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Op 11 februari stond de wetenschappelijke wereld op zijn kop: op die dag maakten onderzoekers bekend dat 
zij voor het eerst zwaartekrachtsgolven hadden gemeten! Lees meer over dit nieuws op pagina 5 en in de 
interviews met Jo van den Brand en Chris Van Den Broeck in de rubriek 'Wetenschap' op pagina's 23 en 24. 
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OVER FOM 

Bij de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) vindt  
natuurkundig toponderzoek plaats aan 
vier FOM-instituten, universiteiten en 
kennisinstellingen in Nederland. Rond 
de 1.100 werknemers werken nauw 
samen met andere relevante disciplines. 
FOM bestrijkt het hele spectrum van 
fundamenteel onderzoek, van nieuws-
gierigheidsgedreven tot door toepas-
singen geïnspireerd onderzoek. In dat 
laatste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven en maatschappelijke 
uitdagingen. FOM maakt deel uit van 
de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(www.nwo.nl).

FOM heeft de status van een  
Algemeen Nut Beogende  
Instelling.

COLOFON 

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

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

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

Uitgave 
Stichting FOM, Postbus 3021 
3502 GA Utrecht, T (030) 600 12 11 

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

FOM-directeur Christa Hooijer snijdt de 
FOM70 taart aan. 

AMOLFNikhef TU/e

HFML Nijmegen UvA

Op vrijdag 15 april bestond de Stichting FOM exact 70 jaar! Daarom 
was er op maandag 18 april  taart bij de koffie op alle FOM-instituten 
(AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef), op het FOM-bureau en  bij alle 
FOM-werkgroepen op de Nederlandse universiteiten en kennisinstel-
lingen. Ook was er voor alle FOM'ers een cadeautje: een FOM-jubileum-
dopper, als bedankje voor ieders belangrijke bijdrage aan het succes van 
de FOM-organisatie. Aan de FOM-dopper is een fotowedstrijd gekop-
peld. Alle werknemers kunnen een foto insturen (uploaden vanaf 15 juni), 
met als voorwaarde dat de FOM-dopper daarop te zien is. De prijs- 
uitreiking vindt plaats tijdens  het FOM-verjaardagsfeest op vrijdag  
16 september in Amersfoort (lees meer op pagina 24). 

FOM TREATS ITS STAFF 
ON ITS 70TH BIRTHDAY 
On Friday 15 April the FOM Foundation was precisely 70 years old! 
Therefore on Monday 18 April FOM treated all FOM institutes (AMOLF, 
ARCNL, DIFFER and Nikhef), the FOM Office, and all FOM workgroups 
at Dutch universities and knowledge institutions to cake during the 
coffee break. All FOM staff also received a present: a FOM anniversary 
water bottle as a token of appreciation for everybody's important con-
tribution to the success of the FOM organisation. A photo competition 
is linked to the FOM water bottle. Every FOM employee can submit a 
photo (upload from 15 June onwards). The only rule is that the FOM  
water bottle must be visible on the photo. The prize will be awarded 
during the FOM anniversary party on Friday 16 September in  
Amersfoort (read more on page 24). 

FOM TRAKTEERT OP HAAR 70STE VERJAARDAG 

FOR OUR ENGLISH READERS

Faculteit TNW @TNWTUDel�  
18 april 
FOM's 70th anniversary!  A birthday 
treat for FOM-TU Delft researchers 
this morning @FOMphysics.

Sense Jan vd Molen @sensemolen  
18 april
@FOMphysics: de basis van 70 jaar 
top-natuurkunde in Nederland, vanaf 
haar oprichting net na WO II.

ICE UTwente @ICE_UTwente  
18 april
Thanks @FOMphysics for 70 years 
of Dutch physics and a very delicious 
cake!

Christa Hooijer @ChristaHooijer  
18 april
Vandaag vieren we @FOMphysics! 70 
jaar mooie natuurkunde, straks een 
nieuwe toekomst voor de Nederlandse 
fysica bij NWO.

SIA @kennisbundel  
18 april
FOM bestaat 70 jaar! Gefeliciteerd 
collega's van @FOMphysics en dank 
voor de taart!
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FOM ETALAGE
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 
TREEDT TOE TOT 
SAMENWERKINGSVERBAND NIKHEF

DUTCH JOURNAL OF PHYSICS LAUNCHED
The Netherlands’ Physical Society (Nederlandse Natuurkundige Ver-
eniging - NNV) launched the Dutch Journal of Physics (DJoP).  With this 
journal the NNV aims at reaching out to the community of physicists with 
an interest in developments in physics research, industry and education 
in the Netherlands, but whose knowledge of Dutch is not sufficient for 
comfortably reading the printed journal. As of 2016, the NNV has decided 
to start publishing an English version of the Society’s Journal four times a 
year. DJoP will bring articles and items in English compiling the highlights 
of the latest three issues of the Dutch 'Nederlands Tijdschrift voor Na-
tuurkunde'. The journal will be a fully electronic journal that reads  
comfortably on tablet computers. The first trial issue, that was released 
on 3 January, is freely available for download. Please see the NNV  
website for more information. 
➥

 
www.nnv.nl

WEBTIP!
Natuurkunde.nl is dé natuurkundesite voor de bovenbouw van het 
middelbaar onderwijs. Leerlingen en docenten vinden er artikelen, 
(examen)opgaven en een vraagbaak. 
Sciencespace.nl het jongere zusje van Natuurkunde.nl en is bèta-
breed opgezet voor onderbouwleerlingen, voor alle exacte vakken 
(biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek, science en wiskunde).

De Rijksuniversiteit Groningen en het Nikhef-bestuur hebben op 19 fe-
bruari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is het Van 
Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity van de Rijksuniver-
siteit Groningen toegetreden tot het nationale samenwerkingsverband 
Nikhef. Groningen sluit aan bij de vruchtbare samenwerking op het 
gebied van de (astro)deeltjesfysica van de Stichting FOM, de Radboud 
Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Nikhef-directeur Stan Bentvelsen rea-
geert verheugd: "Met de toetreding van het Van Swinderen Instituut ver-
sterkt en verbreedt Nikhef het wetenschappelijk portfolio. We werken al 
jaren succesvol samen  en deze ondertekening bekrachtigt die intensieve 
samenwerking. In Nederland moet je de krachten bundelen om interna-
tionaal het verschil te kunnen maken. De Groningse activiteiten sluiten 
naadloos aan op het huidige werk van Nikhef, zowel wat betreft theorie 
als het experimentele LHCb onderzoeksprogramma op CERN. Verder zie 
ik mooie kansen in een heel nieuwe spannende richting om fysica voorbij 
het standaard model van elementaire deeltjes te vinden."

Alle leden van het samenwerkingsverband tekenden de samenwerkingsovereenkomst. 
Onder hen: Gerard Meijer (links), voorzi¡er van het collegebestuur van de RU. Sibrand 
Poppema (rechts) tekent namens het college van Bestuur van de RUG. Secretaris van  
het Nikhef-samenwerkingsverband Job de Kleuver (FOM) ziet toe op de ondertekening. 

expres
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FOR OUR ENGLISH READERSERS

De FOM-jaarverslagen zijn versche-
nen. Het FOM Jaarboek 2015 geeft 
een algemeen overzicht van de 
activiteiten van FOM in het afgelo-
pen jaar, inclusief personeelsbeleid,  
een samenvatting van de financiële 
ontwikkelingen, en een aantal hoog-
tepunten uit het onderzoek. Het 
motto van het FOM Jaarboek 2015 is 
'It is costly wisdom that is bought by 
experience'. Deze uitspraak is van de 
Engelse didacticus Roger Ascham, 
die leefde van 1515 tot 1568. In het 
jaarboek staat een reeks duo-in-
terviews, waarin FOM'ers vertellen 
over de ervaring die zij aan elkaar 

doorgeven. In hoofdstuk 5 van het 
FOM Jaarboek leest u de samenvat-
ting van het Sociaal Jaarverslag. De 
volledige financiële verantwoording 
is te vinden in het FOM Financieel 
Jaarverslag 2015. Als u een gedrukte 
versie van een van deze documenten 
wilt ontvangen, kunt u mailen naar 
beatrice.bullinga@fom.nl.  
➥

 
www.fom.nl/jaarverslagen

FOM JAARBOEK 2015 VERSCHENEN  
MET THEMA 'KOSTBARE WIJSHEID'

Engelse didacticus Roger Ascham, Engelse didacticus Roger Ascham, 
die leefde van 1515 tot 1568. In het 
jaarboek staat een reeks duo-in
terviews, waarin FOM'ers vertellen 
over de ervaring die zij aan elkaar 

Engelse didacticus Roger Ascham, 
die leefde van 1515 tot 1568. In het 
jaarboek staat een reeks duo-in-
terviews, waarin FOM'ers vertellen 
over de ervaring die zij aan elkaar 
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Een aantal knelpunten staat de ontwikkeling van de 
bètadisciplines in de weg, constateert de Commissie 
Breimer. Met nationaal gecoördineerde inspanningen en 
een structurele jaarlijkse bijdrage van 119 miljoen euro kan 
het tij keren en is onder meer een verdubbeling van het 
aantal studenten mogelijk, schrijft de Commissie in het 
rapport Koersvast, dat op 29 januari jl. is overhandigd aan 
minister Bussemaker.  

DE BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN: 
• Via een actiever overheidsbeleid en adequate finan-
ciering kan Nederland weer aantrekkelijk worden voor 
chemische en fysische toponderzoekers. Hun huidige 
keuze voor carrières in het buitenland is desastreus voor 
de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in ons 
land. De Nederlandse chemie en fysica behoren nu nog tot 
de wereldtop.
• Op meisjes en studenten van allochtone afkomst 
gerichte outreach-activiteiten moeten leiden tot een sub-
stantiële verhoging van de instroom, tot meer bètaleraren 
in het voortgezet onderwijs en meer vertegenwoordiging 
in de wetenschappelijke staf van universiteiten, uit deze 
groepen.  
• Krachtige maatregelen moeten bijdragen aan het 
enthousiasmeren van academisch geschoolde fysici en 
chemici voor het vak van leraar; zij hebben nu nauwelijks 
belangstelling voor de universitaire lerarenopleidingen 
natuur- en scheikunde. Dit bedreigt de kwaliteit van het 

Onderzoeksagenda Materials 
Science gepubliceerd 
 IN 2016 OPENEN  VIER ONDERZOEKSPROGRAMMA'S 

De Stichting FOM, NWO-gebied Chemische Weten-
schappen en de Technologiestichting STW hebben 
begin maart het gezamenlijke verkenningsrapport 
'Dutch Materials, Challenges for Materials Science in 
the Netherlands' gepubliceerd. Het rapport beschrijft 
de sterktes van de Nederlandse materials science en 
de internationale trends op dit gebied. Het rapport 
mondt uit in een onderzoeksagenda met zes thema's 
voor materials science & engineering vanuit een mul-
tidisciplinair perspectief. Het vormt hiermee de basis 
voor nieuwe onderzoeksprogrammering en dient ook 
als input voor de Nationale Wetenschapsagenda.
 

De volgende onderzoeksprogramma's op het gebied van 
materialenonderzoek zullen in 2016 open gaan voor aanvragen:
•  NWO/GDST (China) Chemistry of Advanced Materials:  

geopend  in maart
• High Tech Materialen Call 2016: geopend in april
•  M-ERA.net Call 2016: geopend in april. Nederlandse partners  

in dit ERA-net programma zijn NWO-CW en M2i
•  Materials for Sustainability Call: opent naar verwachting in  

het najaar van 2016. 

Het Verkenningsrapport heeft 2025 als stip op de horizon. Binnenkort 
wordt een themacommissie ingesteld die onder meer als taak krijgt  
de agenda verder uit te rollen. Albert Polman wordt voorzitter.  
Intussen wordt onder leiding van Polman in het kader van de Nationale 
Wetenschapsagenda ook een additionele route 'Materialen' ontwikkeld. 
➥

 
 www.fom.nl/materialsscience

Met krachtige maatregelen en 119 miljoen de bètadisciplines stimuleren

Al sinds 2009 werkt de Commissie Breimer aan de uitvoering van het Sectorplan natuur- en scheikunde, dat moet 
bijdragen aan een versterking van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in deze disciplines. Vanaf 2011 stelde 
OCW hiervoor 20 miljoen euro per jaar beschikbaar. In de Wetenschapsvisie 2025 verzocht het Kabinet de Commissie 
Breimer aanbevelingen te doen voor versterking van de bètadisciplines. Deze aanbevelingen staan in Koersvast. In 
april is ook de laatste hand gelegd aan de Eindrapportage over de implementatie van het Sectorplan, 'Een succesvolle 
stap'. Dit rapport is op 19 mei aangeboden aan minister Bussemaker, die heeft toegezegd de beide rapporten aan te 
bieden aan de Tweede Kamer. 

bètaonderwijs aan het vwo en de continuïteit van de 
lerarenopleidingen.  
• Universiteiten hebben een structureel hogere bijdrage 
nodig voor het bekostigen van labs en apparatuur. Door 
de toename van studenten is er veel druk op de infra-
structuur. 

Via de uitvoering van het Sectorplan zijn in de afgelopen 
jaren belangrijke resultaten bereikt, zoals een sterke 
groei van studentenaantallen en een 
verbeterd studierendement van de BSc-
opleidingen. Op diverse fronten wordt 
het belang van de natuur- en scheikunde 
onderstreept: ook de Nationale Weten-
schapsagenda kent de sector cruciale ta-
ken toe. Voor de uitvoering van alle taken 
is jaarlijks 119 miljoen euro nodig, stellen 
Breimer c.s. Deze forse bijdrage is essen-
tieel om de Nederlandse inspanningen in 

de chemie en fysica weer in de buurt te brengen van wat 
internationaal gangbaar is. De huidige ondervertegen-
woordiging van de natuur- en scheikunde in Nederland, 
het zogenaamde 'bètagat', bedraagt namelijk maar liefst 
zo'n 270 miljoen euro. 

Commissievoorzitter Douwe Breimer is blij dat het belang 
van natuur- en scheikunde voor onderwijs, wetenschap en 
samenleving goed op ieders netvlies is gekomen. Breimer: 

“Het Sectorplan en de beschikbaarheid van addi-
tioneel budget hebben gewerkt. Maar, we zijn er 
daarmee niet. Nederland heeft bij de chemie en 
de fysica te lang voor een dubbeltje op de eerste 
rang willen zitten, met als gevolg een uitholling 
van de bètadisciplines. Een moderne kennis- 
economie als Nederland mag zich dat niet ver-
oorloven. De financiering van het wetenschap-
pelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- en 
scheikunde moet verder omhoog." (AvS)

De roadmap 'Advanced Instrumentation', onderdeel van de Topsector 
High Tech (voorheen was dit de Topsector HTSM: High Tech Systemen 
en Materialen), heeft afgelopen najaar een update ondergaan. Daarmee 
zet de roadmap zich onverminderd in om bedrijven en onderzoekers in 
contact te brengen, consortia te vormen en nieuwe samenwerkingen te 
starten. De roadmap kent vier speerpunten voor de ontwikkeling van 
nieuwe instrumentatie: Big Science, het karakteriseren en manipuleren 
van materie, het ontwikkelen van competitieve productieprocessen en 
de Grand Societal Challenges. 

SPECIAL INTEREST GROUP
Om vorm te geven aan een deel van het laatste speerpunt, zal het road-
mapteam dit jaar een zogenaamde Special Interest Group opstarten om 
de ontwikkeling van nieuwe meettechnologie voor biologische en medi-
sche samples te stimuleren. Ron Heeren (M4i, Universiteit Maastricht) is 
gevraagd samen met het roadmapteam dit initiatief te coördineren. 

BETROKKEN BIJ DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA
Als verbinder tussen bedrijven en wetenschap en richting de maatschap-
pij, is het Advanced Instrumentation veld ook actief betrokken bij de dis-
cussies over de routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Vanuit de 
Topsector High Tech is Advanced Instrumentation expliciet aangesloten 
bij route 5, Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd, 
maar de roadmap is ook betrokken bij onder andere route 4, Oorsprong 
van leven - op aarde en in het heelal en route 10, Smart Industry.

BETERE COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN 
Een ander belangrijk doel van de roadmap voor het komend jaar is een 
professionalisering van de communicatie, om beter zichtbaar te zijn voor 
de achterban en deze beter te verbinden. Daarom zal binnenkort een 
nieuwsbrief verschijnen. Daarnaast is de roadmap zichtbaar bij verschil-
lende (inter)nationale bijeenkomsten, waaronder de Hannover Messe 
(25-29 april), Holland@CERN (30 mei – 2 juni) en Industrial Technologies 
(22-24 juni).

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de roadmap  
Advanced Instrumentation? Stuur dan een mail naar  
advancedinstrumentation@hollandhightech.nl. 
➥

 
www.hollandhightech.nl

Nieuws

Roadmap Advanced 
Instrumentation 2.0
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Roadmap Advanced 
Instrumentation 2.0

Gravitatiegolven werden al in 1916 voorspeld door 
Albert Einstein die niet verwachtte dat het ooit mo-
gelijk zou zijn om ze daadwerkelijk te meten. Met de 
Laser Interferometer Gravitational-Wave Observa-
tory (LIGO) onderzoeksfaciliteiten in de Verenigde 
Staten is dat nu toch gelukt. En dat geeft weten-
schappers een geheel nieuwe manier om naar het 
heelal te 'kijken'. "Alsof je een orkest eerst alleen 
kon zien en dan ineens ook het geluid erbij krijgt", zo 
legde Van den Brand het uit aan de pers. Aan deze 
spectaculaire ontdekking hebben Nederlandse we-
tenschappers van Nikhef, de Radboud Universiteit 
Nijmegen (RU) en de Vrije Universiteit Amsterdam 
(VU) belangrijke bijdragen geleverd. 

SAMENSMELTENDE ZWARTE GATEN
De zwaartekrachtsgolven zijn afkomstig van twee 
zwarte gaten die met steeds hogere snelheid om 
elkaar heen draaiden en uiteindelijk samensmol-

ten, zo'n anderhalf miljard lichtjaar geleden. Dat 
veroorzaakte een rimpeling van de ruimtetijd die op 
14 september 2015 aankwam op de aarde, vlak nadat 
de vernieuwde LIGO-detectoren in de VS in gebruik 
waren genomen. Het nieuws kwam pas in februari 
naar buiten omdat het onderzoeksteam zeker wilde 
zijn dat de meting echt was. Jo van den Brand zat 
in het internationale team dat alle metingen én de 
publicaties die eruit voortkwamen verifieerde. Van 
den Brands collega Chris Van Den Broeck, senior 
onderzoeker bij Nikhef, stond mede aan het hoofd 
van de benodigde data-analyses.

MEDIA-AANDACHT
Eind 2015 kwam de geruchtenstroom over de ont-
dekking binnen de wetenschappelijke wereld al op 
gang. En toen de persconferentie van 11 februari was 
aangekondigd, doken ook de gewone media erop. De 
Nederlandse pers verzamelde zich bij Nikhef, waar 

de gelijktijdige persconferenties in Washington 
(VS) en Pisa (Italië) live te volgen waren. De beelden 
werden wereldwijd zo massaal bekeken, dat de ver-
binding wegviel en de Nederlandse onderzoekers 
zelf het woord namen.

Het NOS-journaal en RTL Nieuws besteedden 
uitgebreid aandacht aan het nieuws over de zwaar-
tekrachtsgolven, net als vele andere media. Van den 
Brand en Van Den Broeck eindigden deze enerveren-
de dag aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Samen 
met sterrenkundige Gijs Nelemans (RU) mochten zij 
live in de uitzending van De Wereld Draait Door de 
ontdekkingen toelichten. Van den Brand: "Het  
is geweldig om voor een groot kijkerspubliek te 
mogen vertellen dat je zoiets bijzonders hebt 
gemeten." (BV)

Op 11 februari stond de wetenschappelijke wereld op zijn kop: voor het eerst waren zwaartekrachtsgolven uit de ruimte gemeten! De 
golven zijn a§omstig van twee samensmeltende zwarte gaten, die daarmee ook voor het eerst direct werden gedetecteerd. Dit groot-
se nieuws kon ook buiten de wetenschap niet onopgemerkt blijven. De Nederlandse pers verzamelde zich die dag bij FOM-instituut 
Nikhef, dat nauw betrokken is bij het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en een belangrijke rol speelt in zowel de instrumentatie 
als de data-analyse. Jo van den Brand, leider van het FOM-programma 'Gravitational Physics', mocht eindelijk vertellen wat hij en zijn 
collega's maanden geheim hadden gehouden.

 Lees meer over de ontdekking van zwaartekrachtsgolven in de interviews met Jo van den Brand 
en Chris Van Den Broeck in de rubriek 'Wetenschap' op pagina's 22 en 23. 

ZWAARTEKRACHTSGOLVEN 
               BESTAAN EN ZIJN TE METEN
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De nieuwe organisatie is erop ingericht om meer 
over disciplinaire grenzen heen te werken en om het 
organiserend vermogen van NWO te versterken. De 
vernieuwing beoogt ook dat NWO zich meer dan nu 
strategisch positioneert,  middelen flexibeler kan 
inzetten en meer werkt vanuit één samenhangende 
programmering onder regie van de Raad van Bestuur 
van NWO. De organisatie wordt efficiënter en trans-
paranter ingericht: de huidige disciplines clusteren 
samen in vier domeinen. Ook komt er een NWO-
institutenorganisatie waar alle NWO-instituten en 
de FOM-werkgroepen aan universiteiten een plek 
krijgen. De samenvoeging van FOM, STW, ZonMw en 
NWO versterkt en verbreedt het huidige NWO. 

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN: 
VERANDERINGEN TIJDIG BEKEND
Bij alle veranderingen die in voorbereiding zijn, gaat 
speciale aandacht uit naar het voorbereiden van 
calls en programma's voor 2017. Aanpassingen in de 
bestaande FOM-financieringsinstrumenten zullen 
we tijdig communiceren. Inzet is om dit ruim van 
tevoren te doen, zodat onderzoekers zich kunnen 
voorbereiden op veranderingen in procedures en 
de overgang soepel loopt. Vanaf 2017 zullen de calls 
for proposals waar mogelijk met kleine aanpas-
singen al wel meer gelijk getrokken worden met 
vergelijkbare calls van andere gebieden. Ook voor de 
vernieuwingsimpuls zijn verkennende gesprekken 
gaande hoe deze centrale instrumenten in de nieuwe 
organisatie vorm krijgen. Hetzelfde geldt overigens 
voor evenementen zoals het jaarlijkse FOM-congres 
in Veldhoven voor de natuurkunde gemeenschap: 
in 2017 wordt het grote wetenschappelijke natuur-
kundecongres gewoon gehouden onder de naam 
Physics@Veldhoven. 

LOPENDE ZAKEN: ZORG VOOR CONTINUÏTEIT
FOM vindt het van groot belang dat de overgang 
naar de nieuwe organisatie voor de onderzoekers zo 

geruisloos mogelijk gaat. De komende tijd krijgt dit 
aspect extra aandacht van FOM en NWO. Want  
wetenschappers moeten op ons kunnen blijven 
rekenen!

FASE 2 VAN START: DE ONTWERPFASE
Na de vaststelling van het Plan van Aanpak eind 2015 
is nu de eerste fase afgerond: de planfase. In deze 
fase leverden vijftien werkgroepen een belangrijke 
bijdrage, door het uitwerken van delen van het 
hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Hun plannen 
zijn samengevoegd, besproken en bijgeschaafd. Het 
resultaat is het op 23 maart geaccordeerde integraal 
hoofdontwerp. Dat ligt nu ter advies bij de verschil-
lende ondernemingsraden. Daarmee start nu de 
tweede fase: de ontwerpfase, waar via vijf werk-
stromen de details van de nieuwe organisatie verder 
vorm krijgen. Daarna volgt de implementatiefase en 
de Grand Départ begin 2017. 

De vijf werkstromen zijn:
1. Procedures, planning en continuïteit
2. Bestuur, cultuur en communicatie
3. Inrichting organisatie: detailontwerp
4. Personele aangelegenheden
5. Bedrijfsvoeringsprocessen domeinorganisatie

FOM
Voor FOM verandert er veel: FOM als naam verdwijnt 
en het huidige FOM splitst in drie delen: (1) een deel 
gaat naar de bedrijfsvoeringsafdeling (zoals financi-
en, personeelszaken, ICT en communicatie), (2) een 
deel vormt mede de nieuwe institutenorganisatie 
(FOM-instituten en de universitaire werkgroepen 
zolang daar nog projecten lopen) en (3) een deel 
landt in het bètadomein (beleidsmedewerkers die 
de granting ondersteunen), samen met de huidige 
NWO-gebieden ALW, CW en EW. Dat nieuwe bètado-
mein is inmiddels definitief gedoopt tot het domein 
'Exacte en Natuurwetenschappen' (ENW). Voor de 

onderzoekers en technici in FOM-dienst verandert 
er weinig: alleen de naam van hun werkgever. De 
ondersteunende werknemers weten eind 2016 waar 
zij welke functie zullen gaan vervullen in de nieuwe 
organisatie. Het is geen bezuiniging, dus iedereen 
kan op een werkplek rekenen, waarbij het principe 
'mens volgt werk' geldt. 

Belangrijk verschil is ook dat de FOM-medewerker 
in een universitaire groep langzaam zal verdwijnen: 
in het nieuwe NWO zullen de universiteiten ook 
voor natuurkunde een subsidie ontvangen om zélf 
personeel aan te stellen.

ENW-DOMEIN
Het nieuwe domein voor de bètawetenschappen 
krijgt een bestuur met ongeveer acht leden. Later zal 
dit aantal afnemen, maar voor een soepele overgang 
van de huidige vier gebieden is ervoor gekozen dat 
langzaam door te voeren en van elk huidig bestuur 
iemand af te vaardigen. De domeinen krijgen ruimte 
om binnen de NWO-visie en -missie hun eigen koers 
uit te stippelen. 

Voor het proces rond de advisering over onder-
zoeksaanvragen en voor de meer strategische 
vraagstukken komt er een tweeledige adviesstruc-
tuur. Dat betekent dat er zowel vanuit disciplines als 
in de breedte, via thematische adviescommissies, 
strategisch meegedacht en geadviseerd wordt. Tot 
er helderheid is over het nieuwe instrumentarium, 
zullen de huidige procedures en instrumenten open 
staan voor onderzoekers.

INSTITUTENORGANISATIE
Het nieuwe organisatieonderdeel waar de instituten 
een plek krijgen, krijgt de vorm van een stichting. 
De huidige stichting FOM zal worden omgevormd 
tot die nieuwe stichting. De andere NWO-instituten 
zullen daar op termijn mee fuseren. De universitaire 
werkgroepen met alle FOM-onderzoekers zullen 
daar ook mee naartoe overgaan. 

In de nieuwe organisatie staat de directeur van de 
institutenstichting naast de instituutsdirecteuren. 

Integraal Plan transitie NWO bekend 

DE BOUW VORDERT GESTAAG
De Stuurgroep Transitie NWO heeft op 23 maart het integraal hoofdontwerp voor de vorming van de nieuwe organisatie 

vastgesteld. Het 'Integraal Plan' beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de governance, de nieuw te vormen domeinen, 

de bedrijfsvoering en het neerzetten van de institutenorganisatie per 1 januari 2017. Het plan ligt nu ter advies bij de 

ondernemingsraden. Over veel details moeten nog besluiten vallen in de volgende 'ontwerp'-fase om eind van het jaar een 

nieuwe organisatie uit de steigers te hebben. Tegelijkertijd is de werving voor de bestuursleden en directeuren al in volle 

gang; zij kunnen vanaf het najaar ook gaan meedenken. 

FOM-directeur Christa Hooijer: "De nieuwe structuur van NWO maakt grenzeloze wetenschap mogelijk 
en verbindt onderzoekers uit allerlei verschillende disciplines. Wij zien uit naar een mooie toekomst 
voor de Nederlandse fysica in het nieuwe NWO."

Eind 2016 meer bekend over financieringsinstrumenten en personeel

Nieuws
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De instituten hebben veel eigen slagkracht. Hun 
bedrijfsvoeringsafdelingen zullen nauw samenwer-
ken en voor een deel van de taken zal ondersteuning 
zijn vanuit de centrale institutenorganisatie. Via de 
beleidsmedewerkers in de domeinen blijft de link 
met de rest van NWO geborgd, zonder dat er sprake 
is van belangenverstrengeling. 

GOVERNANCE EN TOPSTRUCTUUR
In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming 
plaats in de Raad van Bestuur. Dit collegiale 
bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de 
instituten via de vier actieve wetenschappers die 
er, naast een voorzitter en een lid voor financiële en 
operationele zaken, deel van uitmaken. Deze vier 
actieve wetenschappers zullen daarnaast ieder 
voorzitter zijn van één van de vier domeinbesturen. 
Elk domein kent ook een directeur die verant-
woordelijk is voor de uitvoering van de dagelijkse 
gang van zaken. De taakverdeling is als volgt: het 
bestuur bestuurt, en de directeuren zorgen voor de 
beleidsvoorbereidingen en een adequate dagelijkse 
gang van zaken. Daartoe komt er een MT waarin de 
directeuren van de domeinen, de directeur bedrijfs-
voering en de directeur van de institutenorganisatie 
samen relevante zaken bespreken en besluiten 
nemen. Op dit moment lopen de procedures voor de 
benoeming van de nieuwe voorzitter van NWO, de 
domeinvoorzitters en –directeuren en de directeur 
van de institutenorganisatie. Naar verwachting is 
rond de zomer meer bekend over de invulling van 
deze posities. 
De Raad van Bestuur als geheel is verantwoordelijk 
voor de instituten. Een nieuwe institutenorganisatie 

ondersteunt de instituten. Adviesraden stimuleren 
de wederzijdse afstemming van de instituten met 
de domeinen. 
Er is ook voorzien in een brede Raad van Advies 
voor heel NWO, voor de dialoog met de samenleving 
en de multidisciplinaire afstemming. Zij organiseren 
bijvoorbeeld regelmatig een thematische 'heidag' 
over een actueel strategisch relevant onderwerp. 
Naast de domeinen en het bedrijfsvoeringsdeel 
komt er een klein bureau dat de Raad van Bestuur 
ondersteunt. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 
mandaat zo laag mogelijk in de organisatie zit en 
zoveel mogelijk in de domeinen of de institutenor-
ganisatie belegd is. Mobiliteit van werknemers en 
brede inzet bevordert onderlinge afstemming en 
een gemeenschappelijke cultuur.
ZonMw, dat voor het grootste deel onder het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
valt, zal later integreren. ZonMw-werknemers doen 
nu al wel mee met de transitieplanning en zullen ook 
meedraaien in overstijgende teams. Ook de werving 
van de nieuwe voorzitter is in volle gang. 
 
MEER INFORMATIE
Op de FOM-website vindt u alle eerdere bericht- 
geving over de transitie naar een vernieuwd NWO  
en de regelmatig verschijnende Engelstalige  
'Transition Updates'. 
➥

 
www.fom.nl/planvanaanpak

Voor vragen kunt u contact opnemen met  
drs. Hendrik van Vuren, hoofd Onderzoekbeleid op 
het FOM-bureau, via hendrik.van.vuren@fom.nl. 

Achtergrond: NWO beter toerusten voor de toekomst 
In de Wetenschapsvisie 2015 van het kabinet en in de NWO-Strategie 2015-2018 werd de vernieuwing 
van de NWO-organisatie al aangekondigd, met als doel dat zij transparanter flexibeler, krachtiger meer 
coherent en duurzaam invulling kan geven aan de missie van NWO: een sterk wetenschapsstelsel in 
Nederland door kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te bevorderen.  In april 2015 schetste een 
werkgroep onder leiding van Douwe Breimer de contouren van de nieuwe organisatie en in oktober 2015 
zag het Plan van Aanpak voor de transitie naar een nieuw NWO het licht. 

Wim van Saarloos 
per 1 september 
benoemd tot 
vicepresident KNAW
Programmadirecteur Transitie NWO 
Wim van Saarloos is per 1 september 
2016 benoemd tot vicepresident 
nieuwe stijl van de KNAW, om op 1 juni 
2018 José van Dijck op te volgen als 
president van de KNAW. Per 1 januari 
2017 zal hij weer in dienst treden bij 
de Universiteit Leiden als hoogleraar 
theoretische natuurkunde. 
Wim van Saarloos is sinds juni 2015 
programmadirecteur Transitie NWO en 
geeft uitvoering aan de voorbereiding 
van de vernieuwing van NWO. Tot het 
eind van dit jaar blijft Wim van Saarloos 
in die rol de stuurgroep Transitie 
ondersteunen. In overleg met het 
Algemeen Bestuur en de stuurgroep 
Transitie zal hij zijn taken geleidelijk 
afbouwen. Tegelijk zal, met het bekend 
worden van de voorzitter en de leden 
van de Raad van Bestuur, de betrokken-
heid van de nieuwe Raad van Bestuur 
stapsgewijs groter worden in de 
verdere voorbereiding van de transitie 
in de implementatiefase. Voordat Van 
Saarloos programmadirecteur Transi-
tie NWO werd, was hij meer dan vijf jaar 
lang directeur van de Stichting FOM. 
"Deze afspraak maakt het mogelijk dat 
ik betrokken blijf bij de voorbereiding 
van de nieuwe NWO-structuur. Ik ben 

nog steeds volledig 
gemotiveerd om te 
helpen de transitie van 
NWO tot een succes te 
maken", aldus Wim van 
Saarloos.
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Süleyman Er (DIFFER), Johan Mentink 
(RU), Richard Stevens (UT) en Shuxia 
Tao (TU/e & DIFFER) zijn de vier nieuwe 
tenure trackers die aan de slag gaan 
binnen het programma Computational 
sciences for energy research (CSER) 
van Shell, NWO en FOM. Zij gaan met 
een computationele benadering aan nog 
niet verkende onderzoeksvragen op het 
gebied van energie werken. Twee van de 
laureaten, Er en Stevens, zijn voormalig 
FOM YES!-fellows, die enkele jaren in het 
buitenland ervaring op het gebied van 
energieonderzoek hebben opgedaan met 
een beurs van FOM. 

De vier tenure trackers mochten zelf 
een onderzoeksinstelling of -instituut in 
Nederland uitkiezen voor hun onderzoek. 
Van zowel de kandidaat als de gastinstel-
ling wordt een langdurige commitment 
gevraagd, om zo een duurzame inves-
tering in de computational sciences op 
het gebied van energie te realiseren. Bij 
de selectie van de kandidaten golden 
dan ook strenge eisen: de kandidaten 
moesten 'professorabel' zijn. Als zij hun 
tenure track-periode van vijf jaar met 
succes doorlopen, krijgen ze namelijk een 
vaste aanstelling als universitair docent 
binnen de gastinstelling. Om de tenure 

track-kandidaten een vliegende start te 
geven, maakt een promotieproject voor 
een FOM-promovendus deel uit van de 
toekenning. Vorig jaar zijn Paola Diomede 
en Marieke Wolthers  in de eerste tenure 
track-call gestart. 

YES!-FELLOWSHIPS VAN FOM
Het FOM-programma Young Energy  
Scientists (YES!) is in 2010 van start  
gegaan en heeft als doel om het  
energieonderzoek in Nederland te  
stimuleren. In het programma kunnen  
onderzoekers na een verblijf van 
maximaal drie jaar in het buitenland met 
de opgedane kennis terugkeren naar 
Nederland. Ze krijgen dan nog een jaar de 
tijd om hun nieuwe kennis te verankeren 
en een basis te leggen voor nieuwe  
onderzoeksrichtingen en een weten-
schappelijke loopbaan in Nederland. 
De CSER tenure trackers Süleyman Er 
en Richard Stevens hebben hun YES!-
fellowship afgerond. Andere YES!-fellows 
waren Andrea Baldi en Joep Pijpers. 
Jonathan Citrin is de laatste YES!-fellow 
en hij is momenteel bezig aan zijn derde 
jaar.  Het YES!-fellowship programma is 
nu gesloten.
➥

 
www.fom.nl/cser

➥
 
www.fom.nl/csertenuretrackers

In 2013 won TUD-hoogleraar en MILabs-oprichter Freek Beekman de 
FOM Valorisatieprijs. Beekman gaat het prijzengeld van deze presti-
gieuze FOM-prijs inzetten voor een duurzame samenwerking tussen 
MILabs en FOM. Hij wil hiermee het onderzoek aan ultrahoge-resolutie 
moleculaire beeldvorming met single photon emissie tomografie 
(SPECT) versterken. SPECT is een driedimensionale diagnostische 
techniek (gebruikt in de medische wereld) om röntgenfoto's van 
patiënten te maken. 

DOORBRAKEN ONTKETENEN IN SPECT 
Beekman werkt aan de TU Delft en bij MILabs BV aan tomografische 
beeldreconstructie en instrumentatie. Doel is om doorbraken te ontke-
tenen in de biomedische moleculaire beeldvorming met onder andere 
SPECT. In dit nieuwe project, waarin zowel MILabs als FOM significant 
investeren, wil Beekman met zijn team G-SPECT doorontwikkelen om 
zo weer een stap te zetten naar snellere en kwalitatief betere analyses 
van ziekteprocessen in organen en tumoren. De G-SPECT is een sys-
teem met enorme statische single-gamma-detectoren (Gyro-free) dat 
de basis vormt voor zowel hoge resolutie, hoge scansnelheid en lage 
stralingsdosis voor de patiënt.   

OVER BEEKMAN
Beekman is oprichter en CEO/CSO van het bedrijf Molecular Imaging 
Labs (MILabs bv). In 2015 won hij de innovatie van het jaar van de World 
Molecular Imaging Society voor zijn onderzoek naar inhoudelijke en 
economische verbeteringen van biomedische scanapparatuur. Door 
hem geïnitieerde technologische doorbraken resulteren in snellere 
en kwalitatief betere analyses van ziekteprocessen in organen en 
tumoren. 
➥

 
 www.fom.nl/beekman

➥
 
 www.milabs.com

MILABS BV EN FOM STARTEN 
SAMENWERKING

VIER NIEUWE TENURE TRACKERS AAN DE SLAG 
MET HET ENERGIEVRAAGSTUK

Op dinsdag 11 oktober vindt de eerste conferentie 'Computational Sciences for  
Future Energy' plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De conferentie brengt de Nederlandse 
onderzoeksgemeenschap op het gebied van computationele wetenschap voor energie-
toepassingen bijeen. De conferentie is met name relevant voor onderzoekers die deel 
uit maken van het Shell-NWO/FOM programma 'Computational sciences for energy 
research' (CSER) en de Shell-NWO programma’s 'CO2 Neutral Fuels’ en 'Uncertainty  
Reduction in Smart Energy Systems’ (URSES). De deadline voor het indienen van  
abstracts is 15 juli 2016, de registratiedeadline is 15 september 2016.  
Kijk voor het volledige programma en registratie op de conferentiewebsite.
➥ www.CSER-FutureEnergy.com

 Datum:  Donderdag 16 juni 2016
 Tijd: 10.00 - 17.00 uur 
 Locatie: FOM-instituut DIFFER,  
  Eindhoven

Op donderdag 16 juni 2016 organiseert 
NWO in samenwerking met FOM-instituut 
DIFFER de conferentie 'Science for 
Circular Economy' in Eindhoven. De 
bijeenkomst is bedoeld voor wetenschap-
pers, ondernemers en Europese beleids-
makers en vindt plaats in het kader van 
het Nederlandse voorzitterschap van de 
EU in 2016. Het thema circulaire economie 
is een strategische uitdaging voor de 
wetenschap. De conferentie staat dan ook 
in het teken van vooraanstaand onderzoek 
in Europa op het gebied van de circulaire 
economie.

In een circulaire economie worden produc-
ten en materialen hergebruikt en behou-
den grondstoffen hun waarde. Tijdens de 
bijeenkomst staat de rol van wetenschap-

pelijk onderzoek, 
industriële 
innovatie en fa-
ciliterend beleid 
bij het realiseren 
van een circu-
laire economie 
ter discussie. In-
clusief doelstel-

lingen voor de korte, middellange en lange 
termijn. Daarbij wordt aangesloten op de 
EU klimaat- en energiedoelstellingen. Het 
onderwerp past bij de prioriteiten van het 
Nederlands EU-voorzitterschap, zoals de 
transitie naar een circulaire economie en 

een CO2 neutrale energievoorziening,  
het stimuleren van publiek-private  
samenwerking en de inzet op innovatie. 
Bovendien is het thema één van de door-
snijdende routes die uitgewerkt worden 
binnen de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA).

PROGRAMMA
NWO, FOM-instituut DIFFER en Het 
Groene Brein organiseren deze dag. De 
NWO-gebieden Aard- en Levensweten-
schappen,  Natuurkunde/FOM, Chemische 
Wetenschappen, Geesteswetenschappen 
en Maatschappij- en Gedragswetenschap-
pen zijn nauw betrokken. Het programma 
bestaat uit een reeks plenaire lezingen in 
de ochtend, gevolgd door drie parallelses-
sies in de middag. 

Kijk voor het volledige programma en 
registratie op de DIFFER-website: 
www.differ.nl/sec/workshops/Sc4CE
In het kader van het Nederlandse  
voorzitterschap van de Europese Unie 
staan meer bijeenkomsten  
in de planning. 
➥

 
www.fom.nl/agenda

Conferentie Science for Circular Economy

Onderzoek en bedrijven

Agenda

Agenda

            Conferentie Computational  
Sciences for Future Energy 2016

Datum:  Dinsdag 11 oktober 2016
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
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Het stereotype beeld van de weten-
schapper als buitengewoon intelligente, 
ietwat verstrooide, blanke man van 
middelbare leeftijd, is tegenwoordig 
achterhaald. Niet in de laatste plaats 
door inspanningen vanuit onze eigen 
gemeenschap. Echter, er is nog een 
tweede hardnekkig beeld dat kleeft aan 
de wetenschapper: zijn of haar leven 
is vrijwel uitsluitend gewijd aan de we-
tenschappelijke carrière, hij of zij is dag 
en nacht bezig met publicaties, haalt 
de ene na de andere prestigieuze sub-
sidie binnen, bedenkt in de avonduren 
nieuwe theorieën of doorslaggevende 
experimenten, reist de hele wereld 
over voor congressen en overleg met 
inspirerende collega’s, is altijd bereid 
te verhuizen of emigreren voor een 
aanstelling aan een vooraanstaande 
universiteit en vervult gastaanstellin-
gen op allerlei plekken ter wereld. Een 
eventuele partner ondersteunt hem 
of haar hierbij volledig. Kortom, deze 
bevlogen wetenschapper houdt er een 
leefstijl op na die vergelijkbaar is met 
die van een topsporter. 

BALANS WERK-PRIVÉ 
Ook dit beeld van de wetenschap is 
niet meer van deze tijd en aan herzie-
ning toe. Immers, onze maatschappij 
is veranderd: partners hebben elk 
een eigen carrière, zorg en taken 
thuis worden steeds evenwichtiger 
verdeeld en er wordt van iedereen 
meer maatschappelijke betrokken-
heid verwacht. Jonge wetenschappers 
(m/v) raken hierdoor in de knel: juist 
in de fase waarin zij behoefte hebben 
aan stabiliteit en zich willen settelen, 
een vaste relatie aangaan, een huis kopen of een gezin stichten, wordt van 
hen maximale toewijding aan hun carrière gevraagd, met lange werkdagen, 
tijdelijke postdoc-contracten over de hele wereld en een meer dan fulltime 
inzet in competitieve tenure track posities. Kijken zij omhoog, op zoek naar 
voorbeelden, dan zien ze de werkdruk alleen maar verder toenemen. Veel 
jonge wetenschappers, ikzelf incluis, worstelen dan ook met de vraag: is 
een carrière in de wetenschap op een meer redelijke manier te combineren 
met een privéleven? En hoe behoud ik in deze situatie mijn enthousiasme 
voor en plezier in de wetenschap? 

GEEN EENHEIDSWORST
Natuurlijk, er zijn nog altijd jonge onderzoekers die meer dan maximaal 
bereid zijn hun leven te wijden aan de wetenschap en die een omgeving heb-
ben die dit faciliteert. Het huidige selectiesysteem is echter (te) sterk op 

deze ene groep (de topsporters) gericht. 
Want wie vallen af in de race om onder-
zoeksgelden en vaste aanstellingen? 
Degenen met het minste potentieel, of 
degenen die het minst bereid of in staat 
zijn hun privéleven aan te passen aan hun 
carrière?
Voor de meerderheid van de pas 
gepromoveerden geldt dat ze geen 
topsporters zijn, maar dit betekent niet 
dat zij geen ambitie, talent of enthou-
siasme voor de wetenschap hebben, 
noch dat zij geen uitstekende bijdragen 
zouden kunnen leveren. Bovendien 
heeft de ‘normaal–fanatiek  sportende’ 
wetenschapper zeker ook kwaliteiten in 
huis die belangrijk zijn voor het gezond 
functioneren van een onderzoeksgroep 
of universiteit, zoals bijvoorbeeld 
een breder blikveld, en een andere en 
ruimere  sociale en maatschappelijke 
betrokkenheid.  Hij of zij kan mede zor-
gen voor een academische gemeenschap 
die geen eenheidsworst is, maar die een 
divers palet aan persoonlijkheden en 
kwaliteiten biedt, en voor een weten-
schappelijk klimaat dat aansluit bij onze 
huidige maatschappij.

BIEDT PERSPECTIEF EN BENUT  
ALLE TALENTEN
Hoe kunnen wij er als gemeenschap voor 
zorgen dat we dit talent benutten? Hier 
kan ik me aansluiten bij de pleidooien 
voor een herdefiniëring van het begrip 
‘kwaliteit’ van mijn voorgangers op 
deze plek, Marileen Dogterom en Kobus 
Kuipers. Laten we bij selectie en evalu-
atie minder gespitst zijn op criteria als 
H-index, impact factor, binnengehaalde 
subsidies en aantal verblijven in het 

buitenland, maar juist meer op diversiteit: brengt iemand iets wat we nog 
niet hebben, en dan niet alleen inhoudelijk, maar ook qua persoonlijkheid en 
achtergrond? Daarnaast zou het goed zijn om na te denken over manie-
ren om jonge onderzoekers na hun promotie meer stabiliteit te bieden. 
Bijvoorbeeld door een buitenlandverblijf als postdoc te koppelen aan een 
‘terugkomgarantie’, of door te werken met postdoc-contracten van vier tot 
vijf jaar. We zouden ons ook eens kunnen afvragen of het niet wat overdre-
ven is om een goede onderzoeker na vier jaar promotie en nog eens vier of 
meer jaar postdoc weer een tijdelijk contract te bieden als tenure tracker.

Het is de hoogste tijd dat de wetenschap met haar tijd meegaat en aansluit 
bij de huidige maatschappij. Wij natuurkundigen zijn een inventief volkje, 
dat graag voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen. Op het sociaal-maat-
schappelijke vlak willen we niet achterblijven, toch?

HANNEKE GELDERBLOM GEEFT HET STOKJE DOOR AAN HELLA SNOEK
sinds 1 januari universitair docent (UvA/Nikhef) en als onderzoeker werkzaam aan het ATLAS experiment op CERN. Eerder werkte Snoek (onder andere als 
FOM-postdoc) al aan verschillende CERN-experimenten, waaronder CMS en LHCb. In 2009 promoveerde Snoek als FOM-oio aan de VU met een onderzoek 
aan het BaBar experiment op het SLAC National Accelerator Laboratory in de Verenigde Staten.  

Een modern ecosysteem 
                          voor de wetenschap(pers)

OPINIE

Hanneke Gelderblom
Groepsleider van het FOM Industrial Partnership Programme 
‘Fundamental fluid dynamics challenges in extreme ultra-
violet lithography’, een samenwerking tussen de Universiteit 
Twente (UT) en ASML. De onderzoeksgroep op het gebied 
van vloeistofdynamica is gevestigd bij ASML in Veldhoven. 
De groep richt zich op het gedrag van kleine tindruppeltjes. 
ASML gebruikt de tinduppeltjes voor EUV-lithografie, een 
techniek voor het maken van computerchips. De groep is 
gelieerd aan de vakgroep 'Physics of Fluids' van Detlef Lohse 
aan de UT. 

Fo
to

: N
ou

t S
te

en
ka

m
p



Prof.dr. Kobus Kui-
pers wordt medio 
dit jaar de nieuwe 
afdelingsvoorzitter 

van Quantum Nano-science, on-
derdeel van het Kavli Institute of 
Nanoscience aan de TU Delft. Hij 
volgt FOM-werkgroepleider prof.

dr.ir. Herre van  
der Zant op, die 
zeven jaar afde-
lingsvoorzitter was 
en zich nu weer vol-
ledig gaat richten 

op zijn eigen onderzoek. Kuipers 
is nu hoofd van het Center for 

Nanophotonics bij 
het FOM-instituut 
AMOLF, FOM-
werkgroepleider 
en hoogleraar 
aan de UT en UU. 

AMOLF-groepsleider prof.dr. 
Femius Koenderink volgt Kuipers 
op als hoofd van het Center for 
Nanophotonics. 

Begin mei is drs. 
Bart van Leijen 
overgestapt naar 
de VU om daar 
de functie van 
directeur bedrijfsvoering bij de 
faculteiten Aard- en Levenswe-
tenschappen en Exacte Weten-
schappen te vervullen. Van Leijen 
werkte sinds 2008 als instituuts- 
manager bij AMOLF, waar hij als 
lid van het directieteam verant-
woordelijk was voor de algehele 
bedrijfsvoering. Dr. Paula van Tijn 
zal Van Leijen medio juni opvolgen 

als instituutsmana-
ger bij AMOLF. Van 
Tijn is nu werkzaam 
als programmaco-
ordinator op het 
FOM-bureau.

Een programmavoorstel van prof.
dr. Anna Akhmanova en col-
lega's is in april gehonoreerd met 
een toekenning van 1,35 miljoen 
dollar uit het zeer competitieve 
Human Frontier Science Program. 
Akhmanova en haar collega’s 
gaan vanuit vier invalshoeken 

onderzoek doen 
naar celadhesie: 
de manier waarop 
cellen zich hechten 
aan de omliggende 
matrix. 

De Physicaprijs 2016 is toegekend 
aan FOM-werkgroepleider prof.
dr. Michel Orrit (Universiteit Lei-
den) vanwege zijn baanbrekende 
werk op het gebied van de één-
molecuul-spectroscopie. Jaarlijks 
wordt de Physicaprijs uitgereikt 
aan een eminente, in Nederland 
werkzame natuurkundige. Orrit 
heeft ook de Edison Volta Prize 
2016 gewonnen vanwege zijn 

bijdragen aan 
de optica en de 
single-molecule 
microscopy. 

Nikhef onderzoekers dr. Wouter 
Verkerke en dr. Sascha Caron 
(ATLAS-groep) hebben afgelopen  
december beiden een grote on-
derzoekssubsidie ontvangen van 
het Netherlands eScience Center 
(NLeSC). Hun projectvoorstellen 
werden geaccepteerd in het kader 
van  de call ASDI (Accelerating 
Scientific Discovery) en ze zullen 
allebei 500.000 euro ontvangen. 
De projecten zullen in 2016 van 
start gaan. 

Op 1 mei is dr. Bas 
Overvelde aange-
steld als AMOLF-
groepsleider. Hij 
zal met een nieuwe 
groep starten 

op het gebied van Soft Robotic 
Matter. Overvelde is de derde 
groepsleider die aangesteld 
wordt binnen het Designer Matter 
initiatief, een recent opgezette 
onderzoekslijn binnen AMOLF.

In februari is dr. 
Esther Alarcon 
begonnen als 
een tenure track 
groepsleider bij 
AMOLF in de FOM-focusgroep 
Light Management in New Photo-
voltaic Materials (LMPV). Alarcon 
is de derde groepsleider in de 
LMPV-focusgroep en met Alarcon 
zijn alle tenure-track posities 
van de groep vervuld. In dezelfde 
maand is dr. Sonia Castellanos 
Ortega begonnen als groepsleider 
van de EUV Photoresist Materials 
groep bij ARCNL. In de rubriek 
'Vrouwen in de fysica' op pagina 
15 leest u een interview met Sonia 
Castellanos. 

Op 17 februari 
heeft FOM-pro-
jectleider prof.
dr. Jacco Snoeijer 
(Physics of Fluids-
groep UT & TU/e) 

de Leen van Wijngaarden Prize 
ontvangen voor zijn uitmuntende 
werk over de dynamiek van 
bevochtiging en verschuivende 
contactlijnen. 

Begin maart woonde FOM- 
werkgroepleider en UT-hoog-
leraar prof.dr. Willem Vos het 

staatsbanket bij 
van de Franse  
president   
François Hollande 
ter ere van Koning 
Willem-Alexander 

en Koningin Maxima, die op 
staatsbezoek waren in Frank-
rijk. Vos ontving de uitnodiging 
omdat hij vorig jaar de Descartes-
Huygens prijs van de Franse 
Academie van Wetenschappen 
ontving voor zijn bijzondere 
wetenschappelijke verdiensten 
(in de nanofotonica) en voor zijn 
langdurige samenwerking met 
Franse wetenschappers. 

Een van de vijf posterprijzen van 
de chemieconferentie Chains 
2015 ging naar AMOLF-promoven-
dus Aditya Iyer, werkzaam in de 
groep 'Biological soft matter'. 

FOM-Communi-
catieadviseur Ans 
Hekkenberg MSc 
is begin maart be-
noemd tot nieuwe 

ambassadeur voor het Techniek-
pact. Op voordracht van minister 
Bussemaker (OCW) gaat Hekken-
berg zich binnen deze rol richten 
op het interesseren van met name 
meisjes op het vmbo en mbo voor 
de techniek. Hekkenberg is naast 
haar werk bij FOM ook free- 
lance wetenschapsjournalist en  
schrijft onder andere voor maand-
blad KIJK en de Volkskrant. Op  
Twitter is ze actief onder  
@GirlForScience. 

Fysicus dr. 
Maria Sovago is 
sinds 1 februari 
werkzaam op het 
FOM-bureau als 

programmacoördinator, waar ze 
zich bezighoudt met de Indus-
trial Partnership Programmes. 
Sovago is gepromoveerd bij FOM-
instituut AMOLF op het gebied 
van niet-lineaire optica. Na haar 
promotie werkte Sovago bij de 
optica afdeling van TNO Technical 
Sciences en bij Unilever Research. 
Zij volgt dr. Martijn de Jager op, 
die nu voor het KWF werkt. 

Dr.ir. Lambert 
Speelman is sinds 
1 november 2015 
werkzaam als 
beleidsmedewer-

ker bij NWO Natuurkunde, waar 
hij verantwoordelijk is voor de 
vernieuwingsimpuls Natuurkunde. 
Speelman is biomedisch ingenieur 
gepromoveerd aan de Universi-
teit Maastricht op patiënt-spe-
cifieke numerieke modellen van 
cardiovasculaire aandoeningen. 
Na zijn promotie is hij werkzaam 
geweest als postdoc bij de Biome-
dical Engineering afdeling van het 
Erasmus MC Rotterdam. 

Drs.ir. Ammeret 
Rossouw is sinds 
24 maart 2016 
werkzaam als 
junior beleidsme-

dewerker bij NWO Natuurkunde, 
waar zij verantwoordelijk is voor 
de Rubicon (bètawetenschappen). 
Rossouw is natuurkundig ingeni-
eur met specialisatie biofysica 
en heeft een additionele master 
in wetenschapscommunicatie. 
De afgelopen drie jaar werkte ze 
aan de University of Massachu-
setts Medical School in de VS als 
Research Associate in de Life 
Sciences. Zij volgt dr. Michaël van 
den Berg op die nu voor de  
TU Delft werkt. 
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PERSONALIA
Prof.dr. Huib Bakker is per  
1 februari 2016 benoemd tot 
directeur van FOM-instituut 
AMOLF. Hij volgt prof.dr. Vinod 
Subramaniam op, die sinds sep-
tember 2015 rector magnificus 
van de Vrije Universiteit Amster-
dam is. Bakker was vanaf 1 sep-
tember 2015 al interim-directeur. 
U leest een interview met Bakker 
en Subramaniam op pagina 12. 

De European Research Council 
(ERC) heeft aan de volgende zes 
fysici een ERC Advanced Grant, 
een persoonsgebonden subsidie 
van maximaal 2,5 miljoen euro, 
toegekend: FOM-werkgroeplei-
ders prof.dr. Ben Feringa (RUG) 
prof.dr. Daniël Vanmaekelbergh 
(UU), prof.dr. Kjeld Eikema (VU) 
en prof.dr. Yuli Nazarov (TU 
Delft), en van AMOLF prof.dr. 
Albert Polman en prof.dr. Huib 
Bakker. 

Twee oud-FOM-promovendi, dr. 
Marijn van Huis (UU) en dr. Gary 
Steele (TUD), en fysici dr. Jasper 
van der Gucht (WUR) en dr. Lucia 
Nicola (TUD) krijgen een ERC 
Consolidator Grant. De Grants 
bedragen circa twee miljoen euro 
en zijn bedoeld voor 'mid-career' 
wetenschappers. 

Vier oud-FOM promovendi ont-
vingen eind 2015 een ERC Starting 
Grant: dr. Arjan Houtepen (TUD), 
dr.ir. Rudie Kunnen (TU/e), dr.ir. 
Ivo Vellekoop (UT) en dr. Wouter 
Waalewijn (UvA). 

Fysicus dr.ir. Aa§e Bronneberg 
(Helmholtz-Zentrum Berlijn en 
DIFFER) ontvangt een van de 

prestigieuze Marie 
Curie-beurzen uit 
het Horizon2020-
programma. Door 
deze beurs kan 
ze bij DIFFER 

onderzoek doen naar materialen 
die zonlicht direct omzetten in 
waterstof. Met haar experimen-
ten wil ze de eerste zijn die deze 
reactie live kan volgen. Dat moet 
nieuwe inzichten geven in de 
omzetting van duurzame energie 
naar efficiënte brandstof. 

Postdoc-onderzoeker dr. Mat-
thijs van Berkel (DIFFER en Vrije 
Universiteit Brussel) heeft een 
van de prestigieuze Engineering 
Grants uit het Horizon2020 pro-
gramma EUROfusion ontvangen. 
Van Berkel zal de processen 
onderzoeken waarmee warmte 
uit een fusiereactor lekt en wil 
besturingsalgoritmes ontwerpen 
waarmee de prestatie van deze 
energiecentrales van de toe-
komst geoptimaliseerd kunnen 
worden.

Begin februari 
heeft NWO heeft 
zeven aanvragen 
voor vernieuwende 
wetenschappelijke 
apparatuur geho-

noreerd binnen het programma 
NWO-groot. Een van de subsidies 
van bijna 2,5 miljoen euro is 
voor FOM-programmaleider 
prof.dr. Tjerk Oosterkamp 
(Universiteit Leiden). Natuur-
kundigen onder leiding van 
Oosterkamp zullen mede dankzij 
deze NWO-subidie een multi-
modaal UHV-microscoop ontwik-
kelen die vernieuwend onderzoek  
mogelijk maakt naar quantum-
effecten dichtbij het absolute 
nulpunt.

In februari heeft NWO aan 32 
vooraanstaande wetenschappers 
een Vici-beurs ter waarde van 
1,5 miljoen euro per aanvrager 
toegekend, waaronder zes voor 
fysica(gerelateerde) projecten 
van: prof.dr ir. Ronald Hanson 
(TUD), prof.dr. Olga Igonkina 
(Nikhef/RU), dr.ir. Servaas  
Kokkelmans (TU/e), prof.dr.ir. 
Rob Lammertink (UT), prof.dr. 
Gijs Nelemans ( RU/Nikhef) en  
dr. Sera Markoff (UvA).

NWO heeft op 11 januari in totaal 
16 jonge, veelbelovende on-
derzoekers financiering uit het 
Rubicon-programma toegekend. 
In de natuurkunde ontvangen 
vijf onderzoekers de subsidie: 
voormalig FOM-promovendi dr. 
Freddy Rabouw en dr. Claas Wil-
lem Visser, dr. Joost van Bree, dr. 
Hairen Tan en dr. Roel Tempelaar. 
Begin april maakte NWO de 
gelukkigen uit de daaropvolgende 
Rubicon-ronde bekend. In de na-
tuurkunde ontvangen de volgende 
drie voormalig FOM-promovendi 
de subsidie: dr. Boris le Feber, 
dr. Riccardo Frisenda en 
dr. Jelmer Renema. 

UT-hoogleraar en 
FOM-werkgroep-
leider prof.dr. 
Allard Mosk van de 
vakgroep 'Complex 

Photonic Systems' is eind januari 
overstapt naar de Universiteit 
Utrecht. Hij gaat daar de nieuwe 
groep 'Light in Complex Systems' 
opzetten.

FOM-werkgroep-
leider en hoog- 
leraar experimen-
tele vaste stof 
fysica prof.dr.  

Petra Rudolf (RUG) is benoemd 
tot lid van de 'European Academy 
of Sciences and Arts'. Ze is verko-
zen tot Active Member of Class I 
(Natural Sciences). 
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SciPost.org: een nieuwe two-way open access en  
peer-witnessed refereeing publicatieportal 

NWO HEEFT SUBSIDIEVOORWAARDEN OPEN ACCESS AANGESCHERPT

Per 1 december 2015 heeft NWO haar subsidievoorwaarden op het gebied van open access 
aangescherpt. Dit betekent dat alle publicaties die voortkomen uit een 'call for proposals' 
die na deze datum door NWO is opengesteld, op het moment van publicatie direct open-
baar 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 bleven 
de eerdere voorwaarden van kracht: publicaties dienen zo spoedig mogelijk na publicatie 
vrij toegankelijk te zijn. 

JAIME GÓMEZ RIVAS VAN AMOLF NAAR DIFFER
 
Op 10 december 2015 zwaaide AMOLF Jaime Gómez Rivas uit tijdens een speciaal 
voor hem georganiseerd afscheidssymposium over nanofotonica, ‘Lighting the way’. 
Gómez Rivas startte afgelopen  zomer een nieuwe onderzoeksgroep bij DIFFER. Hij 
was sinds 2004 programmaleider van een FOM Industrial Partnership Programme 
met Philips en leidde een succesvolle AMOLF-onderzoeksgroep die bij Philips was 
gestationeerd. Tijdens het symposium lichtten Gómez Rivas en zijn samenwerkings-
partner bij Philips, Hans van Sprang, hun intensieve samenwerking toe en legden ze 
met veel gevoel voor humor uit hoe ze leerden hun interesses te combineren tot een 
gezamenlijk doel. Op de foto demonstreert Gómez Rivas een traditionele led en de 
verbeteringen waartoe het onderzoek in zijn groep heeft geleid. Door het toepassen 
van nanostructuren en gefosforiseerd glas verbeterden de onderzoekers de uitstra-
ling van het witte licht en stuurden ze het in de gewenste richting. (EL/PR)Fo
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Als onderzoeker heb je zowel veel werk aan het 
schrijven van je eigen artikelen, als ook aan het 
reviewen van het werk van anderen. En dan moet je 
vervolgens nog betalen ook om dat werk te kunnen 
(laten) lezen, via abonnementsgelden of door het 
‘vrijkopen’ van je eigen werk. Eigenlijk best raar, 
vonden FOM-werkgroepleider Jean-Sébastien 
Caux (UvA) en enkele collega's. Deze constate-
ring is niet nieuw, maar Caux hee� er werk van 
gemaakt. Eind maart ging zijn zelfgebouwde 
publicatieportal live: SciPost.org. In beheer van 
wetenschappers, die het werk net als nu zelf doen. 
Maar wel kosteloos voor lezers en auteurs: two-
way open access. En met een strenge selectie door 
een open review proces.  

"De wetenschappers doen het belangrijkste deel 
van het werk; waarom moeten we betalen om 
iemand anders daarvan te laten profiteren?" Dat is 
een door vele collega’s gedeeld gevoel  over de hui-
dige publicatiepraktijken. Caux en enkele collega's 
pakten de uitdaging op en lanceerden een nieuwe 
portal voor publiceren die aansluit bij de huidige 
roep om open access van peer-reviewed weten-
schappelijke artikelen. De fysica is hierin overigens 
geen pionier: in andere vakgebieden bestaan al 
vergelijkbare ‘innovatieve’ tijdschriften. Tijd voor 
een inhaalslag: uit de 'grassroots' komen tenslotte 
de beste innovaties voort. 

PEER-WITNESSED PUBLICEREN VIA SCIPOST 
Vanaf juni 2016 kunnen wetenschappers hun 
artikelen indienen bij het nieuwe tijdschrift van 
SciPost: SciPost Physics. Indienen werkt als volgt:  
wetenschappers plaatsen hun manuscript op arXiv, 
een online database voor wetenschappelijke arti-
kelen die nog geen peer-review hebben ondergaan, 
in dit geval voornamelijk voor de wiskunde en 
natuurwetenschappen. Vervolgens submi�en zij 
hun artikel bij SciPost, met de link naar ArXiv. Het 
reviewproces dat volgt, is deels vergelijkbaar met 
het bekende proces bij andere tijdschriften: enkele 
referenten leveren commentaar op uitnodiging van 

een editor van het Editorial College. Daarnaast kun-
nen geregistreerde collega wetenschappers ook uit 
eigen beweging hun reactie plaatsen. De gevraagde 
referenten kunnen anoniem commentaar leveren, 
maar, in tegenstelling tot de meeste ‘traditionele’ 
tijdschriften zijn alle opmerkingen openbaar. De ge-
hele review-discussie is dus open. Caux: "Dat geeft 
een strenger referentenproces dan nu het geval is, 
dat blijkt ook uit voorbeelden van tijdschriften in 
andere vakgebieden die dit systeem hanteren. Ik 

noem het peer-witnessed refereeing. Iedere actieve 
wetenschapper kan daarmee zelf commentaar 
leveren vóórdat een artikel geaccepteerd is, kan het 
commentaar van anderen inzien, en kan reageren op 
referentencommentaren. Dat heeft echt meerwaar-
de en verhoogt de kwaliteit." Omdat publiekelijk 
zichtbaar is wie regelmatig zijn steentje bijdraagt 
als referent, krijgen onderzoekers hierdoor ook 
meer credits voor dit vrijwillige werk. Na de periode 
van review-discussie besluit het Editorial College of 
een manuscript geaccepteerd wordt voor publicatie 
in een SciPost Journal. 

SCIPOST: MEER DAN JOURNALS
SciPost is meer dan alleen een portal van ‘reguliere’ 
peer-reviewed tijdschriften. “Onder onze eerste tijd-
schriften brengen we 'Lecture Notes' (o.a. uitwer-
kingen van colleges) uit, aangezien daar nu minder 
podium voor bestaat. Ook een goed doorzoekbare 
‘Theses' database voor alle proefschriften die 
wereldwijd verschijnen en zijn verschenen, staat op 
onze startlijst. Daarnaast biedt SciPost een sectie 
‘Commentaries’. Hier kunnen alle geregistreerden 
reacties plaatsen op reeds bestaande artikelen in 
alle mogelijke tijdschriften", legt Caux enthousiast 
uit. (GZ/DK)

➥ scipost.org
➥ www.fom.nl/openaccess

Nieuws
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HUIB BAKKER NIEUWE 
DIRECTEUR AMOLF

Sinds september was hij al interim-directeur 

van FOM-instituut AMOLF. Nu is  

Huib Bakker uitgekozen om het instituut in 

het Amsterdamse Science Park definitief te 

gaan leiden. Bakker geldt als een  

topwetenschapper die ook als bestuurder 

zijn sporen heeft verdiend.
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HOE IS HET MET OUD-AMOLF 
DIRECTEUR VINOD SUBRAMANIAM? 

“Anderen laten schitteren”

Vinod Subramaniam is de voorganger van AMOLF-directeur  
Huib Bakker en is sinds een half jaar rector magnificus bij de  
Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij vertelt over zijn ervaringen 
tot nu toe. 

Natuurlijk mist hij het onderzoek. "Ik mis het vreselijk. Dat je zo het lab 
kunt binnenstappen en aan de knoppen kunt draaien, de diepe discussies 
met promovendi over wat een meetresultaat precies betekent." Even 
straalt de bestuurder iets van heimwee uit. Maar al snel heeft hij zijn 
karakteristieke enthousiasme weer te pakken. "Bij de VU zijn er andere 
puzzels die om een oplossing vragen. Het grote verschil is dat hier 
23.000 studenten rondlopen, die moeten we opleiden voor een steeds 
complexer wordende samenleving. Hoe reik je ze de instrumenten aan 
om het beste uit zichzelf te halen? En hoe zorg je dat docenten ook nog 
toekomen aan onderzoek? Het is geweldig om voorwaarden te mogen 
scheppen waarin anderen kunnen excelleren in onderwijs en onderzoek." 
De VU is een van de meest diverse universiteiten van Nederland. Voor 
zowel autochtone als allochtone studenten hoopt Subramaniam – de 
eerste niet-westerse rector magnificus van Nederland, opgegroeid 
in New Delhi en in de VS opgeleid als elektrotechnisch ingenieur – ook 
persoonlijk een rolmodel te zijn. “Mijn carrière laat zien dat je leven een 
heel verrassende loop kan hebben; wat je nu doet legt de toekomst niet 
vast. Ontplooi je talenten en volg gewoon je hart.”

De afgelopen maanden heeft Vinod Subramaniam fors geïnvesteerd 
om de vele ‘talen’ die er aan de VU worden gesproken te leren begrijpen. 
"In de experimentele fysica draait alles om grote opstellingen. Aan een 
universiteit is het pallet natuurlijk veel breder: andere drijfveren, andere 
methoden. De enorme rijkdom aan alfa-, bèta- en gammadisciplines vind 
ik mind bending." Wel merkt hij dat de organisatie “een beetje moe” is. 
“De VU heeft een flinke reorganisatie van de bedrijfsvoering achter de 
rug. Nu moet alles stabiliseren en gaan we langzaam weer opbouwen. 
Daarbij past dat wij als College van Bestuur ontspannen positiviteit 
uitstralen. Dat doen we ook. We zijn letterlijk en figuurlijk een jong en 
informeel college en we stellen ons intens maar relaxed op." 

Heeft de oud-AMOLF-directeur nog profijt van zijn achtergrond in de 
fysica? Zeker. De kwantitatieve benadering houdt hij erin, als bestuur-
der. Die helpt om alles in het juiste perspectief te plaatsen. En de traditie 
om veel met anderen samen te werken, die probeert hij bij de VU ook te 
versterken. "Bij elke benoeming vraag ik mij af welke dwarsverbanden er 
mogelijk zijn, ook de minder voor de hand liggende. Want daar gebeuren 
de interessantste dingen, dat heb ik bij AMOLF gezien."
 
Een opvallend verschil is volgens Subramaniam dat de VU zo bescheiden 
is. "Bij AMOLF waren we gewend om successen te vieren. Hier verbaas 
ik me erover dat op heel veel vlakken topprestaties worden geleverd, 
terwijl de buitenwereld het nauwelijks ziet." Maar dat gaat veranderen, 
belooft hij. We zullen nog veel horen over de VU. "De wereld mag best 
weten hoe goed we zijn." (MH)  

“Mensen motiveren 
voor een groot 

gemeenschappelijk 
belang”
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nieuw onderzoeksterrein; talloze groepen 
wereldwijd werken er inmiddels mee. De 
techniek heeft zich in de afgelopen jaren 
verder ontwikkeld en een steeds gro-
tere reikwijdte gekregen. Als hoogleraar 
‘ultrasnelle spectroscopie van moleculen 
in de gecondenseerde fase’ draagt Bak-
ker dit technische hoogstandje over aan 
nieuwe generaties onderzoekers. Zijn 
AMOLF-groep gebruikt de techniek om de 
wisselwerking te onderzoeken van water-
moleculen met andere moleculen, ionen en 
oppervlakken. Dat levert inzichten over 
biologische en chemische processen op die 
breed toepasbaar zijn: van geneeskunde tot 
voedseltechnologie tot waterzuivering. Het 
belang van Bakkers onderzoek blijkt uit zijn 
jarenlange samenwerking met bedrijven 
als Unilever en het waterinstituut Wetsus, 
maar zeker ook uit de prestigieuze ERC 
Advanced Grant die hij begin april ontving 
voor onderzoek naar protongeleiding in 
gestructureerd water. 

MENSEN MOTIVEREN
Als bestuurder ontwikkelde Huib Bakker 
zich vooral in de aanloop naar het Advanced 
Research Center for Nanolithography  
(ARCNL). ARCNL ontstond nadat vier 
consortia op uitnodiging van hightech- 
bedrijf ASML een bidbook hadden opge-
steld. Bakker ontwierp het onderzoeks- 
programma voor het ‘Amsterdamse’ 
bidbook van  AMOLF/FOM, UvA en VU. 
Het moet een uitdaging zijn geweest om 
drukbezette succesvolle wetenschappers 
zover te krijgen dat ze zich wilden inzetten 
voor een initiatief met maar 25 procent 
slaagkans. Bakker was een van degenen die 
dat voor elkaar kreeg, en met succes. Het 
Amsterdamse consortium won de competi-
tie en ARCNL is nu naast AMOLF gevestigd. 
“Ik merkte dat ik het leuk vond om mensen 
te motiveren voor een groot gemeenschap-
pelijk belang”, aldus Bakker. “Ook het samen 
uitstippelen van een strategie voor het 
nieuwe instituut vond ik inspirerend. Van-
daar dat ik het interim-directeurschap van 
AMOLF graag op mij nam toen de gelegen-
heid zich voordeed. Het was ook een unieke 
kans om uit te proberen of de functie mij 
echt zou liggen.”

ROLMODELLEN
Dat uitproberen heeft nu dus een meer 
structureel karakter gekregen. FOM-
directeur Christa Hooijer verwelkomde 
Bakker bij zijn benoeming als volgt: “Hij is 
een topwetenschapper die de verbinding 
zoekt, niet alleen tussen wetenschappe-
lijke groepen onderling maar ook met de 
ondersteunende en technische afdelingen 
van AMOLF. Ook met de andere NWO- en 
FOM-instituten werkt hij nauw samen in het 

Huib Bakker (1965) begon zijn weten- 
schappelijke carrière pragmatisch als  
scheikundestudent, maar raakte steeds 
meer gefascineerd door de drijvende krach-
ten achter de chemie: waaróm gaan mole-
culen een wisselwerking of verbinding aan? 
“Ik vond het fascinerend dat het gedrag 
van moleculen te vangen is in wiskundige 
formules, die weer nieuwe reacties kunnen 
voorspellen en verklaren”, herinnert hij zich. 
Bakker studeerde af aan de VU in fysische 
chemie en theoretische natuurkunde, om 
daarna promotieonderzoek te gaan doen 
bij AMOLF. In de groep van Ad Lagendijk 
werkte hij met laserpulsen (“een factor hon-
derd langer waren dan we nu gebruiken”) op 
het snijvlak van theorie en experiment. Hij 
promoveerde cum laude.

WETENSCHAPPELIJKE  
WATERSCHEIDING
Na een periode als postdoc in Aken startte 
Bakker in 1995 zijn eigen groep bij AMOLF. 
Kort daarna zette hij een wetenschap-
pelijke doorbraak op zijn naam met een 
nieuwe techniek waarmee voor het eerst 
het gedrag van enkele watermoleculen 
kon worden bestudeerd. Zijn ultrasnelle 
infraroodspectroscopie opende een heel 

kader van de transitie van NWO. AMOLF 
is hem zeer toevertrouwd.” Gevraagd naar 
inspirerende voorbeelden noemt Bakker 
zijn voorgangers: Frans Saris, die mensen 
binnen AMOLF wist te motiveren en fan-
tastisch uitdroeg waar AMOLF voor stond; 
Jook Walraven, een topwetenschapper met 
een indrukwekkende fysische kennis en een 
geweldig goed oog voor de kwaliteit van on-
derzoek; Bart Noordam, die er een meester 
in was om nieuwe onderzoeksrichtingen en 
mensen naar AMOLF te halen en interne 
processen optimaal te laten verlopen; 
Albert Polman, die AMOLF perfect naar 
buiten vertegenwoordigde en er bovendien 
als een van de weinigen in slaagde zijn suc-
cesvolle directeurschap te combineren met 
een wetenschappelijke carrière op hoog 
niveau; Vinod Subramaniam, die als geen 
ander mensen wist te verbinden. Maar ook 
Heinrich Kurz, de directeur van het Duitse 
instituut waar Bakker als postdoc werkte. 
“Hij had een heel sterke strategische visie 
op nieuwe technieken en richtingen in de 
wetenschap en hij liep ver voorop in het 
samenwerken met de industrie.”

NIEUWE STRATEGIE
Al deze inspiratie zal goed van pas komen, 
want AMOLF heeft niet alleen een nieuwe 
directeur, maar werkt ook aan een nieuwe 
strategie. Daar kan Bakker nu nog niet veel 
over zeggen. Wel wil hij kwijt dat de nieuwe 
onderzoekslijn 'designer matter' wel eens 
een meer centrale rol zou kunnen gaan spe-
len.  Deze jonge loot aan de AMOLF-stam 
richt zich op het ontwerpen en produceren 
van nieuwe slimme materialen met onge-
kende eigenschappen, onder meer door 
zelforganisatieprocessen uit de natuur te 
kopiëren. Verder zal samenwerking binnen 
en buiten het instituut hoog in het vaandel 
blijven staan. Dat karakteristieke element 
uit de AMOLF-cultuur viel de nieuwe direc-
teur al op toen hij als jonge promovendus bij 
AMOLF binnenkwam. “Je wordt hier nooit 
aan je lot overgelaten. Iedereen is bereid 
elkaar te helpen, of je nu een stagiair bent 
of een senior-groepsleider. En onze deur 
staat altijd open voor geïnteresseerde 
bezoekers. Zij kunnen rekenen op een 
gastvrij onthaal en goede ondersteuning. 
Die beide elementen horen echt bij AMOLF. 
Ik zal me ervoor inzetten dat we ze ook in de 
toekomst blijven koesteren.” (MH)

Interview 
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 Datum: dinsdag 24 mei 2016
 Locatie: Reehorst, Ede
 Organisatie: NWO-gebieden CEW & ALW  
  en FOM

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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Anton Zeilinger’s (University of Vienna) field of research involves the fundamental 

aspects and applications of quantum entanglement. 
Eric Hennes (Nikhef) demonstrates the principle of the inverted pendulum to an intrigued audience.

During the conference, Christa Hooijer (FOM’s Director) and Ronald Hanson (FOM workgroup leader  

from Del� University of Technology) gave an interview for the NPS (Dutch public service broadcasting 

organization) Radio 1 programme ‘Met het Oog Op Morgen’ (With an Eye on Tomorrow). Hooijer spoke 

about the current situation in Dutch physics, while Hanson described his publication in the journal 

Nature, in which he and his team provided definitive proof for ‘spooky action at a distance’. 
Peter Li¡lewood (University of Chicago) is a leading international scientist. His research focused on 

the dynamics of collective transport: the study of the phenomenology and microscopic theory of high-

temperature superconductors, transition metal oxides, and other correlated electronic systems – and 

the optical properties of highly excited semiconductors.

On Tuesday 19 and Wednesday 20 January, around two thousand physi-

cists a¡ended the 2016 Physics@FOM Veldhoven conference. The leading 

international physicists Anton Zeilinger, Peter Li¡lewood, and Laura Bau-

dis gave plenary lectures. In addition, there was an extensive programme 

of over two hundred lectures and four hundred poster presentations. 

At the dinner on Tuesday night, Jet Bussemaker (Minister of Education, 

Culture and Science) presented the 2015 FOM prizes to four top scien-

tists. One of the topics she addressed in her speech was the importance 

of greater gender diversity throughout science in general, and physics in 

particular. Bussemaker expressed the view that, in science, it should make 

no difference whatsoever whether you are male or female, but this is not 

reflected in everyday practice. She pointed out that only 17% of Dutch 

professors in the Netherlands are women (the corresponding figure for 

the technical universities is just 8%), while there is no shortage of female 

talent and ambition in science. In addition, she cited such inspirational 

examples as Ada Lovelace, Marie Curie, and Ale¡a Jacobs. Minister Bus-

semaker announced that she would be making every effort to ensure that 

more top positions are held by women, by developing new strategic policy, 

and by establishing tenure track programmes for young women. She also 

expressed appreciation for FOM’s policy of a¡racting and retaining more 

female talent. 

TENTH EDITION OF PHYSICS@FOM 

VELDHOVEN A GREAT SUCCESS

16 expres

On the Monday evening prior to the conference, in keeping with tradition, there was a meeting of all FOM 

workgroup leaders. This year, The Netherlands Organisation for Scientific Research’s (NWO) transition and the 

National Science Agenda were in the spotlight. Wim van Saarloos (NWO Transition Programme Director),  

Christa Hooijer (FOM’s Director) and Niek Lopes Cardozo (FOM’s Chairman) took questions from the audience.

 

On Tuesday morning, Niek Lopes Cardozo (FOM’s Chairman) enthusiastically 

opened Physics@FOM Veldhoven 2016.

FOR OUR ENGLISH READERS
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Interview 

Irene Groot (jury president) awarded the 2016  

Physics@FOM Poster Prize to Diego Cohen-Maldonado. 

Jet Bussemaker (the Minister of Education, Culture and Science) awarded the 2015 FOM prizes to (from le� to right):  

Jo van den Brand (FOM Valorisation Prize), Anouk Rijs (Minerva Prize), Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez (FOM Physics Thesis Prize)  

and Gabriele Bulgarini (Valorisation Chapter Prize).

Laura Baudis (University of Zurich) conducts research on fundamental 

questions in astroparticle physics and cosmology. Her special interest is 

the search for dark ma¡er. 

As in previous years, the live experiments at this conference a¡racted a 

great deal of interest. Representing FOM’s Dutch Institute for Fundamental 

Energy Research (DIFFER), Erik Langereis showed how solar fuels work.

Around 1,800 participants enjoyed the FOM dinner on 

Tuesday evening. 

expres

TENTH EDITION OF PHYSICS@FOM 

VELDHOVEN A GREAT SUCCESS
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The theme of Physics@FOM Veldhoven 2016 was ‘Dynamic’.

FOM's Director Christa Hooijer, Minister Jet Bussemaker 

and FOM's Chairman Niek Lopes Cardozo.

WANT TO LOOK BACK AT 

 PHYSICS@FOM VELDHOVEN 2016? 

➥ Info & photos: www.fom.nl/veldhoven (check in ‘Archives’)

➥ Info about FOM prizes: www.fom.nl/prizes

➥ Watch the lectures again: www.youtube.com/fomphysics
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F.K. Brehmer, Shining light on 
transient CO2 plasma, 20 Janu-
ary 2015, TU/e, promotor prof.dr.ir. 
M.C.M. van de Sanden, DIFFER 

Mathias Diez, On electronic 
signatures of topological supercon-
ductivity, 8 September 2015, LEI, 
promotor prof.dr. C.W.J. Beenakker, 
workgroup FOM-L-05  
     l
“Topological insulators are 
the opposite of a 'kroket'. 
Both have surface states of 
a topological origin, but for 
the topological insulator it 
is the surface rather than 
the bulk that is compres-
sible."

René Heimbuch, The quantum 
highway; electronic properties of 
metal-induces nanowires on semi-
conductor surfaces, 11 September 
2015, UT, promotor prof.dr.ir. H.J.W. 
Zandvliet, workgroup FOM-T-36

Tibert H. van der Loop, 
Hydrogen-bond dynamics and pro-
ton transport in nanoconfinement, 
15 September 2015, UvA, promotors 
prof.dr. S. Woutersen and prof.dr. H.J. 
Bakker, AMOLF

Martinus G.A. Buffing, Color 
and TMD universality in hadronic 
interactions, 16 September 2015, 
VU, promotor prof.dr. P.J.G. Mulders, 
workgroup FOM-V-01

Lucas T. Kunneman, Exciton and 
charge carrier dynamics in semicon-
ductor nanorods and nanoplatelets, 
17 September 2015, TUD, promotor 
prof.dr. L.D.A. Siebbeles, copromotor 
dr. J.M. Schins, workgroup FOM-D-37

Stefano Gottardi, Designing mo-
lecular nano-architectures on metals 
and on graphene, 18 September 2015, 
RUG, promotors prof. M.A. Stöhr and 
prof. P. Rudolf, workgroup FOM-G-21 
      l
"'Information' is one of the 
most misleading and poorly 
defined concepts in physics. 
It has its own place in 
John Bell's list next to 'mea-
surement', 'reversible' and 'ir-
reversible'. One day, this list 
will be irreversibly erased."

Andrey Bagrov, The holographic 
glass bead game: from superconduc-
tivity to time machines, 23 Septem-
ber 2015, LEI, promotors prof.dr. 
J. Zaanen and prof.dr. K.E. Schalm, 
workgroup FOM-L-15
       l
"The main goal of science is 
to search for new languages 
that would naturally make 
complicated open problems 
trivial rather than just solve 
the problems."

Sun-Young Park, Photoelectro-
chemical water splitting; optimizing 
interfaces and light absorption, 24 
September 2015, UT, promotors 
prof.dr. G. Mul and prof.dr. J.L. Herek, 
workgroup FOM-T-02

Antonio Castelli, Measuring the 
Higgs boson mass using event-by-
event uncertainties, 25 September 
2015, UvA, promotor prof.dr.ir. E.N. 
Koffeman, copromotor dr. I.B. van 
Vulpen, Nikhef

Ali Safaei, An in-situ low-energy 
electron microscopy study of Pt- and 
Au-induces modifications of Ge(001), 
25 September 2015, UT, promotor 
prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet, copro-

motor dr. R. van Gastel, workgroup 
FOM-T-36

Chiara Farinelli, Performance 
of the LHCb vertex locator and 
flavour tagging studies for the 
measurement of the CKM Angle γ, 25 
September 2015, VU, promotor prof.
dr. M.H.M. Merk, copromotor dr. E. 
Jans, AMOLF

Freddy Rabouw, Before there 
was light; excited state dynamics 
in luminescent (nano)materials, 28 
September 2015, UU, promotors 
prof.dr. D.A.M. Vanmaekelbergh 
and prof.dr. A. Meijerink, workgroup 
FOM-U-28

Natalia Pinzani Fokeeva,  
A holographic journey from fluids 
to black holes, 30 September 2015, 
UvA, promotor prof.dr. J. de Boer, 
copromotors prof.dr. M. Taylor and 
dr. M.P. Heller, workgroup FOM-A-20

Yupeng Xu, Granular matter as a 
fluid; granular cratering and visco-
sity, 7 October 2015, TU/e, promotor 
prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers, copromotor 
dr.ir. J.T. Padding, workgroup FOM-
E-25

An Gao, Analysis of extreme 
ultra-violet induced surface defect 
processes, 22 October 2015, UT,  
promotor prof.dr. F. Bijkerk, co-
promotor dr. C.J. Lee, workgroup 
FOM-T-48

Sander Onur, Optical control  
of mesoscopic spin ensembles  
in gallium arsenide, 23 October 2015, 
RUG, promotor prof.dr.ir. C.H. van 
der Wal 

Qiang Wang, Photon detection at 
subwavelength scales, 27 October 
2015, LEI, promotor prof.dr. E.R. 
Eliel, copromotor dr. M.J.A. de Dood, 
workgroup FOM-L-02

Liyian Liu, Dynamics of water and 
hydrated protons in confinement, 28 
October 2015, UvA, promotor prof.dr. 
H.J. Bakker, AMOLF

Rose Koopman, Ageing of the 
LHCb outer tracker & b-hadron pro-
duction and decay at √s = 7 TeV,  
3 November 2015, VU, promotor prof.
dr. M.H.M. Merk, copromotor  
dr. N. Tuning

Nika Valencic, Fusing the vector 
bosons; Higgs production through 
vbf and ww scattering at the current 
and future LHC, 10 November 2015, 
UvA, promotor prof.dr. S.C.M. Bent-
velsen, copromotors dr. P. Ferrari 
and dr. N.P. Hessey, Nikhef

Jacob Bouman, Drying and hy-
dration of proteins at high concen-
tration, 13 November 2015, WUR, 
promotor prof.dr. E. van der Linden, 
copromotors dr. R.J. de Vries and dr. 
P. Venema, workgroup FOM-E-20

Stephan Lotze, Architecture and 
dynamics of proteins and aqueous 
solvation complexes, 19 November 
2015, UvA, promotor prof.dr. H.J. Bak-
ker, AMOLF 

Machiel Sebastiaan Blok, 
Quantum measurement and real-
time feedback with a spin register 
in diamond, 24 November 2015, 
TUD, promotor prof.dr.ir. R. Hanson, 
FOM-D-59
       l
"Performing experiments is 
very addictive and can cause 
serious damage to you and 
those around you"

Nina Elbers, Experiments in which 
oil, water and colloidal particles 
meet, 25 November 2015, UU, 
promotor prof.dr. A. van Blaaderen, 
workgroup FOM-U-09

Alis Rodríguez Manso, Balance 
functions: multiplicity and trans-
verse momentum dependence of 
the charge dependent correlations 
in ALICE, 25 November 2015, UU,  
promotor prof.dr. R.J.M. Snellings, 
copromotor dr. P. Christakoglou, 
Nikhef

Saurabh Roy, Engineering 
complex oxide interfaces for oxide 
electronics, 30 November 2015, RUG, 
promotor prof.dr. T. Banerjee
       l
"A key ingredient in research 
is patience. It is not simply 
the ability to wait, rather how 
matured we get as we wait."

Ph
D@

FO
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NAME: 
NATALIA PINZANI FOKEEVA

AGE: 30

COUNTRY OF ORIGIN:  
Italy

BEST MEMORY OF YOUR PhD? The people 
I encountered in this journey: my office mates and 
colleagues! 

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE?  I am currently  
a postdoctoral fellow at Technion (Israel Institute of 
Technology) working in string theory, holography and 
fluid dynamics and in the spare time I am enjoying the 
sun and beaches in Haifa. 

DO YOU HAVE SOME ADVICE TO CURRENT PhD 
STUDENTS?  Look at yourself as in twenty to thirty 
years from now and imagine your current problem 
from that perspective: it is not as huge as it looks, 
right? Everything will settle down with time. So I 
think the important thing during the PhD is to stop 
worrying too much about little things, about the  
future and what people think about you. Instead 
start enjoying your current research and have fun! 

FOR OUR ENGLISH READERS



Daniël Geerts, The single top t-
channel fiducial cross section at 8 TeV 
measured with the ATLAS detector, 1 
December 2015, UvA, promotor prof.
dr. S.C.M. Bentvelsen, copromotor dr. 
M. Vreeswijk, Nikhef

Rosalinda Gaudio, Investigation 
of the detection process in nano-
wire superconducting single photon 
detectors, 2 December 2015, TU/e, 
promotor prof.dr. H.J.H. Clercx, copro-
motor dr. M.J.A. de Dood, workgroup 
FOM-E-24

Rick Elbersen, Fabrication and 
doping of silicon micropillar arrays 
for solar light harvesting, 4 Decem-
ber 2015, UT, promotors prof.dr.ir. J. 
Huskens and prof.dr. H. Gardeniers, 
workgroup FOM-T-34

Mathieu Blom, Seismic attenuation 
for Advanced Virgo; vibration isola-
tion for the external injection bench, 9 
December 2015, VU, promotor prof.dr. 
J.F.J. van den Brand, copromotor dr. A. 
Bertolini, workgroup FOM-V-02

Serkan Esiner, Organic artificial 
leaves for photoelectrochemical 
water splitting, 9 December 2015, 
TU/e, promotor prof.dr. R.A.J. Janssen, 
copromotor dr.ir. M.M. Wienk

Ioana-Mariuca Ilie, Chameleon 
behaviour of α-synuclein; brownian 
dynamics simulations of protein 
aggregation, 9 December 2015, UT, 
promotor prof.dr. W.J. Briels, copro-
motor dr.ir. W.K. den Otter, workgroup 
FOM-T-20

Marius Mermet-Guyennet, 
Towards an understanding of filled 
rubbers, 10 December 2015, UvA, pro-
motor prof.dr. D. Bonn, copromotor dr. 
N. Martzel, workgroup FOM-A-03

Sergey Bezrukavnikov, Heat 
shock proteins studied by optical 
tweezers, 10 December 2015, TUD, 
promotor prof.dr.ir. S.J. Tans, AMOLF

Ricardo Rodrigo Agundez 
Mojarro, Quantum transport in 
strongly interacting one-dimensional 
nanostructures, 11 December 2015, 
TUD, promotors prof.dr. S. Rogge, 
prof.dr. Y.M. Blanter, copromotor  
dr. M. Blaauboer, workgroup FOM-
D-56
       l
"It should strongly be  
considered to employ PhD 
students in pairs, since 
bouncing ideas on the same 
subject would decrease the 
time for a result by far  
more than a factor of  
two."

Jorik van de Groep, Resonant 
nanophotonic structures for pho-
tovoltaics, 15 December 2015, UvA, 
promotor prof.dr. A. Polman, AMOLF

Edwin Johan Devid, Exploring 
charge transport properties and func-
tionality of molecule-nanoparticle 
ensembles, 17 December 2015, LEI, 
promotor prof.dr. J.M. van Ruitenbeek, 
copromotor dr.ir. S.J. van der Molen, 
workgroup FOM-L-22

Monique J. Jacobs, Molecular force 
sensors; molecular insights into me-
chanochemical signal conversion, 21 
December 2015, RU, promotor prof.dr. 
A.E. Rowan, copromotor dr. K.G. Blank, 
workgroup FOM-N-21

Merel van Wijk, Friction and 
structure of graphitic systems, 21 De-
cember 2015, RU, , promotor prof.dr. A. 
Fasolino, workgroup FOM-N-24

You Zhou, Anisotropic flow and 
flow fluctuations at the Large Hadron 
Collider, 6 January 2016, UU, promotor 
prof.dr. R.J.M. Snellings, copromotor 
dr. P. Christakoglou, Nikhef

Rolf Harkes, Quantitative super-re-
solution microscopy, 13 January 2016, 
LEI, promotor prof.dr. T. Schmidt, 
workgroup FOM-L-17

Robert-Jan Slager, The symmetry 
of crystals and the topology of elec-
trons, 12 January 2016, LEI, promotor 
prof.dr. J. Zaanen, copromotor dr. V. 
Juričić, workgroup FOM-L-15

Nadine Mascini, Mass spectrome-
try imaging for the classification of 
tumor tissue, 20 January 2016, promo-
tor prof.dr. R.M.A. Heeren, AMOLF

Jörn Mahlstedt, Search for excited 
leptons with the ATLAS detector, 21 
January 2016, UvA, promotors prof.
dr. O.B. Igonkina and prof.dr.ir. P.J. de 
Jong, Nikhef

Riccardo Frisenda, OPE3: a model 
system for single-molecule transport, 
22 January 2016, TUD, promotor prof.
dr.ir. R.S.J. van der Zant, workgroup 
FOM-D-44

Marie Anne van de Haar, 
Coaxial plasmonic metamaterials for 
visible light, 26 January 2016, UvA, 
promotor prof.dr. A. Polman, AMOLF

Hinke Schokker, Periodic and 
aperiodic plasmon lattice lasers, 28 
January 2016, UvA, promotor prof.dr. 
A.F. Koenderink, AMOLF

Hilde D. de Gier, Low exciton 
binding energies from computational 
predictions; towards the next gene- 
ration of organic photovoltaics,  
1 February 2016, RUG, promotors prof.
dr. H.B. Broer-Braam and prof.dr. J.C. 
Hummelen, copromotor dr. R.W.A. 
Havenith, workgroup FOM-G-16
       l
"Active labour market policy 
for women at science  
faculties is needed to  
increase the number of  
female scientists."

Giorgos Georgiou, Photo- 
generated Terahertz devices,  
2 February 2016, TU/e, promotors 
prof.dr. J. Gómez Rivas and prof.dr.  
A. Fiore, AMOLF
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Workshop Academic Career Development

Aikido workshop

A LOOK BACK AT THE 
FOM YOUNG SCIENTISTS' 
DAY 2015
The fifth edition of the FOM Young  
Scientists' Day for FOM PhDs and 
postdocs took place on 10 December at 
CASA 400 in Amsterdam. Almost 100 
participants took part in a programme 
that consisted of a plenary session with 
the following FOM alumni as speakers:  
former YES!-fellow Andrea Baldi 
(DIFFER), Maria Sovago (Unilever, now 
working at the FOM Office), Eek Huisman 
(Océ-Technologies) and Irene Niessen 
(Andersson Elffers Felix). After the 
plenary session, the PhDs and postdocs 
took part in two sessions with optional 
workshops aimed at career and develop-
ment. 

Andrea Baldi 
shared his 
experience. 

NAME: 
Rosalinda Gaudio
AGE: 29

COUNTRY OF ORIGIN:  
Italy

BEST MEMORY OF YOUR PhD? They are all related 
to the interaction with other members of the scien-
tific community. I personally enjoyed exploring and 
reasoning about my PhD topic with other colleagues 
from other universities and confronting our ideas 
about related scientific questions.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE?  I am currently 
working for ASML.

DO YOU HAVE SOME ADVICE TO CURRENT PhD 
STUDENTS?  I would give the advice to explore and 
get to know their scientific community as much as 
possible, because too often PhD students are so 
overwhelmed by their work load that they behave like 
isolated scientists. I would suggest that they do not 
give up their desire or ideas to further investigate 
their scientific topic. Because the work load and lack 
of time encourages PhD students to rush for the 
shortest path towards publication. The consequence, 
often, is a lack of proper exploration of the scientific 
topic.



JO VAN DEN BRAND OVER DE ONTDEKKING VAN ZWAARTEKRACHTSGOLVEN:

“Eigenlijk gaat het nu pas beginnen”

Na maanden van geheimhouding mocht Jo van den Brand het op 11 februari eindelijk aan iedereen vertellen: er zijn voor het eerst zwaartekrachtsgolven gemeten! 
"Deze meting door de LIGO-detectoren is de eerste gebeurtenis in een heel nieuw vakgebied", zegt hij. Van den Brand beoordeelde met een internationale commissie 
de echtheid van de meting en zijn gravitatiefysica-groep op Nikhef levert belangrijke bijdragen aan verschillende aspecten van het internationale onderzoek naar 
zwaartekrachtgolven. Voor de hoogstaande sensortechnologie die Van den Brand ontwikkelde, kreeg hij in januari de FOM Valorisatieprijs 2015.

expres20

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN
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De meting van 14 september leverde een  
experimenteel bewijs voor de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein, waaruit hij 
gravitatiegolven voorspelde. "Nu blijkt dat 
gravitatiegolven bestaan en dat we ze kunnen 
detecteren, kunnen we gebeurtenissen in het 
universum gaan zien die tot nu toe onzichtbaar 
bleven", vertelt Van den Brand. "Dat was meteen 

bij deze meting het geval. Het signaal was 
afkomstig van twee samensmeltende 

zwarte gaten, die nu voor het eerst 
direct zijn gedetecteerd."

Van den Brand initieerde in 2006 het 
gravitatie-fysica-onderzoek bij Nikhef. 

Daarnaast is hij hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Onderzoekers in 
zijn groep werken op zeer hoog niveau aan 
instrumentatie óf aan analyse, vertelt hij. "Het is 
vrijwel onmogelijk om in beide onderdelen tege-
lijk de competitie aan te kunnen. Dat was even 
wennen voor Nikhef. In andere groepen worden 
beide aspecten veelal gecombineerd."

RIMPELENDE RUIMTETIJD
Volgens de algemene relativiteitstheorie is 
zwaartekracht de vervorming van de ruimtetijd 
door massa. Vergelijk het met een trampoline: 
door een zwaar voorwerp zakt het vel van de 
trampoline in. Beweeg je het voorwerp, dan be-
gint het vel te golven. Zwaartekrachtsgolven zijn 
de rimpelingen in de ruimtetijd die ontstaan door 
bewegen van grote massa's. Die rimpelingen zijn 
niet eenvoudig waar te nemen, want meetinstru-
menten op aarde rimpelen gewoon mee als er 
een gravitatiegolf voorbij komt. Daarom duurde 
het ook 100 jaar voordat wetenschappers Ein-
steins theorie echt konden testen. LIGO was de 
eerste detector die zwaartekrachtsgolven uit de 
ruimte toch zou kunnen meten. 
"Naast LIGO in Amerika is er een vergelijkbare 
meetopstelling in Italië, Virgo, waar Nikhef nauw 
bij betrokken is, én nog een kleinere faciliteit in 
Duitsland", vertelt Van den Brand. "Tot 2010 heb-
ben LIGO en Virgo gezamenlijk gemeten. Daarna 
is eerst LIGO uitgegaan voor een upgrade en een 
jaar later Virgo ook. De vernieuwde LIGO-detec-
toren waren net klaar toen deze zwaartekrachts-
golf langskwam."

Na komende zomer gaat ook de Advanced Virgo 
weer in bedrijf. Als de detectoren allemaal tege-

lijk aan staan, is de herkomst van gravitatiegol-
ven tot dertig keer beter te bepalen. Maar Van 
den Brand kijkt graag verder: "Er zijn plannen 
voor een nieuwe Europese faciliteit: de Einstein 
Telescope met meetarmen van tien kilometer 
lang, mogelijk ondergronds in Limburg. Het is 
belangrijk dát de Einstein Telescope er komt", 
benadrukt hij. "Maar wij hopen natuurlijk dat 
deze in Nederland komt. Dat zou een geweldige 
kans zijn".

FOM-VALORISATIEPRIJS  
KROON OP HET WERK 
In Nederland staat het onderzoek van Van den 
Brand letterlijk op de agenda: het  onderwerp 
is deel van de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA). Vraag 129 van route 5 luidt: "Wat is de 
ware aard van zwaartekracht, ruimte en tijd en 
wat kun je bijvoorbeeld leren van zwarte gaten?" 
Nikhefs betrokkenheid bij (Advanced) Virgo en 
LIGO initieerde bovendien onderzoek op een 
breder gebied. Het signaal van zwaartekrachts-
golven raakt namelijk gemakkelijk overstemd 
door, of verward met, trillingen uit de wijde 
omgeving - van langsrijdende vrachtwagens tot 
aardbevingen aan de andere kant van de wereld. 
"Om zulke seismische trillingen te kunnen 
scheiden van het signaal heb je nauwkeurige 
seismische apparatuur nodig", zegt Van den 
Brand. "We beseften al vroeg dat er voor zulke 
high tech seismische apparatuur ook andere 
toepassingen zijn." 

Zijn groep ging met Shell een langlopende 
samenwerking aan, die onder andere leidde tot 
de oprichting van InnoSeis (zie blauwe kader op 
pagina 21). Afgelopen januari ontving Van den 
Brand voor deze bijdrage aan het toepassen van 
fundamenteel onderzoek de FOM Valorisatie 
Prijs 2015 uit handen van minister Jet Bussema-
ker tijdens Physics@FOM Veldhoven. Met het 
bedrag van € 250.000 wil hij de sensortechno-
logie nog verder verbeteren. "Dat is direct van 
waarde voor Advanced Virgo, maar ook voor 
toekomstige experimenten met bijvoorbeeld de 
Einstein Telescope. Bovendien versterkt de prijs 
de positionering van InnoSeis en Nikhef enorm. 
We kunnen nu al trillingen onderdrukken op een 
niveau waar de industrie en andere onderzoeks-
groepen er nog lang niet klaar voor zijn. Met de 
FOM Valorisatie Prijs kunnen we die voorsprong 
nog verder uitbouwen."

Jo van den Brand

GEHEIMGEHOUDEN METING
Van den Brand hoorde dezelfde dag nog over het 
signaal dat op 14 september gemeten was. Toch 
duurde het vijf maanden voor de wereld het mocht 
weten. "Het was meteen duidelijk dat we iets 
groots in handen hadden", zegt hij. "Maar er zijn 
vaker gravitatiegolven geclaimd en dat bleek later 
toch niet te kloppen. Wij waren dus heel voorzich-
tig. Dezelfde dag nog heb ik de hele groep bij elkaar 
geroepen en een spreekverbod opgelegd. We 
konden er zelfs niet aan de koffietafel over praten." 

In de tussentijd werd er in de hele wereld door 
meer dan duizend mensen gewerkt aan de analyse 
en interpretatie van de data. Dat leverde inte-
ressante conclusies op: de ruimterimpelingen 
kwamen niet van botsende neutronensterren zoals 
verwacht, maar van twee samensmeltende zwarte 
gaten. Die waren bovendien zwaarder dan sterren-
kundigen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Van 
den Brand moest met een internationale commis-
sie bepalen of de meting en alle conclusies klopten. 
Hij zegt: "We hebben op alle mogelijke manieren 
uitgesloten dat er toeval in het spel is. Bovendien 
zijn alle publicaties naar aanleiding van de meting 
dubbel gereviewd. Alles moest kloppen." 

KLEIN ONTMOET GROOT
Voor de astrofysica en sterrenkunde is deze 
meting ook van groot belang. Zo combineren de 
sterrenkundigen van de Radboud Universiteit de 
zwaartekrachtsgolveninformatie met gegevens 
van traditionele telescopen. Hoogleraar Gijs 
Nelemans die tevens aan Nikhef verbonden 
is, kreeg tegelijkertijd met de bekendmaking 
van de zwaartekrachtsgolven een Vici-beurs 
toegekend. Hij gaat daarmee informatie van 
zwaartekrachtsgolven inzetten om de evolutie 
van dubbelsterren beter te begrijpen.
Hoe vaak we nu nieuwe gravitatiegolven kunnen 
verwachten, vindt Van den Brand moeilijk te 
voorspellen. "Maar nu we er één gemeten heb-
ben, verwachten we er meer", zegt hij. "Als dat 
botsingen van neutronensterren zijn, verwach-
ten we ook signalen van andere astronomische 
verschijnselen. Maar wellicht zien we ook 
compleet nieuwe gebeurtenissen. Deze  
zwarte gaten hadden we immers ook niet 
verwacht." (BV)
➥

 
 www.nikhef.nl  

➥
 
  www.zwaartekrachtsgolven.nl 

➥
 
 www.innoseis.com

De beweging van twee
zwarte gaten die om elkaar
heen draaien verstoort de 
ruimtetijd.
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CHRIS VAN DEN BROECK OVER: 

De data-analyse rondom de zwaartekrachtsgolven

Hoewel de betrokken onderzoekers op 14 september 2015 intuïtief direct wisten dat ze 'beet' hadden, was eerst grondige analyse van de data 
nodig. Om eventuele fouten uit te sluiten, om zoveel mogelijk informatie uit het signaal te halen én om de data te vergelijken met de theorie. 
Het internationale data-analyseteam, dat mede wordt geleid door Chris Van Den Broeck, senioronderzoeker in Nikhef's gravitatiefysicagroep, 
was hiervoor verantwoordelijk. "We hebben Einsteins relativiteitstheorie nu getest waar het echt telt."

"Een fundamenteel wetenschappelijk 
instituut als Nikhef is niet de meest 
logische partner voor een bedrijf als 
Shell", zegt Van den Brand. "Maar ze zagen 
de potentie en dat heeft beide partijen 
veel gebracht. Wij konden de apparatuur 
sneller ontwikkelen waardoor we een 
wetenschappelijke voorsprong hebben.  
En Shell kan de ontwikkelde apparatuur 
goed gebruiken." 

De jarenlange wetenschappelijke samen-
werking tussen Shell en Van den Brands 
groep  'Gravitational Physics' leidde 
tot concrete producten: hoogwaardige 
seismische sensoren die onder andere 
geschikt zijn voor olie- en gasexploratie. 
Om deze sensoren verder te ontwikkelen 
en te verkopen, richtte Van den Brand in 
2013 samen met zijn voormalig promo-
vendus Mark Beker de spinoff InnoSeis 
op. Voor seismische apparatuur gericht 
op olie- en gasexploratie heeft InnoSeis 

rechtstreeks commerciële contracten 
met Shell gesloten en ze werken nu aan 
het commercialiseren van andere toepas-
singen . Een jaar voor zijn promotor de 
FOM Valorisatie Prijs won, kreeg Beker al 
de FOM Valorisatiehoofdstukprijs voor de 
toepassingsmogelijkheden die hij in zijn 
proefschrift schetste. 

InnoSeis is intussen doorgegaan met 
het ontwikkelen van seismische appara-
tuur voor gravitatiegolfdetectoren. De 

sensoren van InnoSeis krijgen dit najaar 
een plek in Advanced Virgo. De eerste 
testmetingen zijn gedaan en momenteel 
is een tweede, stevige, test gaande. "In 
Advanced Virgo zullen tweehonderd tot 
duizenden sensoren worden ingezet", 
aldus Van den Brand. "We hopen in het na-
jaar te kunnen bewijzen dat we de ruis die 
we meten, inderdaad bij lage frequenties 
voor een groot deel van het signaal mogen 
aftrekken. Hierdoor kan Virgo zwarte 
gaten langer in beeld hebben." 

VAN  FUNDAMENTEEL ONDERZOEK NAAR INDUSTRIËLE TOEPASSING  

Fo
to

: L
IG

O
 H

an
fo

rd
 O

bs
er

va
to

ry

 Il
lu

st
ra

tie
: S

w
in

bu
rn

e 
As

tr
on

om
y 

Pr
od

uc
tio

ns

LIGO observatory op Hanford, 
Washington (VS). 
De LIGO-onderzoeksfaciliteiten - 
het zijn er twee, op verschillende 
locaties in de Verenigde Staten 
- bestaan uit twee loodrecht op 
elkaar geplaatste vacuümbuizen, 
elk vier kilometer lang. Laserlicht 
wordt gesplitst, door de buizen 
gestuurd, aan het eind terug-
gekaatst en terug bij de ingang 
weer gecombineerd. Omdat ze 
exact even lang zijn, komt het 
licht uit beide buizen tegelijk 
terug. Een zwaartekrachtsgolf 
veroorzaakt een kleine afwijking 
in de reistijd van het licht, 
omdat de buizen in verschillende 
richtingen worden uitgerekt of 
juist ingeduwd. Dat is nauwkeurig 
te meten. 

Van Den Broeck coördineert met een  
Amerikaanse collega de analyse van alle 
meetdata die LIGO en straks Advanced 
Virgo genereren. Daar werken zo'n honderd 
wetenschappers wereldwijd aan. "Allereerst 
zijn er de online searches. Dat is feitelijk een 
computerprogramma dat continu mogelijk 
interessante gebeurtenissen uit de data filtert 
en in de nabije toekomt binnen enkele minuten 
met sterrenkundigen kan delen", legt Van Den 
Broeck uit." We analyseren zulke kandidaat-
events vervolgens preciezer om te bepalen hoe 
significant ze zijn."

VUURPROEF 
Verschillende onderzoeksgroepen houden zich 
bezig met de verschillende soorten informatie 
die in een gravitatiegolf besloten liggen. "Zo 
hebben we binnen Nikhef de afgelopen vijf 
jaar methoden ontwikkeld om de algemene 
relativiteittheorie van Einstein aan een gron-
dige vuurproef te kunnen onderwerpen als er 
een detectie van zwaartekrachtsgolven zou 
komen", vertelt Van Den Broeck. 
Tot voor kort was de beste test een systeem 
van twee neutronensterren die slechts met 
een duizendste van de lichtsnelheid om elkaar 
heen cirkelen. Van Den Broeck mikte in eerste 
instantie op een zwaartekrachtsgolf van een 
sneller tollende neutronendubbelster. "We 
wisten immers dat zulke systemen bestaan. 
Een samensmelting van twee neutronensterren 

zou zeker een zwaartekrachtsgolf uitzenden", 
zegt hij. "Begin 2015 breidden we de test uit 
naar systemen van twee zwarte gaten. Dat is 
ingewikkelder, maar ook interessanter voor 
het testen van de relativiteitstheorie. Op het 
moment van de meting was die test nog niet 
helemaal af. We moesten dus keihard aan het 
werk om het signaal met de theorie te kunnen 
vergelijken." Einsteins theorie doorstond de 
vuurproef glansrijk. "Bovendien is nu direct 
bewezen dat zwarte gaten bestaan en dat hun 
samensmelting een bron is van gravitatiegol-
ven. Daarmee hebben we wel geluk gehad", 
aldus Van Den Broeck.

VERLANGLIJST 
De gevonden zwarte gaten zijn zwaarder dan 
sterrenkundigen ooit voor mogelijk hadden ge-
houden. "Daardoor 'zien' we alleen de allerlaat-
ste paar honderd milliseconden van hun samen-
smelting.  We hopen met toekomstige metingen 
ook andere aspecten van de relativiteitstheorie 
te kunnen testen. Het signaal is heel anders 
bij twee lichtere zwarte gaten, of wanneer de 
massa's van de zwarte gaten meer verschillen", 
zegt Van Den Broeck. "En voor astronomen ho-
pen we op zwaartekrachtsgolven van dubbele 
neutronensterren. Hun samensmelting zendt 
vermoedelijk ook allerlei elektromagnetische 
straling uit. Door de signalen te combineren 
valt veel te leren over de interne structuur van 
neutronensterren."

Van Den Broeck heeft nog meer op zijn ver-
langlijstje staan. "We zouden heel graag een 
samensmelting van een neutronenster met een 
zwart gat zien", zegt hij. "We weten welk signaal 
dat zal geven, maar er is nog geen goed model 
om zo'n golf snel op de computer te genereren 
en te kunnen vergelijken met metingen van 
licht en straling die een dergelijke botsing ook 
zal uitzenden." In maart 2015 ontving Van Den 
Broeck subsidie uit de FOM-Projectruimte die 
hij voor dit vraagstuk gaat inzetten.

"Uiteindelijk hopen we natuurlijk op zwaar-
tekrachtsgolven die vlak na de oerknal zijn 
uitgezonden", besluit Van Den Broeck. "Die zien 
we wellicht nog niet met de huidige detecto-
ren, maar misschien wel met de toekomstige 
Einstein Telescope in Limburg en met de 
ruimtetelescoop eLISA. Dat hoop ik nog mee te 
maken!" (BV)

Chris Van Den Broeck

Lees verder op pagina 22



De selectiecommissie van de Breakthrough 
Prize in Fundamental Physics kent een 
speciale prijs toe aan de wetenschappers die 
bijdroegen aan de ontdekking van zwaarte-
krachtsgolven. Onder hen zijn ook onderzoe-
kers van Nikhef. De Breakthrough Prizes zijn 
een eerbetoon aan belangrijke en voorname-
lijk recente wetenschappelijke prestaties in 
de categorieën fundamentele natuurkunde, 
natuurwetenschappen en wiskunde. 

De prijs van 3 miljoen euro gaat gedeeltelijk 
naar de drie belangrijkste initiatiefnemers 
van het Laser Interferometry Gravitational-

wave Observatory (LIGO) en gedeeltelijk 
naar de 1012 deelnemers in het internatio- 
nale gezelschap dat de resultaten publi-
ceerde.

Van die grote groep schreven er 1005 mee 
aan het artikel dat de eerste directe detectie 
van zwaartekrachtsgolven beschrijft. Zij 
zijn afkomstig van talrijke instituten over de 
hele wereld die meewerken aan LIGO en haar 
zusterexperiment Virgo. Vanuit Nederland 
deden wetenschappers van Nikhef, VU Am-
sterdam en de Radboud Universiteit mee. 
➥ www.nikhef.nl

SPECIALE 'BREAKTHROUGH PRIZE' VOOR ONTDEKKING ZWAARTEKRACHTSGOLVEN

NIKHEF EN ALBERT-EINSTEIN-INSTITUT TEKENEN SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST 

Eind april hebben Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-Institut (AEI) in aanwe-
zigheid van minister-president Mark Rutte een verklaring ondertekend om de 
wetenschappelijke en technologische samenwerking op het gebied van zwaar-
tekrachtsgolvenonderzoek verder te versterken. Plan is ook om een gezamen-
lijke visie op een nieuwe (derde generatie) detector voor zwaartekrachtsgolven 
te ontwikkelen. De ondertekening vond plaats tijdens de Hannover Messe 2016, 
de grootste technologiebeurs ter wereld. 

Eén van de meest veelbelovende toekomstige projecten is de 'Einstein Tele-
scope', een detector die veel nauwkeuriger kan meten dan de huidige instru-
menten. Het doel van de nu getekende samenwerkingsovereenkomst tussen 
Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-Institut is om te komen tot een gezamen-
lijke visie op het zwaartekrachtsgolvenonderzoek en op de ontwikkeling van 
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ZWAARTEKRACHTSGOLVEN: 
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ZWAARTEKRACHTSGOLVEN 
OPENEN SCHATKAMER

DUITS-NEDERLANDSE IMPULS VOOR ZWAARTEKRACHTSGOLVENONDERZOEK
Ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst tussen 
Nikhef en het Albert-Einstein-
Institut. V.l.n.r.: Minister-president 
Mark Rutte, directeur van het 
Albert-Einstein-Institut Karsten 
Danzmann en Stan Bentvelsen, 
directeur Nikhef.

nieuwe detectoren. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking zal zijn om 
gezamenlijk onderzoek te doen naar een mogelijke locatie voor een toekomstige 
detector in Europa. Dit zal onder andere in de vorm van haalbaarheidsstudies 
gebeuren, waarbij het Duits-Nederlandse grensgebied in Zuid-Limburg en 
Nordrhein-Westfalen een te onderzoeken locatie is. 
➥ www.fom.nl/aei

Modelleren van de complexiteit 
van zwaartekrachtsgolven

Ill
us

tr
at

ie
: M

PI
 fo

r G
ra

vi
ta

tio
na

l P
hy

si
cs

/W
.B

en
ge

r-
ZI

B

expres22



Ill
us

tr
at

ie
: M

PI
 fo

r G
ra

vi
ta

tio
na

l P
hy

si
cs

/W
.B

en
ge

r-
ZI

B

expres23

'Kernfusie is forse stap dichterbij', kopte De Telegraaf op 6 februari. Daags 
daarvoor star¡e Bondskanselier Angela Merkel het lang verwachte allereer-
ste waterstofplasma in de Duitse fusiereactor Wendelstein 7-X. Honderd 
miljoen graden werd het waterstof in de stellarator, die zijn gloeiendhete 
plasma (gas van geladen deeltjes) langer en stabieler bijeen kan houden dan 
concurrent ITER. Het succesvolle experiment bij het Max-Planck instituut 
voor plasmafysica in Greifswald (Noordoost-Duitsland) kreeg volop media-
aandacht. Ook bij FOM-instituut DIFFER waren enthousiaste reacties te horen 
op deze stap richting schone energieopwekking uit kernfusie. 

"Wat Wendelstein 7-X zo bijzonder maakt is dat dit type reactor, een stellarator, 
in steady state te bedrijven is en intrinsiek stabiel is", aldus hoofd fusieonder-
zoek Marco de Baar bij DIFFER. Wendelstein 7-X gebruikt net als het internati-
onale fusie-experiment ITER magneetvelden om de hete fusiebrandstof bijeen 
te houden. In de tokamak-variant, zoals ITER, zorgen externe spoelen voor het 
magneetveld, maar daarnaast is het voor de stabiliteit nodig om ook elektrische 
stroom door het plasma te drijven. De Baar: "Deze stroom in ITER en andere 
tokamaks kan instabiliteiten veroorzaken. Het mooie van Wendelstein 7-X is nu 
juist dat het gehele magneetveld wordt opgewekt door de externe magneet-
spoelen." Omdat er in een stellarator geen stroom door het plasma hoeft te 
lopen is dat intrinsiek stabiel. Het zorgt ook dat een stellarator zijn plasma veel 
langer in stand kan houden dan een tokamak.

CENTRALE REGIE
"Voor dat vergevingsgezinde plasma in Wendelstein 7-X betaal je natuurlijk wel 
een prijs", zegt De Baar. "Het ontwerp van de magneetspoelen was razend inge-
wikkeld, complexer dan voor ITER." Wendelstein zat zeven jaar geleden dan ook 
in een impasse. "Ze hebben toen het hele project tegen het licht gehouden. Alles 
werd centraal geregeld: van ontwerp en productie van onderdelen, tot logistiek, 
integratie en systeemoverzicht. Een voorbeeld voor ITER, waar nu  
nog zeven partijen meebesturen."

 
DE WEG NAAR FUSIE-ENERGIE
ITER (in aanbouw in Zuid-Frankrijk) is het grootste en bekendste kernfusiepro-
ject ter wereld. Doel van de bouw van deze reactor is om als eerste fusie-experi-
ment ter wereld meer vermogen te produceren uit samensmeltende atoomker-
nen (500 megawatt) dan nodig is om het plasma te verwarmen en controleren 
(50 megawatt). Fusiereactoren zouden voor miljoenen jaren schone energie kun-
nen opleveren, met weinig afval en zonder broeikasbijdrage. Met Wendelstein 
7-X en ITER beschikt Europa over twee nieuwe geavanceerde experimenten om 
die droom werkelijkheid te maken. (GdV/MdB)

Voor de universiteiten betekent de 
aansluiting op Business World dat 
werkgroepleiders real time kunnen 
volgen hoe hun materieel budget of 
hun formatie ervoor staat, gebruik-
makend van hun instellingsaccount 
(single sign-on). 

BOTTOM-UP GEZAMENLIJK 
PROCES
FOM besloot in 2012 tot de stap naar 
een nieuw financieel systeem. Omdat 
het andere systeem verouderd was 
en ook om de financiële proces-
sen van alle FOM-onderdelen te 
harmoniseren. Mark Brocken, hoofd 
Financiële Zaken van FOM: "We 
werkten nog met verschillende data-

bases en de koppelingen begonnen te 
kraken." Voordat Business World op 
14 januari live kon gaan, is er door een 
grote groep hard getrokken aan alles 
wat bij zo'n traject komt kijken. Marja 
Knoop, projectleider, roemt de geza-
menlijke inspanning: "FOM koos voor 
een bottom-up proces. De adminis-
trateurs van alle organisatieonder-
delen zijn vanaf dag één betrokken. 
De acceptatie van de nieuwe manier 
van werken – altijd lastig om oude 
kunstjes af te leren – verliep beter 
dan wanneer dit eenzijdig opgelegd 
was, denken wij." Brocken voegt toe 
dat de gekozen software platform-
onafhankelijk is en gemakkelijk te 
beheren en upgraden. 

De Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) bestaat uit 140 grote weten-
schappelijke vragen. Deze vormen het 
fundament voor 'routes' die nieuwe 
verbindingen over de gehele onder-
zoeksketen mogelijk maken. In 2015 
zijn de vragen en routes tot stand 
gekomen en aan minister Bussemaker 
(OCW) overhandigd.  Het kabinet heeft 
besloten de zestien routes – weliswaar 
'exemplarisch' – als uitgangspunt te 
nemen bij vervolgafspraken over de 
implementatie van de Wetenschaps-
agenda in het wetenschapsbeleid. 
Eerst zijn nu de onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen aan zet: zij 
gaan de routes verder uitwerken. Ook 
kunnen zij nieuwe routes voorstellen. 

VERKENNINGEN EN  
WORKSHOPS
Op dit moment formeren de zestien 
routes zich. Doel is om via brede work-
shops te verkennen wat de nieuwe 
verbindingen en mogelijkheden voor 
nieuw veelbelovend onderzoek binnen 
de route zijn. Elke route heeft één of 
enkele trekkers, die aan de slag zijn 
gegaan om het 'veld' te organiseren. 
De meeste workshops hebben inmid-
dels al plaatsgevonden. De trekkers 
gebruiken de input bij het uitwerken 
van de routes en zullen voor de zomer 
de plannen weer aan de politiek 
aanbieden. 

FOM EN DE NWA
In januari is er door werkgroepleiders, 
instituutsdirecteuren en anderen op 
de maandagavond voor het congres 
Physics@FOM Veldhoven uitvoerig 
over de betekenis van de NWA voor 
de fysica gesproken. In februari heeft 
het Uitvoerend Bestuur (UB) van FOM 
de actuele ontwikkelingen verder 
besproken. Het UB vindt het belang-
rijk om actief speciale aandacht te 
schenken aan de volgende thema's 
die niet expliciet in een van de zestien 
exemplarische routes zichtbaar zijn: 
duurzame energie, quantumfysica/-
technologie, nanofysica/-technologie, 
bouwstenen van leven en materiaalwe-
tenschappen. 

Meer weten of betrokken worden?
Op de FOM-website vindt u alle 
contactpersonen voor huidige voor-
beeldroutes en nieuwe onderwerpen. 
Bent u nog niet betrokken bij een route 
of workshop en ziet u wel aankno-
pingspunten, meldt u dan aan bij de 
contactpersonen van de route of mail 
naar nwa@fom.nl. 
➥

 
www.fom.nl/nwa

➥
 
www.wetenschapsagenda.nl

EERSTE PLASMA IN FUSIEREACTOR WENDELSTEIN 7-X

NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM IN GEBRUIK

ISAAC
Eind november 2015 stapten het NWO-bureau in Den Haag, FOM, Tech-
nologiestichting STW en regieorgaan SIA gezamenlijk over op het nieuwe 
aanvraag- en relatiebeheersysteem ISAAC. Veel gebruikers ervaren tot op 
heden problemen in het gebruik, zowel intern als extern. Het systeem vraagt 
tijd en geduld van indieners, referenten en medewerkers op de afdeling 
Onderzoekbeleid van FOM die het beoordelings- en selectieproces van de 
aanvragen runnen. FOM betreurt dit. Alle partners werken momenteel met 
man en macht aan het verhelpen van de problemen.

FOM EN DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA

Nieuws

Artistieke impressie van 
Wendelstein 7-X
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 FOM is begin dit jaar overgegaan op een nieuw financieel systeem, 
'Business World' van Unit4. Administrateurs en budgethouders verwer-
ken bestellingen, aanvragen en facturen vanaf nu alleen nog digitaal via 
dit nieuwe systeem. Ook FOM-werkgroepleiders en administrateurs bij 
universiteiten hebben toegang. Na de zomer volgt een tweede release 
met nog meer functionaliteiten. 



ESFRI is een strategisch orgaan van Europese 
regeringen om de wetenschappelijke integratie 
in Europa te bevorderen. Het realiseren van grote 
internationale onderzoeksfaciliteiten vraagt om  
Europese samenwerking en een coherente strate-
gie die voor de komende jaren in de ESFRI Roadmap 
is vastgelegd. 

NEUTRINOTELESCOOP KM3NeT 2.0
De neutrinotelescoop KM3NeT 2.0 is een interna-
tionale onderzoeksfaciliteit met geplande locaties 
diep in de Middellandse Zee, bij Toulon (Frankrijk)  
en Sicilië (Italië). Nederland speelt via Nikhef en 
NIOZ een enorm belangrijke rol. Aart Heijboer, 
programmaleider op Nikhef licht toe: "Naast 
wetenschappelijke studies, is de Nederlandse 
onderzoeksgroep bij Nikhef verantwoordelijk voor 
een groot deel van het detectorontwerp: de eerste 
detectielijnen die recent succesvol zijn geïnstal-
leerd, zijn op het Nikhef in Amsterdam gebouwd, 
daar zijn we heel trots op." Ook Maarten de Jong, 
leider en woordvoerder van het Europese KM3NeT 
2.0 consortium, reageert verheugd: "Een plek op 
de ESFRI Roadmap 2016 betekent een belangrijke 
stap richting de realisatie van KM3NeT 2.0 en zorgt 
voor een sterke impuls voor neutrino-astronomie 
en neutrinofysica in Europa; een veelbelovende 
combinatie." 

HET EUROPESE MAGNEETVELDENLAB EMFL
Het EMFL is nu een van de 29 ESFRI Landmarks: 
grootschalige pan-Europese onderzoeksfaciliteiten 
die aan wetenschappers van over de hele wereld 

toegang verschaffen om baanbrekend onderzoek te 
kunnen uitvoeren. De toekenning van de Landmark 
status is een belangrijke erkenning voor het EMFL. 
Het bestaat uit de vier laboratoria voor hoge mag-
neetvelden die Europa kent in Frankrijk (Grenoble 
en Toulouse), Duitsland (Dresden) en Nederland 
(HFML in Nijmegen). De missie is om de hoogst mo-
gelijke magneetvelden te genereren en deze zowel 
in- als extern beschikbaar te stellen voor uniek en 
innovatief onderzoek. 

De Radboud Universiteit en de Stichting FOM  
hebben vanuit Nederland samen met Franse  
(CNRS) en Duitse collega's (HZDR) het EFML  
opgericht. Nigel Hussey (directeur HFML en lid  
van de EMFL-directie) is zeer verheugd over  
deze Europese erkenning: "De nu toegekende  
Landmark status onderschrijft het succes van  
de langetermijnsamenwerking tussen de EMFL-
partners, die is opgezet door mijn voorganger 
Jan Kees Maan en is uitgegroeid via een eerder 
Europees project. Het EMFL is een fantastisch 
voorbeeld van een gedistribueerd netwerk van 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten, dat heel  
goed werkt voor de onderzoekers. Het is voor  
hen heel handig en stimulerend om via één  
centraal toegangs- en selectiepunt toegang te 
verkrijgen tot deze hoogwaardige en unieke  
installaties."

 LHC DEELTJESVERSNELLER 
Ook CERN's Large Hadron Collider (LHC), de  
grootste en krachtigste deeltjesversneller ter  

wereld, is erkend als ESFRI landmark. De LHC 
bedient een wereldwijde onderzoeksgemeenschap 
van meer dan 7.000 wetenschappers uit zestig 
landen. De volledige exploitatie van de LHC inclusief 
een upgrade programma naar een hogere luminosi-
teit (lichtkracht), is de hoogste prioriteit in de  
Europese deeltjesfysica strategie en nu geïnte-
greerd in en prominent onderdeel van de ESFRI 
roadmap. Nederland participeert via Nikhef in de 
CERN-experimenten ATLAS, LHCb en ALICE. De 
Nederlandse bijdragen voor de HL-LHC (High- 
luminosity LHC) zijn in 2013 al erkend op de Neder-
landse nationale roadmap voor grote infrastructuur. 
De nu verkregen ESFRI-status zal de zichtbaarheid 
in andere Europese landen vergroten en biedt 
onderzoekers verbonden aan CERN mogelijkheden 
voor het aanvragen van Europese subsidies. 

Een van de bolvormige detectoren van
neutrinotelescoop KM3Net.

EUROPESE ERKENNING VOOR KM3NeT, EMFL EN LHC

Nieuws 

Op 10 maart hee� het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) in Amsterdam 
bekend gemaakt dat KM3NeT 2.0 geselecteerd is voor de ESFRI Roadmap 2016, en dat het European 
Magnetic Field Laboratory (EMFL) en de Large Hadron Collider deeltjesversneller (LHC) op CERN de 
'Landmark status' krijgen.  Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) was aanwezig bij de presentatie 
van de ESFRI Roadmap 2016. Deze bestaat uit 21 ESFRI projecten (inclusief KM3NeT)  die rijp zijn 
voor realisatie en 29 ESFRI Landmarks, die operationeel zijn of dat in de komende periode worden. 
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FOM kijkt vooruit en werkt hard aan de transitie naar een nieuwe weten-
schapsorganisatie. Tegelijkertijd is dit ook het jaar om terug te 
blikken want FOM viert haar 70-jarige bestaan; een periode 
met vele hoogtepunten en doorbraken. FOM wil dit bijzon-
dere moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en orga-
niseert op vrijdag 16 september een symposium ‘Dutch 
physics forever’ voor genodigden. Dit loopt naadloos 
over in het veelbelovende ‘Power to the future’ avond-
programma voor alle FOM-werknemers, werkgroeplei-
ders, commissieleden en bestuursleden, met partners. Het 
symposium en het feest vinden plaats op een bijzondere loca-
tie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer: De Rijtuigen-
loods in Amersfoort. De organisatie van beide evenementen is in volle gang en 
de uitnodigingen gaan half juni de deur uit. 

FOM looks ahead and is working hard on the transition to a new science orga-
nisation. Yet at the same time it is also the year to take a look back 

because FOM is celebrating its 70th anniversary; a period with 
many highlights and breakthroughs. FOM does not want to let 

this special moment pass unnoticed and therefore on Friday 
16 September it is organising a symposium entitled ‘Dutch 
physics forever’ for invited guests. This will seamlessly 
flow into the highly promising ‘Power to the future’ evening 

programme for FOM employees, workgroup leaders, commit-
tee members and members of the Governing Board, with their 

partners. The symposium and the party will be held  
at a special location that is easy to reach by public transport:  

the Rijtuigenloods in Amersfoort. The organisation for both  
events is well underway and invitations will be sent mid-June. 

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 
IN AMERSFOORT: FOM VIERT 70 JAAR INZET 
VOOR DE NEDERLANDSE FYSICA

FRIDAY 16 SEPTEMBER 
IN AMERSFOORT: FOM CELEBRATES 
70 YEARS OF INVESTING IN DUTCH PHYSICS 

Save the date!Agenda

FOR OUR ENGLISH READERSERS




