.
18.

Bestemming netto exploitatiesaldo:
Mutatie algemene reserve, onbestemd
Mutatie algemene reserve, bestemd
Mutatie bestemde reserves
Mutatie bestemde fondsen

TOTAAL NETTO EXPLOITATIESALDO
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Tabel 12. Kasstroomoverzicht 2015

2015
k€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

2.653

12.347

Aanpassingen voor:
-Afschrijvingen
-Mutaties voorzieningen
Totaal aanpassingen

8.620
(2.439)
6.181

4.272
(392)
3.880

Veranderingen in vlottende middelen:
- Voorraden
- Vorderingen
- Onderhanden projecten (activa)
- Schulden
- Onderhanden projecten (passiva)
Totaal veranderingen in vlottende middelen
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

255
(973)
1.488
1.051
11.695
13.516
22.350

55
6.519
(213)
(445)
(3.138)
2.778
19.005

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kapitaalstortingen in deelnemingen
Verkoop deelnemingen
Resultaat op deelnemingen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

(1.193)
(9.673)
(10.866)

(582)
(25.504)
81
(26.005)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen verstrekte leningen
Financiële baten en lasten
Toename/afname pensioendepot
Verstrekte leningen
Aandelenkapitaal/Agio
Voorziening leningen
Toe/afname langlopende leningen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

46
153
(9)
(133)
7.581
7.638

75
293
(29)
(71)
29
61
13.700
14.058

19.122
57.255
76.377

7.059
50.196
57.255

Netto kasstroom
Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen

90

2014
k€
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“Wim kan ontspannen omgaan
met de wetenschap en toch een
topspeler zijn.”
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“Oscar is een heel slimme
natuurkundige en niet bang
om iets moeilijks te doen.”
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costly wisdom • PROF.DR. WIM UBACHS & DR. OSCAR VERSOLATO

‘HET MOET WEL KLIKKEN’
Wim Ubachs en Oscar Versolato leiden samen met Ronnie Hoekstra de groep Plasmadynamica bij ARCNL. Dit nieuwe publiek-private onderzoeksinstituut is voor de helft
gefinancierd door FOM, UvA en VU en voor de andere helft door ASML, wereldleider in
lithografiemachines. Bij ARCNL wordt fundamenteel fysicaonderzoek gedaan, zoals aan
universiteiten en andere instituten. Toch zijn er verschillen.

WU: Toen ik destijds na mijn postdocperiode terugkwam in Nederland, wist ik veel
van wetenschap zelf, maar voor de rest was
ik behoorlijk bleu. Subsidies aanvragen en
dat soort zaken, daar had ik weinig benul
van. De huidige generatie jonge fysici is veel
meer bezig met de buitenwereld. Het past
in een maatschappelijke trend, waar ARCNL
ook uit voortkomt.
OV: Die wens om de wijde wereld op te
zoeken heeft de doorslag gegeven bij mijn
besluit om voor ARCNL te gaan werken.
Ik dacht: wil ik nou altijd verder met puur
fundamentele wetenschap, of zoek ik de
aansluiting bij iets nuttigs? Dat laatste is
het dus geworden. Je hebt nu eenmaal een
goede reden nodig om je fris en enthousiast
te blijven inzetten voor alles wat er op je
bord komt. Voor mij was dit er één, dat we
bij ARCNL meehelpen om technologie waar
mensen iets aan hebben beter te maken.
WU: Het is pittig om een leidende functie te
hebben in dit instituut. Het vergt wat meer
dan wanneer iemand alleen op een kamertje
op de universiteit zit. Dat wisten we toen
we een junior-groepsleider zochten. Hij of
zij moest een hoog wetenschappelijk niveau
hebben, maar ook het talent met allerlei
mensen te kunnen communiceren. En wij
moesten elkaar liggen. Dat is puur intuïtief,

maar het is wel van belang, heb ik gemerkt.
Zelf had ik destijds ook een klik met mijn
hoogleraar. Daardoor konden we jarenlang
goed samenwerken.
OV: Ik moet inderdaad goed kunnen communiceren, want er zijn een hoop mensen
betrokken bij dit instituut: een Raad van
Bestuur, een wetenschappelijjke adviesraad, twee universiteiten, FOM, ASML…
En omdat we nieuw en bijzonder zijn, komt
er ook nog eens veel bezoek. Wetenschappers uit binnen- en buitenland, Kamerleden,
Neelie Kroes, ze willen allemaal wel eens
zien wat we hier doen.
OV: Bovendien moeten we alles van de
grond af opbouwen. Toen ik anderhalf jaar
geleden begon, waren er nog niet eens
stopcontacten.
WU: In het begin deden we alles samen.
Langzamerhand heeft Oscar meer overgenomen en gebruikt hij mij als vraagbaak en
praatpaal.
OV: Eerst stond ik zelf in het lab, nu begeleid ik samen met Wim vier promovendi
en ben ik plotseling verantwoordelijk voor
veel wetenschappelijke output. Dat is wel
een omslag; het is fijn om dan een beetje te
kunnen klankborden.
WU: Op wetenschappelijk niveau spreken

we met elkaar als gelijken. Maar ik kan
Oscar begeleiden bij het maken van keuzes,
omdat ik weet hoe de natuurkunde in
en buiten Nederland georganiseerd is.
Ik loop daar tenslotte al vijfentwintig jaar
in mee.
OV: En je introduceert me, bij conferenties
en commissies en zo. Gevestigde namen
hebben daar nu eenmaal meer invloed dan
de mensen die net komen kijken.
OV: Bij ARCNL kijken we naar wat er precies
in het plasma gebeurt, dat wordt gebruikt
als lichtbron in het EUV-lithografieproces.
Het is een heel hete soep waar allemaal
dingen uitknallen. Wij willen dat proces op
een fundamenteel niveau begrijpen.
WU: Het is natuurkundig onderzoek zoals
we dat bij de universiteit doen. Alleen de
vraagstelling is anders en er is meer druk
om snel toepasbare resultaten te behalen.
OV: We nemen samen nieuwe mensen aan
voor het instituut. Hoe Wim dat doet, dat is
volledig nieuw voor mij.
WU: Anderen kijken naar iemands cijferlijst,
ik laat mijn intuïtie een rol spelen.
OV: Je hebt er een goede neus voor. Dat
blijkt wel uit jouw groep bij de VU, daar zit
veel kwaliteit. En dan de funding die je voor
elkaar krijgt, dat is fenomenaal. Ik hoop al
die vaardigheden in me op te zuigen, daar
heb ik dan de komende jaren nog voor.
WU: Nog heel lang. •

OSCAR VERSOLATO (l.) deed promotieonderzoek bij het Kernfysisch

WIM UBACHS (r.) is hoogleraar Atomaire, moleculaire

Versneller Instituut in Groningen en was postdoc bij het Max Planck Instituut

en laserfysica aan de Vrije Universiteit. Hij was een van de

voor Nucleaire Fysica in Heidelberg. Hij is junior-groepsleider Plasmadynamica

initiatiefnemers van ARCNL en is daar nu groepsleider

bij het Advanced Research Center on Nanolithography ARCNL.

Plasmadynamica.
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7. HOOGTEPUNTEN
UIT HET ONDERZOEK

94

FOM Jaarboek 2015

Bouw volgende generatie neutrinotelescoop KM3NeT begonnen
In december 2015 is in de Middellandse Zee de opbouw begonnen van de
grootste neutrinotelescoop op het noordelijk halfrond: KM3NeT. Met de
telescoop bestuderen onderzoekers de fundamentele eigenschappen van
neutrino’s en brengen ze hoogenergetische kosmische neutrino’s in kaart
die voortkomen uit extreem heftige gebeurtenissen in het heelal.
Neutrino’s zijn de meest ongrijpbare elementaire deeltjes die er zijn en het
detecteren ervan vereist instrumenten met enorme volumes. KM3NeT omvat
meer dan een kubieke kilometer zeewater. De telescoop bestaat uit enkele
honderden verticale detectorsnoeren, verankerd aan de zeebodem en overeind
gehouden door onderwaterboeien. Elk snoer telt achttien lichtsensormodules
op gelijke onderlinge afstand gemonteerd. In het duister van de diepzee
registreren de modules de zwakke flitsen van Cherenkovlicht dat de wisselwerking van neutrino’s met het zeewater rond de telescoop verraadt. KM3NeT
is de opvolger van de ANTARES-telescoop die sinds 2007 in bedrijf is.

FOM-PROGRAMMA
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The origin of cosmic rays

DOEL : Zoeken naar bronnen van

kosmische straling, samenstelling
bestuderen en het energiespectrum
tot de hoogst mogelijke energieën
meten
WERKWIJZE : Samenwerkende onderzoeksgroepen van Nikhef en vier
universiteiten verzamelen data met
de neutrinotelescoop ANTARES in
de Middellandse Zee en het Pierre
Auger Observatorium voor
atmosferische deeltjeslawines in
Argentinië
LOOPTIJD : 2008–2016
BUDGET: 3,6 miljoen euro
LEIDING : dr. A.J. Heijboer (Nikhef)

Uitrol eerste detectielijn
Het eerste detectiesnoer werd in de vroege uren van 3 december met behulp
van een onbemande duikboot op een diepte van 3,5 kilometer aan de zeebodem
verankerd en vastgemaakt aan een verbindingsdoos die al eerder was aangebracht. Deze doos is via een honderd kilometer lange kabel verbonden met
een station aan de kust in Portopalo di Capo Passero in het zuiden van Sicilië.
Nederland heeft een leidende rol in het internationale KM3NeT-project. Het
innovatieve ontwerp van de sensormodules, de glasvezelcommunicatie en de
constructie van de detectorsnoeren zijn verzorgd door Nikhef. Samen met
NIOZ heeft Nikhef de afzinktechniek voor de detectorsnoeren ontwikkeld.
Eerste deeltjes geregistreerd
Binnen enkele uren na de installatie van het eerste snoer werden de eerste
relativistische deeltjes geregistreerd: een belangrijke mijlpaal in het project.
Meer dan tien jaar onderzoek en ontwikkeling op Nikhef aan het detectiesysteem werd hiermee succesvol afgerond en de constructie van de rest van
de telescoop kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Het eerste detectorsnoer van de neutrinotelescoop KM3NeT vlak voor het begin
van zijn drie uur durende tocht naar de
zeebodem. Het snoer van 700 meter lang,
met achttien sensormodules eraan, zit
strak rond een in Nederland ontwikkelde
launcher gewikkeld.
➥ www.km3net.org
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Controling spin dynamics
in magnetic nanostructures

DOEL : Generiek begrip ontwikkelen
van ultrasnelle spinoverdrachtsverschijnselen en -processen
WERKWIJZE : Consortium van
universitaire FOM-groepen
LOOPTIJD : 2009–2015
BUDGET: 3,1 miljoen euro
LEIDIN g: prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)

Ultrasnelle controle over elektrische
stroom met licht
Het idee om niet alleen de lading maar ook de spin van elektronen te gebruiken
in elektrische apparaten, spintronica, heeft geleid tot een revolutie in de opslag
en verwerking van data. Essentieel hiervoor is spin-baankoppeling, de koppeling tussen de spin en beweging van elektronen. Onderzoekers aan de Radboud
Universiteit hebben laten zien dat met behulp van ultrakorte laserpulsen en
spin-baankoppeling een elektrisch stroompje op een ultrakorte tijdschaal
gecreëerd kan worden in metallische structuren.
Het is al langer bekend dat circulair gepolariseerd licht als een effectief magnetisch veld op de spin van elektronen kan werken. In halfgeleiders met sterke
spin-baankoppeling kan dit leiden tot een elektrische stroom. Daarbij is het ook
van belang dat er sprake is van een asymmetrie, ofwel ruimtelijke symmetriebreking, in de elektron-orbitaal. Tot dusver was een dergelijk licht-geïnduceerd
effect niet waargenomen in metalen die vaak gebruikt worden voor spintronica en
al helemaal niet op de extreem korte tijdschaal die haalbaar is met femtoseconde
laserpulsen. Dit komt mede doordat metalen van zichzelf bijna nooit ruimtelijke
symmetriebreking hebben.

Artistieke impressie van het experiment,
waarin van onderen circulair gepolariseerd
licht invalt op een magnetische structuur en
boven elektromagnetische straling bij
terahertzfrequenties wordt uitgezonden.

De experimentele aanpak
Om ruimtelijke symmetriebreking te krijgen, werden dunne metallische lagen
gegroeid, waarbij aan het grensvlak tussen de metalen sprake is van symmetriebreking. De onderzochte preparaten bestonden uit ferromagnetisch kobalt met
daarop een tweede laag van metalen met verschillende sterktes van spin-baankoppeling. Voor de ultrakorte tijdschaal werd gebruik gemaakt van korte laserpulsen en terahertz-stralingstechnieken.
Het resultaat
Het resultaat is dat het licht van de femtoseconde laserpuls inderdaad een
stroom genereerde, waarvan de richting volledig afhing van de polarisatie van
het invallende licht, de magnetisatie van het kobalt en de groeirichting van de
structuur. Daarbij gaven de structuren met sterkere spin-baankoppeling sterkere
signalen. Deze resultaten wijzen op de creatie van een ultrasnelle stroom
(10 -14 seconde) aan het grensvlak van de metallische structuren. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden voor ultrasnelle spintronica en nieuwe inzichten hoe licht op de
spin van elektronen kan werken.

✶ T. J. Huisman, et al. Femtosecond control of electric currents in metallic ferromagnetic heterostructures,
accepted in Nature Nanotechnology (2016) doi:10.1038/nnano.2015.331.
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Verstuiven van gloeiende vloeistof
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Droplets in
turbulent flow

Het opbreken van een vloeistofstraal in druppels is waanzinnig complex. Een
goed begrip van het verschijnsel is van groot praktisch belang, want verstuivers
zijn overal in de techniek te vinden. Met een nieuwe techniek kunnen onderzoekers bij de Technische Universiteit Eindhoven unieke beelden van verstuiving
maken.
Het opbreken van een vloeistofstraal begint met een hydrodynamische instabiliteit van de straal, die vlug uit de hand loopt wanneer vloeistofdraden van de straal
gescheurd worden. Het verschijnsel is snel, en speelt zich af op micrometerschaal.
Fosforescentie
Lasertechnieken zijn belangrijk om informatie te verkrijgen over stromingen.
Ook hier, maar net even anders. Aan de vloeistof worden europeumatomen toegevoegd. Met een gepulste UV-laser wordt de vloeistof beschenen. Het laserlicht
slaat de europeumatomen aan, waardoor zij gaan fosforesceren. De vloeistof licht
dan gedurende een paar milliseconden op. Zo wordt zichtbaar waar en hoe druppels
gevormd worden, die hun herkomst verraden doordat ze ook licht geven.

DOEL : Verkrijgen van een beter

kwantitatief en fundamenteel
begrip van de dynamica van druppels
in turbulente stromingen
WERKWIJZE : Samenwerkende onderzoeksgroepen in de vloeistofdynamica aan de drie technische
universiteiten
LOOPTIJD : 2009–2016
BUDGET: 2,6 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst
(TU/e)

Uniek beeld van de verstuiving
Deze nieuwe techniek geeft een uniek beeld van verstuiving. Ze laat zien wat de
invloed is van turbulentie, en het spontaan groeien van dampbellen in de verstuiver.

De figuur illustreert dat vloeistof kan
gloeien door excitatie met een UV-laser en
fosforescentie van europeumatomen die
aan de vloeistof zijn toegevoegd. De foto’s
zijn om de 16 microseconden gemaakt met een
hogesnelheidscamera. Ze laten zien hoe een
gemarkeerd vloeistofelementje dat met een
snelheid van 200 meter/seconde de spuitmond
verlaat, wordt verscheurd door turbulentie.
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Gedrag plasmaverstoring in
kernfusiereactor ITER voorspellen

Active control of
magneto-hydrodynamic
modes in burning plasmas

In tokamaks vindt een periodieke, abrupte, menging van het centrale plasma
plaats, de zaagtandoscillatie. Dit fenomeen is uitvoerig bestudeerd en goed
begrepen in de bestaande, experimentele tokamaks. In een werkende kernfusiereactor ontstaan energierijke heliumkernen die ervoor zorgen dat de
zaagtandoscillatie zich fundamenteel anders zal gedragen. Onderzoekers
van het FOM-instituut DIFFER ontwikkelen een model om de invloed van die
heliumkernen op het gedrag van de zaagtandoscillatie te voorspellen.

DOEL : Het gecompliceerde en collec-

tieve gedrag van snelle alfadeeltjes
en hun wisselwerking met MHDmodes theoretisch en experimentleel bestuderen en MHD-modes onder dominante verhitting met
alfadeeltjes actief beheersen
en onderdrukken
WERKWIJZE : Vanuit DIFFER werken
de theoretische onderzoekers in
het programma nauw samen met de
experimentatoren die onderzoek
doen bij de belangrijkste tokamaks
in Europa
LOOPTIJD : 2010–2014
BUDGET: 4,1 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. M.R. de Baar (DIFFER)
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Fundamenteel ander gedrag
De verdeling van de in de fusiereactie ontstane energetische heliumdeeltjes in
het plasma beïnvloedt de stabiliteit van de zaagtandoscillatie, terwijl de crash
op zijn beurt leidt tot een herverdeling van de energetische deeltjes. Het gedrag
van de zaagtandoscillatie zal daarom in een kernfusiereactor fundamenteel
anders zijn dan in de huidige generatie experimentele tokamaks. Een samenstelling met energetische heliumdeeltjes leidt tot grotere crashes, waarbij de
secundaire instabiliteiten al bij lagere plasmadruk worden aangeslagen.
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Verdeling van elektrische potentiaallijnen
in volts in een experiment in de ASDEX
Upgrade-tokamak.
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De zaagtandoscillatie is een universeel voorkomend fenomeen in tokamakplasma’s. De zaagtand is vernoemd naar de typische tijdsevolutie van centrale
plasmagrootheden. Een langzame groei van de deeltjesdichtheid, temperatuur
en stroomdichtheid in het plasma wordt door een plotselinge magnetische
reconnectie ongedaan gemaakt. Tijdens die crash wordt het centrum van het
plasma volledig gemengd. Tevens kunnen dan andere plasma-instabiliteiten
worden aangeslagen die de kernfusiereactiviteit verminderen.

DIFFER-onderzoeker Fabien Jaulmes heeft een tijdsafhankelijk elektromagnetisch model van de zaagtand gebruikt om de herverdeling van de energetische
deeltjes gedurende de crash te beschrijven. De energetische deeltjes worden in
detail gevolgd. De beginvoorwaarden hangen onder meer af van de energie van
de deeltjes. Het model is gebruikt om te begrijpen hoe de belangrijkste evenwichtsparameters de beweging van het centrale plasma en de menging van de
deeltjes tijdens de crash bepalen.
Model gevalideerd
Het model is ook gebruikt om experimenten bij JET, de Joint European Tokamak in Groot-Brittannië, en de ASDEX Upgrade-tokamak in Duitsland voor
te bereiden en te analyseren. De vergelijking van gemeten herverdeling van energetische deeltjes tijdens de zaagtandcrash met de door het model berekende
herverdeling vormt een belangrijke validatie van het model en de gebruikte
numerieke codes. Deze validatie geeft het benodigde vertrouwen in de voorspellingen van de effecten van zaagtandcrashes in de komende International
Tokamak Experimental Reactor (ITER), die in Frankrijk in aanbouw is.
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Ultieme test spookachtige werking
quantummechanica
Nature en Science namen het op in hun top-10 van wetenschappelijke gebeurtenissen in 2015: het Delftse experiment waarin de spookachtige werking van
quantummechanica experimenteel onomstotelijk werd aangetoond.
Worden objecten alleen maar beïnvloed door hun directe omgeving? Of heeft –
zoals de quantumtheorie voorspelt – het kijken naar één bepaald object soms
onmiddellijk invloed op hoe we een ander object ver weg waarnemen? Einstein
stelde zich deze wezenlijke vraag in 1935 en gaf er meteen antwoord op: hij
geloofde niet in "spookachtige werking op afstand". Precies tachtig jaar later
voerde een groep onderzoekers onder leiding van Ronald Hanson bij de TU Delft
eindelijk het experiment uit dat beschouwd wordt als de ultieme test voor
die spookachtige werking: de loophole-free Bell-test. Twee elektronen, op 1,3
kilometer van elkaar, gedragen zich inderdaad alsof er een onzichtbare onmiddellijke koppeling tussen hen bestaat.
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Nanoscale quantum dots

DOEL : Quantum-optische processen

ruim beneden de diffractielimiet
bestuderen
WERKWIJZE : Samenwerkende
onderzoeksgroepen van FOM bij
universiteiten
LOOPTIJD : 2011–2016
BUDGET: 3,0 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. A. Fiore (TU/e)

Voor het eerst alle loopholes gesloten
Eerdere experimenten vereisten steeds
aanvullende veronderstellingen in de
experimentele aanpak, zogeheten
loopholes ('achterdeuren'). Het Delftse
team heeft nu dankzij ontwikkelingen in
quantumoptica op nanoschaal voor het
eerst alle loopholes gesloten.
De locatie van de laboratoria op de Delftse

De onderzoekers zetten twee diamanten, met in elk een kleine val voor één
enkel elektron, op 1,3 kilometer van elkaar vandaan. Een elektron heeft een
magnetische eigenschap die spin wordt genoemd. De onderzoekers wisten de
elektronenspins te verstrengelen door afzonderlijke lichtdeeltjes te gebruiken
om de wisselwerking over te dragen. In een Bell-test wordt aan elke zijde van een
ruimtelijk gescheiden verstrengeld paar deeltjes een verschillende eigenschap
gemeten, afhankelijk van een willekeurig gekozen input-'vraag'. De quantummechanica voorspelt dat de uitkomsten (of 'antwoorden') sterk gecorreleerd zijn
op een manier die door geen enkele klassieke ,verborgen variabele,-theorie kan
worden verklaard.
Niet te kraken encryptiesleutel
Het experiment is goed nieuws voor toepassingen die zijn gebaseerd op
quantumverstrengeling. Met name valt te denken aan een encryptiesleutel voor
veilige communicatie: de sleutel valt fundamenteel niet af te luisteren,s omdat
de informatie niet tussen twee punten reist maar ontstaat op het moment van
de instantane verstrengeling. Zolang er loopholes blijven bestaan, vormen
ze een potentiële achterdeur voor hackers. De quantumcommunicatie wordt
inherent veilig zodra de loopholes gesloten zijn.

campus waar het experiment plaatsvond.
De twee diamanten met de opgesloten
elektronen erin waren respectievelijk op de
locaties helemaal links en helemaal rechts
gehuisvest. Vanaf een derde locatie, in het
midden, brachten de onderzoekers
verstrengeling tot stand.

 Interview met Ronald Hanson
en Bas Hensen pagina 18.

✶ Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres,

➥ Meer informatie:

B. Hensen, et al. Nature 526, 682-686 (2015) doi:10.1038/nature15759.

hansonlab.tudelft.nl/loophole-free-bell-test
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The thylakoid membrane a dynamic switch

DOEL : De structuur en de dynamica

van thylakoïde membranen en hun
samenstellende pigmenteiwitten
onder uiteenlopende omstandigheden onderzoeken
WERKWIJZE : Samenwerkende
onderzoeksgroepen van FOM bij
universiteiten
LOOPTIJD : 2011–2015
BUDGET: 2,6 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. R. van Grondelle (VU)

Een doorsnede door het membraan van het
blad van de tabaksplant. In het midden van het

Moleculaire schakelaars
voor fotosynthese
De eiwitten die bij de fotosynthese verantwoordelijk zijn voor de absorptie van
zonlicht, doen zich in verschillende gedaanten voor in de bladgroenkorrels van
planten. Ze blijken te werken als moleculaire schakelaars, waarmee de fotosynthese wordt aan- en uitgezet. Daardoor is een snelle reactie op fluctuaties
in de lichtverhoudingen mogelijk, zo wijst onderzoek bij de Vrije Universiteit
Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen uit.
Fotosynthese door planten zorgt voor de omzetting van zonne-energie in chemische energie. De efficiëntie van dit proces hangt af van de snelheid waarmee
planten zich kunnen aanpassen aan plotselinge veranderingen in de omgeving.
Meer inzicht in dit adaptatieproces kan helpen om de fotosynthese in planten
te verbeteren, bijvoorbeeld ten behoeve van de landbouw.
Lichtoogstcomplexen
Light-Harvesting Complexes (LHC's), ofwel 'lichtoogstcomplexen', zijn grote pigmenteiwitcomplexen die verantwoordelijk zijn voor het opnemen van zonlicht
in de eerste stappen van het proces van fotosynthese. Het zijn vermoedelijk de
meest voorkomende membraaneiwitten op aarde en omvatten het grootste deel
van het 'groen' om ons heen. De onderzoekers bestudeerden de dynamiek van
het LHCII-complex in zijn membraan door de moleculaire dynamiek te simuleren.
Over het gedrag van LHCII bestaat al
enige tijd de hypothese dat de snelle
reactie op de fluctuerende omgeving
het gevolg is van een verandering
in de conformatie - de ruimtelijke structuur - van het LHCII, door
schakeling van een lichtopnemende
naar een uitgedoofde toestand. In
deze uitgedoofde toestand wordt de
meeste opgenomen energie afgegeven als warmte, om schade door licht
te voorkomen. De rol van veranderingen in eiwitconformatie binnen de aanpassing van de optische eigenschappen
van LHC’s kon tot op heden echter niet worden aangetoond.

membraan zit het lichtoogstcomplex LHC. Dat
is een groot pigmenteiwitcomplex ingeklemd
tussen membraanlipides. Het eiwit is paars
weergegeven, pigment groen, de membraanlipides oranje en omgevingswater blauw. Door
te schakelen tussen verschillende versies van
zijn pigmentstructuur kan het LHC ‘aan’ staan
en opgenomen energie doorgeven of ‘uit’ staan
en opgenomen energie afgeven als warmte.

Schakelen tussen toestanden
De onderzoekers hebben deze hypothese nu bewezen. Ze tonen aan de hand van
structurele gegevens aan dat LHCII flexibeler is dan aanvankelijk werd gedacht.
Het kan verschillende conformaties hebben, gekenmerkt door verschillen in
pigmentstructuur en kan dus schakelen tussen toestanden. Het onderzoek
geeft aan welke pigmenten vermoedelijk betrokken zijn bij het uitdoven, en geeft
daarmee aan op welke manieren de moleculaire schakelaar mogelijk te bedienen
valt.
➥ www.nature.com/articles/srep15661
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Fundamentele aspecten
van wrijving
Wrijving lijkt eenvoudig, maar vergt begrip van natuurkundige verschijnselen
die tegelijkertijd op verschillende lengte- en tijdschalen spelen. Hoewel een alomvattende wrijvingswet nog buiten bereik ligt, heeft onderzoek aan de TU Delft
en de Rijksuniversiteit Groningen wel meer begrip van wrijving op micrometerschaal opgeleverd.
Wrijving is een belangrijke bron van energieverlies. Er is dan ook een sterk economisch belang in het reduceren ervan. Wrijving is ook een belangrijke spelbreker
in miniatuurdevices als MEMS, aangezien de verhouding tussen oppervlakte en
inhoud toeneemt als afmetingen kleiner worden.
Wrijving op micrometerschaal bij metalen
Metaaloppervlakken zijn onvermijdelijk ruw; ze zijn bedekt met oneffenheden,
asperities genoemd, op verschillende lengteschalen. Asperities op tegenover
elkaar liggende oppervlakken kunnen bij contact platgedrukt worden of in elkaar
grijpen. Frank Bowden en David Tabor, pioniers in de tribologie, beschreven in 1954
al dat wrijving wordt bepaald door de competitie tussen (plastische) vervorming en
glijden bij contact. Tribologie houdt tot nu toe bij bestudering van plastische vervorming geen rekening met het feit dat plasticiteit mogelijk wordt gemaakt door
individuele dislocaties: beneden fracties van een millimeter is plasticiteit daarom
schaalafhankelijk.
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Fundamental aspects
of friction

DOEL : Een brug slaan tussen energie-

dissipatie door wrijving op nanoschaal en de praktische omstandigheden van glijdende lichamen
op micrometerschaal
WERKWIJZE : Samenwerkende
onderzoeksgroepen van FOM bij
universiteiten
LOOPTIJD : 2011–2016
BUDGET: 2,7 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. A. Fasolino (RU)

Plastische vervorming van discrete dislocaties
in twee elementaire gevallen: ‘ploegen’ van in
elkaar grijpende oneffenheden (blauw) en afschuiven van aan elkaar rakende oneffenheden
(rood). *

Simulatie van plastische vervorming door individuele dislocaties
De onderzoekers proberen daarom de vraag te beantwoorden wat de invloed is van
schaalafhankelijke plasticiteit op wrijving op de micrometerschaal. Daartoe onderzochten ze verschillende elementaire gebeurtenissen van twee wisselwerkende
asperities met behulp van dislocatie-dynamicasimulaties. Daarin wordt plasticiteit
beschreven door het ontstaan en glijden van afzonderlijke dislocaties.
De dominante lengteschalen
In elkaar grijpende asperities kunnen niets anders doen dan plastisch vervormen.
Anders dan verwacht wordt de wrijvingskracht niet beheerst door de afmeting van
de asperity maar door de afstand tussen de dislocatiebronnen. Dit komt omdat die
dislocaties niet beperkt zijn tot de asperity zelf maar veel dieper in het onderliggende kristal glijden. Om vergelijkbare redenen is het de grootte van het contactgebied dat de afmeting van de plastische zone bepaalt wanneer asperities op elkaar
gedrukt zijn. Als die dislocaties niet snel genoeg kunnen ontstaan, gaat het contact
glijden doordat de contactspanning te groot wordt.

* Beeld gebaseerd op Song et al., J. Appl. Mech. 82 (7), 071006 (2015) en Dikken et al.,
Phil. Mag 95 (34), 3845 (2015).
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Next generation
organic photovoltaics

DOEL : In 2020 ‘plastic’ zonnecellen

beschikbaar hebben voor grootschalige toepassing; de nadruk ligt
onder andere op de ontwikkeling van
een heel nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders
WERKWIJZE : Samenwerking met
industriële partners
LOOPTIJD : 2011–2021
BUDGET: 5,2 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. J.C. Hummelen (RUG)

Dwarsdoorsnede van de laagstructuur van
het device, gezien met een SEM.

Op weg naar stabiele hybride
perovskiet zonnecellen
Hybride perovskieten worden momenteel beschouwd als een van de meest
belovende nieuwe materialen voor zonnecellen. Een team onderzoekers in
Groningen heeft met behulp van het gefunctionaliseerd fullereen PTEG-1 een
belangrijke stap voorwaarts gezet naar stabiele hybride perovskiet zonnecellen.
Hybride perovskieten zijn veelbelovend omdat ze zonlicht sterk en breed absorberen en er vervolgens efficiënt vrijwel ongebonden en zeer mobiele elektrische
ladingen worden gevormd. Ook zijn ze makkelijk te maken, door het indrogen van
een oplossing. De afgelopen vijf jaar is veel onderzoek gedaan om de vermogensomzetting van hybride perovskiet zonnecellen efficiënter te maken. Daarvoor is
gewerkt aan filmgroei, het optimaliseren van interfacelagen en het verbeteren
van de structuur van het device. Dat heeft geleid tot een recordwaarde voor de
vermogensomzetting van meer dan twintig procent 1. Om van hybride perovskiet
zonnecellen een levensvatbare technologie te maken moeten nog verscheidene
grote problemen worden opgelost, zoals het vreemde gedrag bij variërende
belasting van de zonnecel en de effecten van lichtverzadiging.
Grotere diëlektrische constante
De Groningse onderzoekers hebben specifiek gewerkt aan de verbetering van de
laag (EEL) die op de perovskietlaag wordt aangebracht en die de elektronen selectief oppakt. In plaats van het meestal gebruikte fullereen [60]PCBM namen ze het
binnen het team speciaal ontwikkelde fullereen PTEG-1. Het verschil tussen [60]
PCBM en PTEG-1 zit in de diëlektrische constante. Die van PTEG-1 is beduidend
hoger. Dat zorgt voor een veel betere opname van de elektronen vanuit de perovskietlaag naar de fullereenlaag. Het resultaat is spectaculair: hybride perovskiet
zonnecellen met de PTEG-1 laag halen een rendement van 15,7 procent aan
vermogensomzetting tegen 11,7 procent met [60]PCBM 2.
Lichtverzadigingeffecten worden verwaarloosbaar
Misschien nog belangrijker is dat bij gebruik van PTEG-1 als EEL het effect van
lichtverzadiging te verwaarlozen is, terwijl die bij toepassing van [60]PCBM
heel sterk is. Met optische spectroscopie was te zien dat plekken aan het oppervlak waar elektronen worden afgeremd of tegengehouden een dominante rol
spelen in het lichtverzadigingseffect. Dit verslechterde de prestaties van hybride
perovskiet zonnecel. De hogere diëlektrische constante van PTEG-1 leidt tot
minder recombinatie van vrije elektronen met elektronvallen in de extractielaag. Daardoor worden meer ladingen opgepakt en neemt het licht-verzadigingseffect af.

1
2

M.A. Loi & J.C. Hummelen, Nature Materials, 12, 1087 (2013).
S. Shao, M. Abdu-Aguye, J. Liu, L. Qiu, S. Adjokatse, F. Jahani, M. E. Kamminga, G. ten Brink,
T.T.M. Palstra, J.C. Hummelen, B.J. Kooi, L. J. A. Koster, M.A. Loi (in preparation).
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Optisch transparante elektrische
geleiders door stempelen en groeien
Onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF hebben een nieuwe techniek ontdekt voor het maken van transparante geleiders in elektronische apparaten, zoals
zonnecellen en smartphones. De methode is een combinatie van een stempelmechanisme op nanoschaal en een chemisch proces. In vergelijking met bestaande
productiemethoden leidt deze nieuwe techniek tot een beter geleidend product
tegen lagere kosten.
De onderzoekers gingen voor het nieuwe proces uit van een combinatie van twee
bestaande technieken. Met de stempeltechniek Substrate Conformal Imprint
Lithography, afkomstig van een samenwerking tussen Philips en AMOLF, stempelden ze een patroon in een dunne laag polymeer bovenop een glazen ondergrond.
Het resultaat heeft veel weg van een landschap op nanoschaal: een oppervlak dat
doorkruist wordt door aan elkaar gekoppelde kanalen. De onderzoekers vulden vervolgens de minuscule kanalen in het landschap met zilver, door middel van een chemisch proces dat bekend staat als de Tollens-reactie. Na het verwijderen van het
polymeer blijft een zilveren elektrisch geleidende constructie achter op de glazen
ondergrond. De patronen van deze geleider zijn kleiner dan de golflengte van zichtbaar licht, waardoor ze geen kleuren uit het lichtspectrum
weerkaatsen. Deze eigenschap maakt de geleider transparant.
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Light management in
new photovoltaic materials

DOEL : Het beheersen van het

opvangen, geleiden, concentreren
en omzetten van licht op de nanometerschaal; zo kunnen zonnecellen zonlicht op een efficiëntere en
goedkopere manier omzetten in
elektrische stroom
WERKWIJZE : samenwerking met
Universiteit Utrecht en Energieonderzoek Centrum Nederland
LOOPTIJD : 2011–2019
BUDGET: 5,4 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. A. Polman (AMOLF)

Betere geleiding dan bij opdampen
Het netwerk bestaat uit zilverkristallen die keurig naast elkaar liggen
en net zo breed zijn als de gestempelde kanaaltjes. Dit betekent dat er
betrekkelijk weinig grenzen zijn tussen de kristallen, waardoor de elektronen gemakkelijk hun weg kunnen vinden door het netwerk. Daardoor
kent de techniek een drie keer zo goede geleiding als een conventionele
methode die gebaseerd is op het opdampen van metalen.
Goede kans op toepassing
De techniek is het beste van twee werelden, zo stellen de onderzoekers. De structuren met nanopatronen hebben hun waarde bewezen en
blijven onderdeel van het proces, maar het aanbrengen van de metalen
laag op de structuur gaat beter in een oplossing. Dat leidt tot minder
verlies aan metaal en energie. Door de voordelen is er een goede kans
dat de techniek zijn weg vindt naar een toepassing op de markt, zoals
zonnecellen, tablets en smartphones.

Een artistieke weergave van een doorzichtige elektrisch geleidende film
die is opgebouwd uit een netwerk van nanodraden van zilver.
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High Field Magnet Laboratory:
a global player in science
in high magnetic

DOEL : Internationaal het hoge niveau

van Nederland behouden op het
gebied van wetenschap in sterke
magneetvelden en in magneettechnologie
WERKWIJZE : Samenwerking van FOM
en Radboud Universiteit
LOOPTIJD : 2011–2021
BUDGET: 33,4 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. N.E. Hussey (HFML)

Geleidingsband van MoS2 in afzonderlijke
molecuullagen. Elektronen met tegengestelde spin (blauw en rood) koppelen tot

Supergeleiding ondanks
hoog magneetveld
De toestand waarbij de elektrische weerstand van een materiaal helemaal
verdwijnt, noemt men supergeleiding. Normaliter bestaat dit verschijnsel alleen
bij lage temperaturen en verbreekt een hoog magneetveld de supergeleiding.
Nu blijkt dat dit niet altijd het geval is: transistoren uit molybdeendisulfide die
in een enkele molecuullaag geleidend zijn, behouden hun supergeleidende eigenschappen zelfs bij een hoog magneetveld van 37 tesla.
Dit verrassende effect is onlangs ontdekt door een team van natuurkundigen
uit Groningen, Hong Kong en Nijmegen in transistoren van ultradunne laagjes
molybdeendisulfide, MoS2. Dat materiaal staat bekend als droog smeermiddel.
De experimenten werden uitgevoerd in het Hoge Magneetvelden Laboratorium
(HFML) in Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen FOM en de Radboud
Universiteit. Dit succes is grotendeels gebaseerd op de innovatieve technologie
van ionic gating. Hiermee kan men honderd keer meer elektronen in een transistor
pompen – en deze zo supergeleidend maken - dan in conventionele veldeffecttransistoren.
Sterk intern magneetveld in Cooperparen
Supergeleiding ontstaat wanneer vrije elektronen met tegengestelde spin, hun intrinsieke draairichting, sterk aan elkaar
koppelen en zogeheten Cooperparen vormen. Elektronen
kunnen dergelijke paren alleen vormen als de trillingen in
het materiaal minimaal zijn, vandaar dat supergeleiding alleen optreedt bij lage temperaturen. Als het materiaal wordt
blootgesteld aan een magneetveld, lijnen de elektronenspins
uit waardoor de koppeling tussen de elektronenparen vermindert en de supergeleiding verdwijnt. Verrassend genoeg
blijft de supergeleiding in MoS2 bestaan doordat tussen twee
elektronen een sterk intern magneetveld van honderd tesla
ontstaat. Dit veld is ruim tien keer groter dan het veld waar supergeleiding
normaliter verdwijnt en ook veel sterker dan de 37,5 tesla van de Nijmeegse supermagneet, die hiermee in 2014 een wereldrecord vestigde.

een Cooperpaar. Het interne magneetveld
B eff ≈ 100 tesla beschermt de richting van
de spin tegen externe magneetvelden,
waardoor de sterk gekoppelde Cooperparen, verantwoordelijk voor supergeleiding, blijven bestaan.
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Meer fundamenteel begrip van supergeleiding
Hoewel deze experimenten voornamelijk betekenis hebben voor het fundamentele begrip van supergeleiding zijn er ook ideeën voor toepassingen: de mogelijkheid de elektronenspin te controleren zou een basis kunnen vormen voor de
ontwikkeling van toekomstige quantumcomputers.

FOM Jaarboek 2015

Watersplitsing fotosynthese nagebootst
met een mangaanoxidecluster
Onderzoekers in het FELIX-laboratorium in Nijmegen bestuderen de rol van een
watersplitsend enzym in fotosynthese, met een mangaanoxidecluster als model.
Het is een stap op weg naar het nadoen van fotosynthese in het laboratorium.
Het watersplitsend enzym oxygen evolving complex (OEC) werkt als een biokatalysator in fotosynthese. Het enzym splitst water met behulp van zonlicht. Dit
proces heeft plaats op het oppervlak van calcium-mangaanoxideclusters in het
hart van het OEC. Het enzym heeft veel aandacht gekregen, niet alleen wegens zijn
cruciale rol in fotosynthese in biologische systemen, maar ook wegens zijn mogelijke belang voor kunstmatig splitsen van water in de zoektocht naar vernieuwbare
energiebronnen. In het FELIX-laboratorium bestuderen onderzoekers geïsoleerde
mangaanoxideclusters die de werking van het OEC nadoen, en tasten zij de wisselwerking van het enzym met afzonderlijke watermoleculen af. Dit gebeurt met
infraroodspectroscopie met straling van de vrije-elektronenlaser FELIX. Het
vereenvoudigde systeem helpt de moleculaire processen op te helderen die zijn
betrokken bij watersplitsing.
Kaal cluster verandert in enzymcluster
Het modelcluster blijkt verscheidene watermoleculen van een proton te ontdoen,
wat een belangrijke voorwaarde is voor de wateroxidatiereactie. Het kale cluster,
dat niet lijkt op het cluster in het OEC, verandert door de adsorptie van watermoleculen evenwel in een structuur die erg lijkt op die in het OEC. Het vermogen
een proton uit een watermolecuul te verwijderen is daarom een inherente
eigenschap van het cluster; zijn vorm in het biologische systeem is onafhankelijk
van zijn complexe eiwitomgeving.
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Free electron lasers for infrared
experiments

DOEL : Het ontwikkelen en bedrijven

van FELIX. De faciliteit biedt de
internationale onderzoeksgemeenschap toegang tot heldere infrarood
stralingsbronnen. Het spectrum
loopt van 3 tot 1500 micrometer
WERKWIJZE : Met FELIX onderzoeken
wetenschappers de moleculaire
fysica achter complexe moleculen
en ionen; toepassingen liggen in de
levenswetenschappen, de katalyse
en de astrofysica
LOOPTIJD : 2013–2022
BUDGET: 9,1 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. J.Oomens (RU)

De structuur van een kaal mangaanoxidecluster
gaat na adsorptie van watermoleculen sterk
lijken op die van OEC in een natuurlijk fotosynthetisch systeem.

Op weg naar nabootsing van fotosynthese
Deze studie is een eerste stap in biogeïnspireerd onderzoek om de
processen van fotosynthese in de natuur na te bootsen. Betere nabootsing in het laboratorium komt misschien binnen experimenteel bereik;
dat zou dan in overvloedige mate energie-efficiënte katalysatoren
voor waterstofproductie met zonlicht kunnen opleveren. Cruciaal voor
dit onderzoek zijn het bereik aan infraroodgolflengten en de laserintensiteiten die het nieuwe FELIX-laboratorium kan leveren. Zo zijn op
moleculair niveau de complexe structuur van de mangaanoxideclusters
in aanwezigheid van watermoleculen in alle detail te onderzoeken.

Opening van FELIX door staatssecretaris Sander Dekker:
➥ www.youtube.com/watch?v=Bed2ZUDvKvc
✶ ‘The Interaction of Water with Free Mn4O4+ Clusters: Deprotonation and Adsorption-Induced structural Transformations’
Sandra M. Lang, et al. Angew. Chemie Int. Ed. 2015, 54 (50), 15113–15117 doi: 10.1002/anie.201506294.
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Single gold nanorods
in live cells

DOEL : Methodologie ontwikkelen om

de functie en de mechanica van een
breed scala aan biomoleculen in een
levende cel te onderzoeken
WERKWIJZE : Samenwerking van
universitaire onderzoeksgroepen
van FOM
LOOPTIJD : 2012–2017
BUDGET: 1,4 miljoen euro
LEIDING : dr.ir. S.J.T. van Noort (LEI)

Nanostaafjes van goud bewegen vrij
door levende cellen
Biofysici, chemici en biologen werken in Leiden samen om afzonderlijke moleculen gedurende langere tijd te volgen in levende cellen. Dat gebeurt met behulp
van nanostaafjes van goud. Deze deeltjes zijn binnen een seconde gelocaliseerd
met een nauwkeurigheid van nanometers in drie dimensies. De nanostaafjes
blijken vrij door levende cellen te kunnen bewegen.
De glucocorticoidreceptor is een eiwit dat na binding met een hormoon een aantal
genen activeert. Dit eiwit vindt die genen tussen enkele tienduizenden andere
genen. Hoe werkt dat? Het antwoord op die vraag is niet alleen van fundamenteel
belang om de werking van het eiwit te begrijpen, maar ook om bijwerkingen van
hormoongebaseerde medicijnen te voorkomen. De nauwkeurige analyse van de
veranderende positie van de glucocorticoidreceptor kan inzicht geven in de werking van dit eiwit. Dit jaar zijn met behulp van fluorescente eiwitten verschillende
manieren van binding van het eiwit met het DNA opgehelderd.
Voor goud gaan
Om goudstaafjes te kunnen gebruiken voor het volgen van individuele eiwitten zijn
deze gesynthetiseerd met verschillende functionele groepen. De plasmonresonantie van de nanostaafjes is zo sterk dat ze met behulp van een infrarode laser en
geavanceerde microscopische technieken snel en zeer nauwkeurig kunnen worden
gelocaliseerd. Zo kon de mobiliteit van deze staafjes in kaart worden gebracht in
zowel de celkern, waar het DNA zich bevindt, als in het cytoplasma, waar de glucocorticoidreceptor is voordat het door hormonen wordt geactiveerd. De eerste
metingen laten zien dat in beide gevallen de goudstaafjes vrij kunnen bewegen.
Daarnaast hebben de onderzoekers de nanostaafjes voorzien van het deel van
het eiwit dat zorgt voor transport in de celkern. Dit lijkt echter niet voldoende om
goudtransport naar de kern op gang te kunnen brengen.

De trajecten van verschillende afzonderlijke
goudstaafjes, links in het cytoplasma, rechts in
de celkern. Statistische analyse van de trajecten laat zien dat de staafjes in beide gevallen
vrij kunnen bewegen.
➥ Harkes et al., PLOS ONE 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0141080.
➥ Artikel: bit.ly/1TOzQh3
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Transport van receptoren voor
communicatie hersencellen opgehelderd
Het transport van receptoren aan het oppervlak van synapsen - de uiteinden van
zenuwcellen - is belangrijk voor de juiste samenstelling van die synapsen, en
daarmee voor goede communicatie tussen onze hersencellen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de groepen van Casper Hoogenraad en Lukas Kapitein,
beiden van de Universiteit Utrecht.
In ons brein communiceren miljoenen hersencellen met elkaar via contactpunten die we synapsen noemen. Aan het oppervlak van zo’n synaps bevinden zich
receptoren, die met zorgvuldige timing en precisie moeten worden geplaatst om
de signalen van andere hersencellen op te vangen. De receptoren verspreiden zich
door middel van diffusie, of worden verpakt in transportblaasjes en actief getransporteerd. Over dat laatste is nog weinig bekend.
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Barriers in the brain: the molecular
physics of learning and memory

DOEL : Bestudering van de moleculair-

fysische processen die de sterkte
van synapsen en in het bijzonder de
receptoren op de uiteinden van de
synapsen reguleren
WERKWIJZE : Samenwerking van universitaire onderzoeksgroepen van FOM
LOOPTIJD : 2012–2016
BUDGET: 1,8 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. E.J.G. Peterman (VU)

Transportdynamiek in levende hersencellen bekijken
De onderzoekers maakten gebruik van geavanceerde microscooptechnieken om
in levende hersencellen te kijken. Zo bleek dat receptor-transportblaasjes een
belangrijke rol spelen in het toevoegen of verwijderen van receptoren aan het oppervlak van de synaps. Deze transportblaasjes werden via moleculaire motoreiwitten getransporteerd over verschillende snelwegen in de zenuwcel, microtubuli en
actine geheten. De transportblaasjes konden zowel lange afstanden afleggen als
meerdere synapsen bezoeken. De onderzoekers
bekeken de rol van moleculaire motoreiwitten verder door de motoreiwitten kunstmatig te koppelen
aan de receptor-transportblaasjes en het daaropvolgende gedrag te bestuderen.
Receptortransport beïnvloedt synapsen
Wanneer de transportblaasjes bijvoorbeeld aan
het actine-motoreiwit myosine-VI werden gekoppeld, werden de transportblaasjes uit de synaps
getransporteerd. Het aantal receptoren aan het
oppervlak van de synaps daalde en de moleculaire samenstelling van de synaps
veranderde. De bevindingen dragen samen bij aan beter begrip over het transport
van receptoren in hersencellen, en de invloed daarvan op de moleculaire architectuur van synapsen.

Microscoopopname van receptor-transportblaasjes (wit tegen een zwarte achtergrond) in
een uitloper van een hersencel (een zogeheten
dendriet, rode pijlen) en in synapsen (spines,
groene pijlen). De gele lijn laat de contouren van
de hersencel zien.

➥ Een dag in het leven van een motoreiwit: www.youtube.com/watch?v=b9nZ5ArsSC8
✶ Positioning of AMPA Receptor-Containing Endosomes Regulates Synapse Architecture,
M.Estevest da Silva, et al. Cell Rep. 2015 13(5). 933-43.
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LHC physics:
the Dutch participation

WERKWIJZE : Data verzamelen en analyseren via de experimenten ATLAS,
LHCb en ALICE in de deeltjesbotser
LHC bij CERN in een samenwerking
van alle partners in Nikhef-verband
LOOPTIJD : 2015–2021
BUDGET: 20,5 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. S.C.M. Bentvelsen
(Nikhef/UvA)

Wat is er aan de hand met het
uiteenvallen van het b-quark?
Bij het LHCb-experiment bij de LHC-versneller op CERN worden b-quarks
geproduceerd als onderdeel van B-mesonen. Dat zijn deeltjes met twee verschillende quarks waarvan er één het b-quark is. Analyse van data van run-1, de
periode 2011-2012, heeft het afgelopen jaar vier waarnemingen opgeleverd aan
deze B-mesonen die in meer of mindere mate afwijken van de voorspellingen
van het standaardmodel.
Het bottom of simpelweg b-quark werd in 1978 ontdekt en is één van de zes
quarks van het standaardmodel. Het is niet stabiel en valt volgens het
standaardmodel op allerlei manieren uiteen in lichtere quarks. Het precieze
uiteenvallen is gevoelig voor onbekende deeltjes.
Afwijkend verval
Allereerst bleek het verval van een b-quark naar een strange-quark niet overeen
te komen met de verwachtingen voor het geval waarbij tegelijkertijd ook twee
muonen worden geproduceerd. Zou er een zwaardere variant kunnen bestaan
van het Z-boson, Z-prime boson (Z') gedoopt? Vervolgens werd de zeer zeldzame overgang van een b-quark, samen met een strange-quark, naar twee
muonen ontdekt: het verval van het Bs0-meson. Hoewel dit proces goed wordt
beschreven door het standaardmodel werd tegelijkertijd ook het vergelijkbare
verval van het Bd0 -meson (een b-quark samen met een down-quark) naar twee
muonen gedetecteerd. Dit proces komt iets te vaak voor.

Verval van een B-meson (met een b-quark
erin) naar een charmdeeltje en een tau-lepton.

Meer puzzels
Een derde puzzel ontstond bij de bepaling van de kans dat het b-quark vervalt
naar een up-quark. De meting van deze kans met behulp van afzonderlijke
vervalprocessen levert een andere waarde dan een eerdere meting via het totaal
van alle vervalmogelijkheden. Tenslotte is het verval van b-quarks naar charmquarks gemeten waarbij tegelijkertijd twee taudeeltjes dan wel twee muondeeltjes geproduceerd worden. De verhouding tussen deze twee mogelijkheden
blijkt af te wijken van de voorspelling van het standaardmodel.
Nog te vroeg voor conclusies
Betekent dit dat er daadwerkelijk nieuwe deeltjes of krachten zijn gevonden die
niet door het standaardmodel worden beschreven? Nee, daarvoor is het nog te
vroeg. Onze afspraak om pas met een signaal van tenminste vijf standaarddeviaties een ontdekking te claimen, is nog nergens gehaald. De onderzoekers kijken
daarom reikhalzend uit naar de data van LHC run-2 (2015-2018) en gaan deze
zeldzame vervallen van het b-quark met leptonen tot op de bodem uitzoeken.
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Abrupte verandering in
dunne-film magnetisme
De magnetische eigenschappen van nanolaagjes van lanthaanmangaanoxide
(LaMNO3) veranderen abrupt bij een minieme verandering in de dikte van de
laag. Dat bijzondere effect is ontdekt door onderzoekers van de Universiteit
Twente en de Stichting FOM, in een gezamenlijk onderzoek met wetenschappers
uit Singapore, de Verenigde Staten en Ierland.
Materialen met bijzondere elektronische of magnetische eigenschappen zijn van
groot belang voor allerhande toepassingen. Een bijzonder veelzijdige categorie
van materialen zijn de zogeheten 'perovskietoxiden'. De wetenschappers hebben
een bijzonder effect ontdekt in het magnetisme van lanthaanmangaanoxide, een
van deze perovskietoxiden. Dit materiaal bestaat uit stapelingen van kristallijne
eenheidscellen van LaMnO3 , vergelijkbaar met de stapeling van legoblokken. In
dit geval zijn de individuele bouwstenen slechts 0,4 nanometer groot.
Magnetische eigenschappen meten
De onderzoekers brachten voor hun onderzoek dunne laagjes van LaMnO3
aan op een niet-magnetische ondergrond van strontiumtitaanoxide (SrTiO3).
Er werd een helder beeld verkregen van de magnetische eigenschappen
van deze lagen bij een wisselend aantal gestapelde lagen met behulp van
Scanning SQUID Microscopie, een techniek die gebruik maakt van supergeleidende magnetometers, waarmee extreem gevoelig magnetische velden gemeten kunnen worden. De onderzoekers constateerden dat na het aanbrengen van
een zesde laag van LaMnO3-blokken de toestand van het materiaal drastisch
veranderde: van anti-ferromagnetisch - wat geen waarneembaar magnetisme
oplevert - naar ferromagnetisch. Een dergelijk abrupt effect is nog niet eerder
waargenomen. De onderzoekers beschrijven tevens een mogelijke verklaring
voor deze overgang, gebaseerd op een interne verschuiving van elektrische
lading in het LaMnO3 door elektrische velden in dit materiaal.
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2-dimensional electron devices
in complex oxides

DOEL : Nieuwe quantumtransport-

eigenschappen van (nano)gestructureerde tweedimensionale
elektronengassen op basis van
complexe oxides verkennen en deze
devices geschikt maken voor mogelijke toepassingen
WERKWIJZE : Samenwerking van
universitaire onderzoeksgroepen
van FOM
LOOPTIJD : 2014–2019
BUDGET: 2,9 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)

Afbeelding van de magnetische signalen afkomstig van de LaMnO3-films, zoals gemeten
met een Scanning SQUID Microscoop. Het
magnetisch actieve linker deel van de film
is zeven LaMnO3-blokken dik (ongeveer drie
nanometer), het rechter deel is vijf LaMnO3blokken dik (twee nanometer).

Toepassing
De ontdekking van zo'n scherpe, kritische laagdikte voor ferromagnetisme biedt
unieke mogelijkheden om op nanoschaal magnetische structuren te definiëren.
Het impliceert ook dat er sprake is van een heel gevoelige functionaliteit, waarbij een kleine aanpassing een verandering in de magnetische eigenschappen
kan oproepen. Dat geldt mogelijk niet alleen voor het aanbrengen van een extra
LaMnO3-blok, maar wellicht ook voor andere manipulaties zoals het aanbrengen
van elektrische spanningen of het adsorberen van bepaalde moleculen. Vervolgstudies zullen zich dan ook richten op het gebruik van dit effect in informatietechnologie en in sensoren.

✶ X. Renshaw Wang, et al., Imaging and control of ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures,
Science 349, 716-719 (2015).
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Quantum gravity and the
search for quantum spacetime

DOEL : Het beschrijven van de eigen-

schappen van quantum tijd-ruimte
op zeer korte lengteschalen, als
bijdrage aan het zoeken naar een
consistente theorie die de algemene
relativiteitstheorie en de quantumtheorie verenigt
WERKWIJZE : Samenwerking van
universitaire onderzoeksgroepen
van FOM
LOOPTIJD : 2014–2019
BUDGET: 1,2 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. R. Loll (UU)

Quantumruimte-tijd verkennen
met Wilson loops
Hoe ziet de quantumruimte-tijd eruit? Voorspellingen voor quantumzwaartekracht en ruimte-tijd worden onderzocht in een Nijmeegs project
in het FOM-netwerk.
Onderzoek aan quantumzwaartekracht - de nog altijd ongrijpbare quantumtheorie onder de algemene relativiteitstheorie van Einstein - kent een lange en
sterke traditie in Nederland. In tegenstelling tot de andere bekende fundamentele wisselwerkingen in de natuur, waarvan de dynamica plaatsheeft op de
achtergrond van een inerte, onveranderlijke ruimte-tijd, beschrijft de zwaartekracht de dynamica van ruimte-tijd zelf. Dit kan verklaren waarom standaard
zogeheten perturbatieve methoden om de quantumdynamica van het zwaartekrachtveld en de structuur van quantumruimte-tijd te beschrijven, niet werken
op de ultrakorte Planckschaal, het rijk van de quantumzwaartekracht. Gelukkig
zijn er alternatieve niet-perturbatieve kandidaattheorieën geformuleerd.
'Quantumobservabelen'
Quantumruimte-tijd is naar verwachting zeer fluctuerend en lijkt mogelijk
helemaal niet op de vertrouwde gladde ruimte-tijd die we op schalen van alledag
waarnemen. Niet alleen kan hij gekromd en hobbelig zijn, maar het is volkomen
onduidelijk of begrippen als ruimte, tijd en causale volgorde – cruciaal om klassieke ruimte-tijd te beschrijven – betekenis hebben op de Planckschaal. Mogelijk
moeten ze worden vervangen door andere, fundamentelere structuren. Om dat
uit te vinden speuren de onderzoekers naar grootheden waarmee de quantumgeometrie van ruimte-tijd kwantitatief te beschrijven is. Het meten van deze
'observabelen' is de quantumtegenhanger van het bepalen van de kromming van
ons heelal met behulp van astrofysische metingen.

Verdeling van twee invariante hoeken die
de Wilson loop van niet-perturbatieve
quantumzwaartekracht in Causal Dynamical
Triangulations karakteriseert, en een aspect
van quantum ruimte-tijd beschrijft.

Wilson loops
Er zijn maar heel weinig observabelen voor niet-perturbatieve quantumzwaartekracht bekend. Eén moeilijkheid is het ontbreken van een gefixeerde metrische
achtergrondstructuur, als referentie voor te verrichten metingen. Dit soort
obstakels kan worden overwonnen in causal dynamical triangulations. Deze
benadering levert ook een expliciet rekenraamwerk om met numerieke simulaties observabelen in te voeren en te meten. Een prachtig voorbeeld zijn de
Wilson loop-observabelen, bekend van hun gebruik in ijktheorie. Onderzoekers
bij de Radboud Universiteit beschouwden lange gesloten paden die de hele
quantumruimte-tijd doorkruisen en maten langs die paden de quantumverwachtingswaarden van bepaalde geometrische integralen, de zogeheten Wilson
loops. De resultaten laten zien dat deze observabele niet-perturbatief bestaat
en dat de gemeten quantumkromming op alle schalen groot is. Dat geeft weer
extra informatie over hoe quantumruimte-tijd er uitziet.

➥ publicatie in Phys.Rev.D.: bit.ly/1TkMHrO
➥ voordracht Pirsa: bit.ly/1TOEiLs
➥ artikel Volkskrant: bit.ly/1oMgigf
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Halfgeleider honingraten: een
nieuwe klasse halfgeleidermaterialen
Halfgeleiders met een honinggraatstructuur kunnen een nieuwe klasse materialen
vormen. Deze materialen bezitten het beste van twee werelden: de elektronische
eigenschappen lijken op die van grafeen, maar zijn tegelijkertijd beïnvloedbaar. Dit
maakt deze materialen uitermate geschikt voor toepassingen in de spintronica.
Halfgeleiderkristallen met twee grote dimensies en de derde op nanometerschaal
zijn diepgaand bestudeerd en worden nu toegepast in opto-elektronische devices
zoals lasers en zonnecellen. Onlangs werd duidelijk dat de eigenschappen verder
gemanipuleerd kunnen worden door een extra periodiciteit in de laterale dimensies aan te brengen. Indien de ladingsdragers in een honingraatstructuur worden
opgesloten ontstaan er geleidings- en valentiebanden met een lineaire dispersierelatie tussen kinetische energie en golfvector, vergelijkbaar met de Diracbanden
in grafeen. Daarbij blijft de bandkloof van de halfgeleider behouden zodat de
Diracbanden met opto-elektronica gecombineerd kunnen worden.
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Designing Dirac carriers in
semiconductor honeycomb
superlattices

DOEL : De elektronische eigenschap-

pen bestuderen van conventionele
goed bekende tweedimensionale
halfgeleiders die door hun honingraatstructuur op nanometerschaal
ook een rijke Dirac-bandstructuur
krijgen
WERKWIJZE : Samenwerking van
universitaire onderzoeksgroepen
van FOM
LOOPTIJD : 2014–2019
BUDGET: 2,3 miljoen euro
LEIDING : prof.dr. D. Vanmaekelbergh
(UU)

Honingraat halfgeleiders met Dirac-type elektronen en gaten
Verscheidene experimentele groepen, waaronder die in het FOM-programma
'Designing Dirac carriers in semiconductor superlattices', proberen op dit moment
lood-, cadmium- en kwik-chalcogenide halfgeleiders in een honingraatgeometrie
te maken met behulp van nanokristalassemblage1 en top-down lithografie. De
opto-elektronische eigenschappen zullen worden bestudeerd met optische en
elektrische spectroscopie. De onderzoekers hopen van tweedimensionale halfgeleiders met Dirac-type elektronen en gaten een onmiskenbaar nieuwe klasse
materialen te maken.
Topologische banden: een nieuwe weg naar spintronica
In honingraathalfgeleiders met zware elementen zorgt de intrinsieke spin-baankoppeling voor het quantum-spin-Halleffect: de binnenkant van het honingraatrooster wordt een isolator terwijl aan de randen twee dispersieloze spinstromen
in tegenovergestelde richting en met tegengestelde spin ontstaan. Dit opent een
nieuwe weg naar spintronica. De onderzoekers voorspelden dat cadmiumtelenide
en cadmiumselenide dit effect in de valentiebanden net onder de bandkloof zouden moeten hebben2. Voor honingraat kwiktelenide (HgTe) voorspelden ze twee
Dirackegels met respectievelijk S- en P-symmetrie3 met een zeer sterk quantumspin Halleffect, en verder ook een dispersieloze band. Coulombinteracties kunnen
hier leiden tot nooit eerder geziene elektronische fasen zoals het fractioneel
quantum-spin-Halleffect. De uitdaging bestaat er nu in om een honingraatstructuur van HgTe te maken, en vervolgens het elektron Fermi-niveau in de
topologische banden te plaatsen.

Een honingraatvormige halfgeleider van loodselenide met de Dirackegel die wordt gevormd
door de laagste geleidingsbanden.

➥ Interview with Daniel Vanmaekelbergh for MRS TV bit.ly/21G5DCf
1

➥ Science: bit.ly/216Jw5T

2

➥ Phys.Rev.X: bit.ly/1TOFqPj

3

➥ Nature: bit.ly/1LtToF4
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Rydberg atoms on
a lattice

DOEL : Ultrakoude Rydbergatomen

combineren met ordelijke
structuren (roosters) om een
krachtige combinatie te ontwikkelen voor een schaalbaar platform
voor quantum rekenen en quantum
simulaties, en om veeldeeltjesverstrengeling en sterk wisselwerkende
veeldeeltjes quantumtoestanden te
maken en te bestuderen
WERKWIJZE : Samenwerking van
universitaire onderzoeksgroepen
van FOM
LOOPTIJD : 2014–2019
BUDGET: 1,5 miljoen euro
LEIDING : dr. R.J.C. Spreeuw (UvA)

De verschillen en overeenkomsten tussen
de ruimtelijke blokkade bij Rydberg-

Kristalvorming bijzondere atomen
doorgrond dankzij grafenmodel
Het aantal Rydbergatomen dat in een ultrakoud gas vormt, varieert steeds minder naarmate de atomen een sterkere interactie met elkaar hebben. Onderzoekers van de Stichting FOM, de TU/e en de Universiteit van Buenos Aires hebben
ontdekt hoe dat komt. Het systeem zet zichzelf klem.
Rydbergatomen bevatten elektronen die ver van de atoomkern bewegen. Deze
elektronen zijn niet sterk gebonden aan de kern. Rydbergatomen hebben daardoor een aantal vreemde eigenschappen – ze reageren bijvoorbeeld sterk op
elektrische en magnetische velden. Ook hebben de Rydbergatomen een ontzettend sterke interactie met elkaar. Dat zorgt voor het zogeheten blokkade-effect:
nabij een Rydbergatoom kunnen geen andere Rydbergatomen meer ontstaan.
Door slim gebruik te maken van deze blokkades, kunnen onderzoekers ruimtelijke
structuren bouwen met de atomen, zoals kristallen. Nieuw onderzoek werpt nu
nieuw licht op deze kristalvorming.
Wiskundig model
In hun publicatie vertalen de onderzoekers het ingewikkelde probleem naar een
eenvoudiger grafenmodel. Dit wiskundige model bestaat uit een verzameling punten, de atomen, die met elkaar zijn verbonden. De atomen veranderen op willekeurige tijdstippen in Rydbergatomen. Daarbij voorkomen ze dat naburige deeltjes
tegelijkertijd in Rydbergatomen kunnen veranderen. Het deeltjessysteem eindigt
uiteindelijk in een stabiele situatie, waarin alle deeltjes Rydbergatomen zijn óf
geblokkeerd worden. Door te bestuderen hoe dit modelsysteem klem komt te
zitten, konden de onderzoekers doorgronden waarom het aantal Rydbergatomen
dat zich in een echt gas vormt, relatief weinig fluctuaties vertoont.

atomen (links) en bij wiskundige grafen
(rechts). Van belang voor het model is dat in
beide gevallen de deeltjes dezelfde verdeling
van het aantal buren hebben.

Theorie en experiment
“We waren verrast dat de theoretische resultaten zo sterk overeenkomen met
de experimentele resultaten. Het model negeert namelijk belangrijke ruimtelijke
aspecten, zoals de positie van ieder
deeltje”, zegt groepsleider Servaas
Kokkelmans. Wegens het succes van
het model denkt het team dat natuurkundigen het ook kunnen gebruiken
om andere deeltjessystemen waarin
complexe interacties een rol spelen
te beschrijven.

✶ J. Sanders, et al. Sub-Poissonian statistics of jamming limits in ultracold Rydberg gases,
Phys. Rev. Lett. 115, 043002 (2015).
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Computational sciences voor
energieonderzoek
Het grootschalig publiek-private samenwerkingsinitiatief ‘Computational
sciences for energy research’ (CSER) van Shell, FOM en NWO draaide eind 2015
op volle toeren. Er liepen meer dan vijftig projecten. Hieronder bijdragen uit
twee van deze projecten.
• Efficiëntere zonnecellen
Organische en hybride zonnecellen zijn alternatieven voor de bestaande
anorganische zonnecellen, maar ze zijn momenteel nog minder efficiënt
in het omzetten van vermogen. Dat komt door energieverlies als gevolg van het
recombineren van tegengestelde ladingsdragers (elektronen en gaten) in de interface tussen de verschillende materialen waaruit zonnecellen zijn opgebouwd.
Daardoor bereikt een aantal ladingsdragers de extractie-elektrodes niet. Om
dit te voorkomen moet
de verhouding tussen de
diëlektrische constantes,
aangegeven met epsilon,
aan weerszijden van de
interface zo dicht mogelijk bij 1 zitten. Is dat niet
het geval, zoals in figuur 1
weergegeven, dan worden
de ladingsdragers naar
Figuur 1
elkaar toegetrokken en annihileren ze. Van belang is
ook de waarde van sigma, een maat voor de ladingsdichtheid of -verdeling op het
interfaceoppervlak. Hoe dichter sigma bij nul zit - door een gelijke verhouding
van de diëlektrische constantes en een grote kromming van het interfaceoppervlak - hoe minder lading er naar de interface getrokken wordt en hoe meer
ladingsdragers de zonnecel oplevert. In zijn promotieproject onderzoekt Tejas
Sherkar in Groningen hoe deze parameters zo te manipuleren dat ze de opbrengst van de beoogde zonnecel vergroten.
• Stukbreken van gesteente door modelleren hydrofracturing
Bij het winnen van schaliegas is het stukbreken van het reservoirgesteente met
behulp van een vloeistof onder druk van cruciaal belang. Recent onderzoek laat
zien dat complexe breukpatronen in drie dimensies robuust gemodelleerd kunnen worden met zogeheten phase field models. Daarin volgt de voortplanting
van breuken direct uit principes van minimale energie. Dit project van Nitish
Singh in Eindhoven moet leiden tot een numerieke tool om het breekproces op
realistische schaal efficiënt te simuleren. Figuur 2 toont een numerieke simulatie
in een bros materiaal. De simulatie laat het begin zien van het ontstaan, groeien,
vertakken en ook weer samenvloeien van breuken door toepassing van minimale
energie-principes. Al deze effecten samen bepalen hoe het gesteente breekt.

FOM-PROGRAMMA

i32

Computational sciences
for energy research

FOM-PROGRAMMA

145

Computational sciences for
energy research - knowledge
infrastructures

DOEL : Een belangrijke investering

doen in het Nederlandse onderzoek
en de Nederlandse infrastructuur
in de computational science om
bijdragen te leveren aan diverse
energie-gerelateerde onderwerpen
in de topsectoren
WERKWIJZE : Partners in i32 zijn Shell
en TKI-Gas, partners in 145 zijn Shell,
NWO-AB, NWO-ALW, NWO-CW,
NWO-EW en STW
LOOPTIJD : 2012–2021
BUDGET i32: 20,6 miljoen euro
BUDGET 145: 6,7 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. B. Koren (TU/e)

Figuur 2
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FOM-PROGRAMMA

i39

Topological quantum
computations

FOM-PROGRAMMA

i26

Scalable circuits of Majorana
qubits with topological
protection

DOEL : Het realiseren van topologisch

beschermde qubits in vaststof
devices met nanometerafmetingen
WERKWIJZE : Samenwerking met
Microsoft
LOOPTIJD i39: 2014-208
LOOPTIJD i26: 2011–2018
BUDGET i39: 16,2 miljoen euro
BUDGET i26: 4,0 miljoen euro
LEIDING : prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven
(TUD)

Hoe lang leeft een
topologische qubit?
Quantumbits - qubits - gebaseerd op Majoranadeeltjes zijn intrinsiek ongevoelig voor ruis uit de buitenwereld: dit heet topologische bescherming. Majoranagebaseerde qubits worden daarom topologische qubits genoemd. Toch is
een topologisch qubit nog wel gevoelig voor één soort fouten: verstoring door
verdwaalde elektronen die de qubit binnendringen. De levensduur van de
topologische qubit blijkt te worden bepaald door de tijd die kan verlopen
tussen verstoringen door het binnendringen van verdwaalde elektronen.
In supergeleiders vormen elektronen Cooperparen met een paarvormende
energie van twee delta, een materiaalconstante. Een ongepaard oneven elektron
heeft een excesenergie van één delta, waardoor een supergeleidend eiland een
zeer gevoelige detector voor een afzonderlijk ongepaard elektron is, zelfs bij
een achtergrond van miljarden elektronen. Met deze gevoeligheid kunnen we de
quantumtoestand van Majoranadeeltjes bepalen. Aangezien één paar Majoranatoestanden voor een enkele elementaire lading staat, kunnen we door vast te
stellen of er een oneven dan wel een even aantal elektronen in de supergeleider
zit, de quantumtoestand van het topologische qubit in kaart brengen.
Ultieme grens aan levensduur
Soms echter zal er een enkel verdwaald elektron de topologische qubit binnen
tunnelen en daarmee de quantumtoestand van de qubit veranderen. De tijd tussen zulke gebeurtenissen, de pariteitslevensduur genoemd, is dan een ultieme
grens voor topologische qubits.
Het monopolie van aluminium breken
Van oudsher worden supergeleidende quantumcircuits gemaakt van aluminium.
Door zijn lage kritische magneetveld is aluminium ongeschikt voor het maken
van Majoranatoestanden. Onze onderzoeksgroep stapte daarom over op een
andere supergeleider, niobiumtitaniumnitride (NbTiN). Omdat deze supergeleider een grotere delta heeft dan aluminium blijkt de pariteitslevensduur heel
lang, tot wel één minuut.

Artistieke impressie van het circuit dat voor het onderzoek werd gebruikt. Het smalle eiland van
niobiumtitaniumnitride (grijs) werkt als een filter voor ongepaarde elektronen (rode deeltjes) maar
laat Cooperparen (witte deeltjes) tussen de aluminium leads door. De efficïentie van het filteren is door
de materiaalkeuze twaalf ordes van grootte beter dan in aluminium, leidend tot een pariteitslevensduur van één minuut.

✶ One minute parity lifetime of a NbTiN Cooper-pair transistor,
D. J. van Woerkom, A. Geresdi and L. P. Kouwenhoven,
Nature Physics, 11, 547 (2015) Pdf artikel: bit.ly/1YrDtcj
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costly wisdom • PROF.DR. PATRICK DECOWSKI & JELLE AALBERS MSC.

GIDS EN BESCHERMHEER
Patrick Decowski en Jelle Aalbers zijn samen op zoek naar donkere materie, de mysterieuze stof die volgens astronomen wel moet bestaan, maar die nog nooit rechtstreeks is
waargenomen. Met een uiterst gevoelige ondergrondse detector hopen wetenschappers
uit tien landen daar verandering in te brengen. Hun experiment gaat binnenkort van start.

PD: Onze detector is de gevoeligste
donkere materie detector ooit gebouwd.
Hij staat 1400 meter onder de grond, wordt
afgeschermd door hoge rotsen en bevat
3,5 ton xenon. We hopen daarin een piepklein lichtflitsje te zien, als het edelgas een
reactie aangaat met een deeltje donkere
materie.
JA: Je kunt het zien als vissen op een heel
zeldzaam visje. Je hebt een groot sleepnet
nodig en je moet precies weten welk visje je
zoekt en hoe je dat kunt onderscheiden van
andere vissen of zeeschildpadden.
PD: Het is echt teamwork, we werken met
120 mensen aan dit experiment. Tegelijkertijd zijn we allemaal individuen met goede
ideeën. Die ideeën moet je eerst binnen je
eigen team toetsen, dan in een groter team
en ten slotte in de hele wetenschappelijke
gemeenschap. FOM heeft hiervoor een geschikte omgeving gecreëerd door bij Nikhef
de Nederlandse deelnemers aan alle grote
internationale deeltjesfysica en astrofysica-experimenten bijeen te brengen.
JA: Wanneer je als jong persoon binnenkomt
in zo’n groot team, heb je iemand nodig die
je richting geeft. Die je vertelt bij wie je
moet zijn met welk probleem. En die soms
zegt ‘jij wilt nu met die en die vraag aan de
slag, maar daar zijn we al dertig jaar mee

bezig. Als jij er nu ook nog dertig jaar in
stopt, dan komen we geen steek verder.’
PD: Ik ben dus voor jou een soort gids in de
wereld van de Big Science. Tegelijkertijd
voel ik me ook een soort beschermheer. Ik
scherm jonge onderzoekers af van een hoop
– oneerbiedig gezegd – politiek geneuzel.
Er moet nu eenmaal veel vergaderd worden
over zaken die niet per se met wetenschap
te maken hebben. Soms ben ik wel eens
jaloers dat je je als jonge onderzoeker helemaal op één onderwerp kunt storten.
JA: Maar die fase heb jij ook gehad.
PD: Zeker, en daar heb ik van genoten en
natuurlijk veel van geleerd.
JA: Daardoor kun je goed kritische vragen
stellen. Van een afstandje kijken, maar toch
met inlevingsvermogen.
PD: Omgekeerd leer ik van jou onderwijstechnieken, omdat jij daar meer in getraind
bent. Hoe je een tentamen zo opstelt dat
studenten snappen wat er van ze gevraagd
wordt bijvoorbeeld.
JA: We overleggen veel over de beste manier om iets uit te leggen. Ik vind het goed
dat je onderwijs serieus neemt, en het niet
een beetje ernaast doet. Je spendeert er
veel tijd aan, omdat je weet hoe belangrijk
het is om andere mensen mee te nemen in
ons verhaal.

PD: Voor de toekomst van ons vakgebied
vrees ik dat de faciliteiten steeds groter en
groter worden en de teams ook. Persoonlijk
vind ik het dan wat minder interessant,
want dan wordt het wel heel politiek.
JA: Ik kan me ook voorstellen dat mensen
zich meer gaan specialiseren. Nu zijn alle
onderzoekers nog all rounders, misschien
dat over tien jaar een bepaalde groep een
satelliet bouwt en de data daarvan gewoon
online zet. Dat een andere groep de data
analyseert.
PD: Dan zou je als hoogleraar dus nooit
meer met een schroevendraaier en soldeerbout in de weer zijn. Dat vind ik juist leuk
aan het vak zoals het nu is, dat dat af en toe
nog kan.
JA: Ik vind wetenschap enorm uitdagend,
maar ik zie dat een vaste aanstelling niet
voor iedereen is weggelegd.
PD: Je hebt volgens mij wel alles in huis:
creativiteit, nieuwsgierigheid, gigantische
kennis en het vermogen om iets helder over
te brengen. Maar inderdaad, soms loopt het
helaas niet zoals je zou willen.
JA: Daar houd ik rekening mee, want ik wil
niet in een vacuüm terechtkomen. Daarom
heb ik ook een lesbevoegdheid gehaald en
houd ik bewust meerdere opties open. •

PATRICK
P
DECOWSKI (38, l.) is hoogleraar Astrofysica aan de UvA

JELLE AALBERS (27, r.) is promovendus bij Nikhef. Hij studeerde

en programmaleider Donkere materie bij Nikhef. Hij is onder andere

theoretische fysica, onder andere in Berkeley, en volgde een tweejarig

betrokken bij het internationale XENON1T-experiment in het Italiaanse

traineeship bij het Platform Bètatechniek. Die bestond uit een opleiding

Gran Sasso.

didactiek, een stage als docent vwo en projecten bij bedrijven.
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“Het is bijzonder dat Patrick veel
verantwoordelijkheid neerlegt bij
een relatief onervaren iemand.”

“Dat lef moet je soms hebben.
Zo ging het vroeger bij mij ook
en dat heeft goed uitgepakt.”
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BIJLAGEN

EXTRA OVERZICHTEN EN TABELLEN
De tabellen op deze pagina’s geven een meer gedetailleerd beeld van de FOMorganisatie, lopende FOM-programma’s, input in mensen en geld, en output
in termen van wetenschappelijke producten bij FOM. Het personeelsbestand
bij FOM varieert als gevolg van schommelingen in toegekend jaarbudget en
in uitvoering genomen onderzoek. Vooral bij het tijdelijke wetenschappelijke
personeel (promovendi en postdocs) leidt dit tot golfbewegingen in de
gerealiseerde bezetting, aantallen proefschriften en uitstroom.
Meer details over de financiën vindt u in het Financieel Jaarverslag 2015.
➥ www.fom.nl/jaarverslagen
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Organogram

Raad van Bestuur
Uitvoerend Bestuur

Centrale Ondernemingsraad

AMOLF

ARCNL

Directeur

DIFFER

Bureau

Nikhef

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

LEI
EUR
UU
RU (incl HFML)
RUG
CWI

MUMC

Voor vier subgebieden heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM werkgemeenschapscommissies ingesteld. Deze fungeren als adviescommissies van het
bestuur. De commissies spelen tevens een rol in de bewaking van de voortgang
van lopende FOM-programma’s binnen hun subgebied. Het FOM-onderzoek
vindt plaats op twee soorten locaties: FOM-instituten en werkgroepen aan
universiteiten of kennisinstellingen.
➥ www.fom.nl/werkgroepen
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Leden van het bestuur en de
werkgemeenschapscommissies
Raad van bestuur
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e)
prof.dr. N.H. Dekker, vice-voorzitter (TUD)
prof.dr. M.W. Beijersbergen (Cosine Research/LEI)
prof.dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)
prof.dr.J. de Boer (UvA)
prof.dr.ing. J.F.J. van den Brand (VU)
prof.dr.ir. H. Bijl (TUD)
prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
prof.dr. J. de Boer (UvA)
prof.dr. H.J.H. Clercx (TU/e)
prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)
prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e)
prof.dr. R. van Grondelle (VU)
prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)
dr. H. van Houten (Philips)
prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG)
prof.dr. J. Knoester (RUG)
ir. P.A.O.G. Korting (ECN)
prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD)
prof.dr. R. Loll (RU)
prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)
prof.dr. F.C. MacKintosh (VU)
dr. M. Nip (Tata Steel)
prof.dr. Th. Peitzmann (UU)
prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)
prof.dr. P. Rudolf (RUG)
prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI)
dr. Th.J.H. Smit (Shell)
prof.dr.ir. E.-J. Sol (TNO)
Uitvoerend bestuur
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e)
prof.dr. N.H. Dekker, vice-voorzitter (TUD)
prof.dr.J. de Boer (UvA)
prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)
dr. Th.J.H. Smit (Shell)

Werkgemeenschapscommissie
Nanofysica/-technologie (NANO)
prof.dr. A. Fiore, voorzitter (TU/e)
prof.dr. A. Fasolino (RU)
prof.dr. T. Gregorkiewicz (UvA)
prof.dr. S.G. Lemay (UT)
prof.dr. C. de Morais Smith (UU)
prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen (TUD)
prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (LEI)
prof.dr.ir. C.H. van der Wal (RUG)
drs. J.N. Mout (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie
Fenomenologische fysica (FeF)
dr.ir. A.I. van Berkel, voorzitter (TNO)
dr.ir. R. Badie (ASML)
prof.dr. H.J.H. Clercx (TU/e)
prof.dr. M.L. van Hecke (LEI)
prof.dr. A.G.J.M. van Leeuwen (AMC)
prof.dr. M.A. Loi (RUG)
prof.dr.ir. P.R. Onck (RUG)
prof.dr. A.M. Versluis (UT)
dr. J.A.W. van Houwelingen (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie
Gecondenseerde materie en
optische fysica (COMOP)
prof.dr.ir. M. Dijkstra, voorzitter (UU)
prof.dr. D. Bonn (UvA)
prof.dr. J.-S. Caux (UvA)
dr. R.A. Duine (UU)
prof.dr. J.L. Herek (UT)
prof.dr. N.E. Hussey (RU)
dr.ir. S.J. van der Molen (LEI)
prof.dr. T.T.M. Palstra (RUG)
dr. H.G.C. Werij (TNO)
dr.ir. D.M. Kool (secretaris)
Werkgemeenschapscommissie
Fysica van levensprocessen (FL)
prof.dr. C. Wyman, voorzitter (EUR)
prof.dr. P.G. Bolhuis (UvA)
prof. dr. M.M.A.E. Claessens (UT)
prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
prof.dr. C. Hoogenraad (UU)
dr.ir. S.J.T. van Noort (LEI)
prof.dr.ir. E.J.G. Peterman (VU)
dr. C. Storm (TU/e)
prof.dr.ir. S.J. Tans (AMOLF)
dr. S. de Keijzer (secretaris)

Dit is een overzicht van 31 december 2015.
Voor een volledig en actueel overzicht van

Directeur
dr.ir. C.L.A. Hooijer
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alle werkgroepen en werkgroepleiders:

➥ www.fom.nl/werkgroepen
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Grafiek 9. De gemiddelde gerealiseerde personeelsbezetting (in fte) bij FOM per categorie in meerjarig perspectief
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Tabel 13. Wetenschappelijke output FOM-totaal in meerjarig perspectief gecorrigeerd voor dubbeltellingen

Proefschriften
Gerefereerde publicaties
Overige publicaties
Octrooien

2011

2012

2013

2014

2015

78
1447
2762
7

71
1634
2667
12

91
1192
1837
13

109
1168
1803
9

105
1187
1544
4

Tabel 14. Nieuwe en afgesloten FOM-programma’s in 2015
14a.
162
i38
i41
i44

Nieuwe FOM-programma's in 2015
VIRGO First direct detection of gravitational waves with Advanced Virgo
HTM
High Tech Materialen call
HSM
Hybrid Soft Materials
HTM2 High Tech Materials call 2

14b.

Tussentijdse beoordelingen in 2015
Geen

14c.
i32
i32

Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende FOM-programma's in 2015
CSER
Computational sciences for energy research (promovendi)
CSER
Computational sciences for energy research (tenure trackers)

14d.
61
73
101
104
105
146
i20
i24

In 2015 afgesloten FOM-programma's
CDEF
Physics in colloidal dispersions in external fields
QIP
Solid state quantum information processing
GE
Graphene-based electronics
TPP
Theoretical particle physics in the era of the LHC
PLSM Plasmonics
URSES Uncertainty reduction in smart energy systems
CLC
Contact line control during wetting & dewetting
SLS
Improved solid-state light sources

Ingediend
31
10

Gehonoreerd
19
2
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Lopende FOM-programma's in 2015
Tabel 15. Lopende FOM-programma’s in 2015

Nummer

Titel

Looptijd

Totaal FOMbudget (M€)

Organisatie-eenheid

SUBATOMAIRE FYSICA (SAF)
106 The origin of cosmic rays
114 Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive
isotopes as microlaboratories for fundamental physics
119 Gravitational physics - the dynamics of spacetime
121 A string theoretic approach to cosmology and quantum matter
123 KM3NeT: The next generation neutrino telescope
139 The missing universe: what is the subatomic constituent
of dark matter?
144 LHC Physics: the Dutch participation
150 Quantum gravity and the search for quantum spacetime
156 Higgs as probe and portal
160 Observing the big bang: the quantum universe and its
imprint on the sky
162 First direct detection of gravitational waves with Advanced Virgo

2008-2016
2009-2015

3,6
9,3

FOM-Nikhef + BUW
BUW

2010-2015
2010-2015
2010-2016
2013-2018

2,9
2,2
8,8
2,0

FOM-Nikhef + BUW
BUW
FOM-Nikhef
FOM-Nikhef + BUW

2014-2021
2014-2019
2015-2020
2015-2019

20,5
1,2
2,1
2,3

FOM-Nikhef + BUW
BUW
FOM-Nikhef + BUW
FOM-Nikhef + BUW

2015-2020

1,3

FOM-Nikhef + BUW

2004-2015
2009-2015

3,7
3,1

BUW
BUW

2009-2015
2009-2015
2010-2015
2011-2016
2011-2016
2011-2021
2011-2019
2012-2017
2012-2017
2013-2018
2014-2019

2,4
2,2
3,1
3,0
2,3
5,2
5,4
2,4
2,1
1,4
2,3

BUW
AMOLF
BUW
BUW
BUW
BUW
AMOLF + BUW
BUW
BUW
BUW
BUW

2014-2019

1,5

BUW

2015-2020
2015-2020

1,6
2,2

BUW
BUW

2,4
2,9

AMOLF + BUW
BUW

NANOFYSICA/TECHNOLOGIE (NANO)
88 Materials-specific theory for interface physics and nanophysics
109 Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining
fast time and short length scales for tomorrow's technology
111 Control over functional nanoparticle solids
113 Nano-photovoltaics
116 Use of nano science and technology
124 Nanoscale quantum optics
128 The singular physics of 1D electrons
130 * Next generation organic photovoltaics
131 * Light management in new photovoltaic materials
136 Single phonon nanomechanics
138 Stirring of light!
141 Quantum interference effects in single molecules
152 Designing Dirac carriers in semiconductor honeycomb
superlattices
155 Photosynthesis of nanomaterials: developing nanostructured
photocatalysts for solar fuel generation using light
157 Two-dimensional semiconductor crystals
158 Exciting exchange

GECONDENSEERDE MATERIE EN OPTISCHE FYSICA (COMOP)
118 Proton mobility in confinement
125 * Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise
investigations of fundamental symmetries and constants at
the atomic scale

* Dit programma heeft de vorm van een FOM-focusgroep
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2010-2016
2011-2016
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Nummer

Titel

132 * High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high
magnetic fields
133 * Free electron lasers for infrared experiments
134 Topological insulators
147 CO2-neutral fuels
149 2-dimensional electron devices in complex oxides
153 Rydberg atoms on a lattice
159 Magnon Spintronics

Looptijd
2011-2021

Totaal FOMbudget (M€)

Organisatie-eenheid

33,4

BUW

2013-2022
2012-2017

9,1
2,7

BUW
BUW

2012-2021
2014-2019
2014-2019
2015-2020

7,0
2,9
1,5
1,4

DIFFER + BUW
BUW
BUW
BUW

2009-2015
2010-2015
2010-2015
2011-2015
2011-2015
2012-2017
2012-2016

3,1
7,0
3,4
2,6
2,5
1,4
1,8

AMOLF + BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW

2013-2018

2,4

BUW

2014-2019
2002-2015

2,3
2,1

BUW
AMOLF + BUW

2010-2015

4,1

DIFFER

2014-2018

2,3

DIFFER

2004-2015
2004-2015
2008-2015
2008-2015
2009-2016
2010-2016
2011-2016
2013-2018
2013-2018

4,0
18,9
2,8
2,8
2,6
1,6
2,7
2,4
1,7

BUW
DIFFER
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW

2012-2021

6,7

BUW

2014-2017

1,5

AMOLF

FYSICA VAN LEVENSPROCESSEN (FL)
110
115
117
126
127
135
137
140
151
161

Spatial design of biochemical regulation networks
Towards biosolar cells
Mechanosensing and mechanotransduction by cells
The thylakoid membrane - a dynamic switch
A single-molecule view on protein aggregation
Single gold nanorods in live cells
Barriers in the brain: the molecular physics of learning and
memory
Crowd management: the physics of DNA processing in complex
environments
Spatio-temporal patterns of membrane protein activity
The signal is the noise seeking physical origins of fluctuations
in organism-scale behavior

FUSIFYSICA (FuF)
120 * Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning
plasmas
148 Magnum-PSI: a world-class user facility to tame the
plasma-wall interface

FENOMENOLGIOSCHE FYSICA (FeF)
63
75
102
107
112
122
129
142
143 *

Physics of granular matter
PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface interaction
Rheophysics: connecting jamming and rheology
New physics instrumentation for health care
Droplets in turbulent flow
Fellowships for Young Energy Scientists
Fundamental aspects of friction
Towards ultimate turbulence
Marginal soft matter: leveraging the mechanics of responsive
networks
145 * Computational sciences for energy research-knowledge
infrastructures
154 Responsive metamaterials

➜
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➜

Nummer

Tabel 15. Lopende FOM-programma’s in 2015

Titel

Looptijd

Totaal FOMbudget (M€)

Organisatie-eenheid

INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES (IPP)
i09
i15
i16
i19
i20
i23
i24
i25
i26
i27
i28
i30
i31
i32
i33
i34
i35
i36
i37
i38
i39
i40
i41
i42
i44

124

Joint Solar Programme
Size dependent material properties
Innovative physics for oil and gas
Bio(-related) materials
Contact line control during wetting & dewetting
Controlling photon and plasma induced processes at EUV
optical surfaces
Improved solid-state light sources
Spectroscopic analysis of particles in water
Topological quantum computation
Understanding the visco-elasticity of elastomer-based
nanocomposites
Third generation magnetocaloric materials
High tech systems and materials
The science of atmospheric plasma processing of functional films
Computational sciences for energy research
Nanophotonics for solid-state lighting
Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet
lithography
Physics of failure
Heat, mass transport and phase transition in dense bubbly flows
The foundations for faster electron microscopy
High Tech Materials call
Scalable circuits of Majorana qubits with topological protection
Rock-on-a-Chip: Salt-controlled wettability alteration in
oil-water-solid systems for applications in enhanced oil recovery
Hybrid soft materials
Physics for nanolithography
High Tech Materials call 2

2005-2015
2008-2015
2008-2016
2008-2016
2009-2015
2009-2016

7,2
2,0
4,5
5,1
1,8
5,5

BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
DIFFER

2010-2015
2010-2016
2011-2018
2011-2016

1,1
1,2
4,0
1,6

AMOLF
BUW
BUW
BUW

2011-2017
2013-2017
2013-2018
2012-2020
2014-2018
2013-2018

2,4
2,9
1,7
20,6
4,5
1,7

BUW
BUW
DIFFER
BUW
AMOLF
BUW

2014-2018
2014-2019
2013-2018
2014-2018
2014-2018
2015-2019

2,5
1,6
2,8
1,9
16,2
3,2

BUW
BUW
BUW
BUW
BUW
BUW

2015-2019
2014-2018
2016-2020

4,5
9,0
2,8

AMOLF + BUW
ARCNL
BUW
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Lijst van afkortingen
AB Algemeen Bestuur (van NWO)
ACTS Advanced Catalytic Technologies for
Sustainability
AGOR Accélérateur Groningen Orsay
ALICE experiment van de LHC (CERN)
ALW Aard- en Levenswetenschappen (NWO)
AMOLF FOM-instituut AMOLF (Amsterdam)
ANTARES Astronomy with a Neutrino Telescope
and Abyss environmental RESearch
ApPEC Astroparticle Physics European Coordination
ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
ATLAS A Toroidal LHC Apparatus (detector
van de LHC)
BiG Grid Samenwerking van NCF, Nikhef en NBIC
om gridinfrastructuren toegankelijk te maken
voor Nederlands wetenschappelijk onderzoek
BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen
van FOM
CERN Europees centrum voor deeltjesonderzoek
(Genève)
CEW De NWO-gebieden Chemische en Exacte
Wetenschappen
COMOP subgebied Gecondenseerde materie en
optische fysica
COR Centrale Ondernemingsraad
CPS Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (bij TU/e)
CSER Computational sciences for energy research
CW Chemische Wetenschappen (NWO)
CWI Centrum voor Wiskunde en Informatica
CWTS Centre for Science and Technology
Studies (Leiden)
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DIFFER FOM-instituut DIFFER, het Dutch Institute
for Fundamental Energy Research
(Eindhoven)
EC
ECFA
ECN
EFDA

Europese Commissie
European Committee for Future Accelerators
Energieonderzoek Centrum Nederland
European Fusion Development Agreement

EPSRC Engineering and Physical Sciences
Research Council (Groot-Brittannië)
ERA-NET European Research Area - Network
ESF European Science Foundation
ESRF European Synchrotron Radiation Facility
(Grenoble)
ESFRI European Strategy Forum on Research
Infrastructures
EU Europese Unie
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
EURATOM Europees bureau voor atoomenergie
EW Exacte Wetenschappen (NWO)
EZ Ministerie voor Economische Zaken
FeF subgebied Fenomenologische fysica
FELICE Free Electron Laser Intra-Cavity Experiments
(DIFFER/RU)
FELIX Free Electron Laser for Infrared eXperiments
(DIFFER/RU)
FES Fonds Economische Structuurversterking
FET Future and Emerging Technologies
FL subgebied Fysica van levensprocessen
FOM/N Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM) plus het Gebied Natuurkunde van
NWO
FOM-Nikhef FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef
(Amsterdam)
FuF subgebied Fusiefysica
GB
GBN
GTI
GUTHz

Gebiedsbestuur van NWO
Gebiedsbestuur Natuurkunde (NWO)
Groot Technologisch Instituut
Generation and Utilization of TeraHertz radiation

HiSPARC High School Project on Astrophysics Research
with Cosmics
HFML High Field Magnet Laboratory (bij de RU)
HTSM Hightech Systemen en Materialen
ILO Industrial Liaison Officer
IPP Industrial Partnership Programme (van FOM)
ITER International Tokamak Experimental Reactor
JET Joint European Torus
k€ duizend euro

➜
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Lijst van afkortingen - vervolg

KM3NeT neutrinotelescoop ter grootte van een kubieke
kilometer
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen
KVI-CART KVI-Center for Advanced Radiation Technology
(Groningen)
LEI Universiteit Leiden
LHC Large Hadron Collider (bij CERN)
LHCb experiment voor meten van B-mesonen bij de LHC
MaGW
M€
MF
M2i

Maatschappij- en Gedragswetenschappen (NWO)
miljoen euro
samenwerkingsverband Mathematische Fysica
Materials Innovation Institute

NANO subgebied Nanofysica/-technologie
ngo niet gouvernementele organisatie
Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica
(samenwerkingsverband)
NIN-KNAW Nederlands Herseninstituut (KNAW-instituut)
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee
NNI Nederlands Nano Initiatief
NRG Nuclear Research and consultancy Group (ECN
en KEMA)
NSF National Science Foundation
NWA Nationale Wetenschapsagenda
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek

RU Radboud Universiteit te Nijmegen
RUG Rijksuniversiteit Groningen
SAC scientific advisory committee
SAF subgebied Subatomaire fysica
STW Technologiestichting STW
TEC
TIFN
TKI
TNO
TP/T
TP/V
TUD
TU/e
UB
UT
UU
UvA

Trilateral Euregio Cluster
Top Institute Food and Nutrition
Topconsortium voor Kennis en Innovatie
Nederlandse organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek
technisch personeel in tijdelijke dienst
technisch personeel in vaste dienst
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Uitvoerend Bestuur van FOM
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

VSL Van Swinden Laboratorium (voorheen het
Nederlands Meetinstituut, NMi)
VU Vrije Universiteit te Amsterdam
WP/T wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst
WP/V wetenschappelijk personeel in vaste dienst
WUR Wageningen University & Research centre
YES! Young Energy Scientists (FOM-programma)

OCW
oio
OP/T
OP/V
OSAF

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
onderzoeker in opleiding
ondersteunend personeel in tijdelijke dienst
ondersteunend personeel in vaste dienst
Onderzoekschool Subatomaire Fysica

P2IP Particle Physics Inside Products
QuTech instituut voor quantumtechnologie in Delft
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ZonMw Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (NWO)
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