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Luister naar persoonlijke verhalen van succes-
volle vrouwen in de academische wereld en 
de industrie, neem deel aan de paneldiscussie 
over gender binnen de wetenschap, volg een 
workshop en leer hoe succesvol(ler) te zijn in 
de academische wereld, en maak gebruik van 
de gelegenheid om persoonlijk te spreken met 
senior wetenschappers, beleidsmakers en 
industriële managers. 
 ➥

 
www.nwo.nl/insightout

 

vrOuwen in De FysiCa

Na een studie bio-farmaceutische wetenschappen in 
Leiden en een promotie en een postdoc in Utrecht, kwam 
Marjan Fretz in het onderzoeksbeleid terecht bij Techno-
logiestichting STW en NanoNextNL. "Ik wilde zelf niet in 
het onderzoek blijven, maar houd er wel van om dingen 
daar omheen te organiseren. Als Manager Bedrijfsvoe-
ring  houd ik me bezig met feitelijk alle algemene zaken, 
van de aanstelling van groepsleiders tot aan de nieuwe 
huisvesting. En samen met algemeen directeur Joost 
Frenken ben ik verantwoordelijk voor financiële zaken, 
planning en investeringen."

"De eerste pOstDOCs zijn aL kLaar en De  
eerste patenten aangevraagD!"
ARCNL is twee jaar geleden opgericht en gestart onder 
de vleugels van FOM-instituut AMOLF. ARCNL is nog 
steeds aan het groeien, vertelt ze. "We zijn echt nog in de 
opbouwfase, dat maakt het heel uitdagend. Onze uitein-
delijke ambitie is om ongeveer honderd medewerkers te 
hebben. We zijn nu met zeventig. Er zijn veel vacatures, 
en bijna elke maand zijn er nieuwe gezichten. De eerste 
postdocs zijn inmiddels zelfs al weer weg."
Op dit moment huist het instituut in een tijdelijk kantoor 
en laboratoriumgebouw naast AMOLF op het Amster-
dam Science Park. We werken hard aan plannen voor een 
nieuw gebouw een paar meter verderop. "Die nieuwbouw 
moet in 2018 klaar zijn. We zitten nu in de fase van schet-
sen maken en financiering regelen."
ARCNL heeft een unieke ontstaansgeschiedenis. Het 
centrum is opgezet vanuit een samenwerking tussen 
ASML, FOM, NWO, de UvA en de VU. Met name de balans 
vinden tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing 
is een uitdaging, vertelt Fretz. "Voor iedereen is dit een 
experiment, dus we zijn allemaal zoekende naar de juiste 
manier van aansluiting. Maar we zijn zeker op de goede 
weg. De eerste wetenschappelijke resultaten beginnen 
te komen. En ASML heeft al vijf patenten aangevraagd op 
basis van kennis vanuit hier." 

FunDaMenteeL OnDerzOek Met reLevantie
Het centrum ligt onder een vergrootglas, voelt Fretz. 
Maar dat ziet ze als een uitdaging. "Persoonlijk ben ik er 
een groot voorstander van om fundamenteel onderzoek 
te doen waar je relevantie in legt. Onderzoekers worden 
zich bewust van problemen die de industrie ervaart. En 
wat is dan mooier om ook daar een steentje aan bij te 
dragen?" (SK)
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sinds 1 september 2015 is het advanced research center for nanolithography (arcnL) zelfstandig. dit onder-
zoekscentrum, ingebed in de FOm-organisatie, richt zich op de fundamentele fysica achter de huidige en toekom-
stige nanolithografische technieken. marjan Fretz is sinds september 2015 manager bedrijfsvoering. Ze werkt hard 
mee aan deze nieuwe samenwerking voor "fundamenteel onderzoek met relevantie". 

In december 2015 heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM 
de aanvraag voor het wetenschappelijke programma 'Phy-
sics for Nanolithography' van ARCNL formeel gehonoreerd. 
Dit Industrial Partnership Programme (IPP) is integraal 
onderdeel van het volledige wetenschappelijk programma 
van ARCNL, dat hiermee aan een zware kwaliteitstoets 
onderworpen is: het heeft een procedure doorlopen met 
internationale referentencommentaren en adviezen van de 
werkgemeenschapscommissies COMOP (Gecondenseerde 
materie en optische fysica), FeF (Fenemenologische 
Fysica) en NANO (Nanofysica/-technologie). Hieruit bleek 
dat kwaliteit van het onderzoeksprogramma van ARCNL 
van hoog niveau is, de betrokken onderzoekers over excel-

lente track-records bezitten en dat het onderzoek van 
hoge relevantie is voor het onderzoeksveld en voor ASML. 
Tevens geeft dit blijk van een groot wetenschappelijk 
draagvlak van het programma van ARCNL, zowel nationaal 
als mondiaal. ARCNL bevindt zich nog in een opstartfase en 
is druk bezig om onderzoekers en groepsleiders te werven. 
Met dit UB-besluit kan het instituut doorgaan met de 
verdere opbouw. 

InterVIew met de nIeuwe manager bedrIJFsVOerIng Van arcnL, Marjan Fretz:FOM verDubbeLt 
aantaL vrOuwen 
in hogere 
POSITIES NAAR 14% 
doelstelling charter talent naar de top gehaald; 
20% in 2020 is in zicht

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen 
in 2010 is het percentage vrouwen dat is inge-
schaald in schaal 12 of hoger (wetenschappelijk en 
niet-wetenschappelijk) gestegen van zeven naar 
veertien procent eind 2015. Het percentage vrou-
wen is, door alle genomen acties en maatregelen, 
in vijf jaar tijd verdubbeld. Dit maakt het behalen 
van het streefpercentage van twintig procent in 
2020 reëel en bereikbaar. Opmerkelijkste gebeur-
tenis in dit kader is dat FOM voor het eerst in 69 
jaar een vrouwelijke (algemeen) directeur heeft 
aangesteld. 

FOM heeft op 18 maart 2010 het vrouwenchar-
ter 'Talent naar de top' ondertekend. Met deze 
ondertekening heeft FOM toegezegd om concrete 
maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent 
'aan boord' van de organisatie te krijgen en te 
behouden. FOM ziet daarbij ook voor zichzelf een 
rol in het faciliteren van doorstroom naar een top-
positie buíten FOM. Door het Uitvoerend Bestuur 
van FOM zijn (charter-) doelstellingen en streefcij-
fers vastgesteld. Concreet  einddoel is om twintig 
procent vrouwen in de top te hebben in 2020. 
➥ www.fom.nl/charter

SCHRIJF JE IN 
voor insigHt Out!
bijeenkomst voor vrouwen in de 
bètawetenschappen

WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA ARCNL GOEDGEKEURD

Bouwen aan samenwerking

agenda
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arcnL-grOePsLeIder sOnia CasteLLanOs OVer: 

Het bedenken van nieuwe materialen

Nadat ze in haar moederland Spanje haar proefschrift in de chemie verdedigde, 
besloot Sonia Castellanos Ortega haar horizon te verbreden en in Berlijn een 
postdoc te gaan doen. "Op de middelbare school vond ik vakken als wiskunde, 
scheikunde en natuurkunde altijd al leuk. Het duurde even voordat ik wist wat 
ik wilde gaan studeren. Hoewel ik uiteindelijk voor scheikunde ben gegaan, heb 
ik me in mijn onderzoek altijd gericht op materialen die specifieke fysische 
eigenschappen bezitten."
In Berlijn werkte ze aan moleculen die reversibel van vorm en structuur 
veranderen onder invloed van licht. "Ik synthetiseerde schakelbare organische 
moleculen voor toepassingen in zonnecellen en fotodiodes. De volledige keten 
van fundamenteel onderzoek tot aan daadwerkelijke toepassing kwam daarbij 
aan bod." Na die postdoc verruilde ze Berlijn voor Delft om aan de slag te gaan 
met fotogevoelige poreuze materialen bestaande uit metalen en organische 
moleculen. "Mijn huidige positie als groepsleider is een mooie combinatie van 
mijn eerder opgedane ervaringen", blikt Sonia terug.

superMateriaLen Creëren  
In haar onderzoeksgroep 'EUV Photoresist' bij ARCNL gaat zij op fundamenteel 
niveau onderzoeken wat er gebeurt als extreem ultraviolet (EUV) laserlicht een 
fotogevoelige laag raakt. Meerdere chemische reacties veroorzaken uiteinde-
lijk de gewenste verandering in de eigenschappen van het materiaal. De huidige 
materialen die in de nanolithografie worden gebruikt als fotogevoelige laag, 
kampen met problemen. Zo zijn ze niet gevoelig genoeg en leiden ze vaak tot 
te ruwe lijnoppervlakken. Fundamenteel begrip van de interactie tussen resist 
en EUV-licht kan leiden tot oplossingen hiervoor. Maar Castellanos Ortega 
wil verder: "Als we op alle lengte- en tijdschalen de chemie in die materialen 
begrijpen, kunnen we hopelijk een nieuwe klasse van materialen ontwerpen en 
synthetiseren met superieure eigenschappen. Ik wil een breed spectrum aan 
materialen bestuderen om in kaart te kunnen brengen aan welke knoppen we 
kunnen draaien om dat te realiseren." 

"neDerLanD HeeFt Me aL veeL gebODen"
Castellanos is benoemd op een vijfjarige tenure track positie, met een start-
budget om een aantal promovendi aan te nemen. "Zo kan ik meteen beginnen 
met mijn onderzoek, zonder dat ik eerst subsidies moet aanvragen. Daarnaast 
kan ik zowel onze eigen faciliteiten als die van AMOLF hiernaast en van de 
Universiteit van Amsterdam hier vlakbij gebruiken. Vooral de universitaire 
scheikundelabs zijn erg volledig uitgerust." 
Heeft ze zich nu dan ook definitief gesetteld in Nederland? "Waar ik onderzoek 
kan doen dat mij motiveert wil ik blijven. Ik verliet Spanje om kennis te maken 
met andere manieren van werken. Mijn oorspronkelijk idee was om daarna 
weer terug te keren naar Spanje. Maar op dit moment zijn de mogelijkheden in 
Spanje erg slecht: vrijwel alle wetenschapsbudgetten zijn gekort. Er zijn bijna 
geen posities beschikbaar. Nederland heeft mij tot nu toe heel veel mogelijk-
heden geboden. En aangezien mijn vriend musicus is die over de hele wereld 
optreedt, maakt het voor hem niet zoveel uit waar we wonen." (SK)

 

Sonia Castellanos Ortega promoveerde aan de Universiteit van 
Barcelona in 2010. Na postdocposities in Berlijn en Delft is ze sinds 
half februari leider van de EUV Photoresist groep bij ARCNL.

"welke chemische reacties onder invloed van extreem ultraviolet licht optreden in een materiaal is nog grotendeels onbekend. Het feit dat we een  
onontgonnen terrein gaan verkennen vind ik het meest aantrekkelijke aspect van mijn aanstelling", zegt de spaanse sonia castellanos Ortega. 
Onlangs begon ze als groepsleider bij het advanced research center for nanolithography (arcnL).

Op maandag 25 april vormde de Hannover messe, de 
grootste technologiebeurs ter wereld, het decor voor 
de lancering van het programma: women In science  
excel (wIse)  door minister Jet bussemaker (Ocw). 
na de lancering door bussemaker gaf FOm-directeur 
christa Hooijer een presentatie over wIse. 

Hoe hoger op de carrièreladder in de wetenschap, hoe 
kleiner het aandeel vrouwen. NWO wil alle talent in 
de wetenschap kansen bieden en zet zich in voor een 
betere genderbalans. Als onderdeel van het NWO-

genderdiversiteitsbeleid start in de zomer van 2016 het 
tenure track programma WISE voor het aantrekken van 
(inter)nationaal vrouwelijk toptalent voor alle NWO-
onderzoeksinstituten. WISE voorziet de komende vijf 
jaar in twintig posities bij de onderzoeksinstituten. Met 
aandacht voor begeleiding en de juiste faciliteiten biedt 
het WISE-programma talentvolle vrouwelijke onder-
zoekers een uitstekend loopbaantraject naar een vaste 
positie. FOM was initiator van en drijvende kracht achter 
dit nieuwe programma.
➥

 
www.nwo.nl/wise

NWO-PROGRAMMA wOMen in sCienCe exCeL (wise)  
GELANCEERD DOOR MINISTER BUSSEMAKER
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tHese artIcLes are aVaILabLe in engLisH On tHe FOm websIte!  ➥ www.FOM.nL/FOMF
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