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Onze welvaart is niet vanzelfsprekend. Feiten en cijfers om in 

dit verband in de gaten te houden zijn de Nederlandse positie 

op bijvoorbeeld het Global Competitiveness Report, het European 

Innova tion Scoreboard en de citatenpositie op ScienceWatch (ISI). 

Alleen wat citaten (wetenschappelijke impact) betreft zit 

Nederland bij de eerste tien landen: 3e positie! FOM is er uiter-

aard trots op dat daarbinnen de natuurkunde en vooral de 

FOM-instituten in de categorie ‘zeer hoog’ zitten. Echter, extra 

inspanningen van vele partijen zijn nodig om te bewerkstelli gen 

dat Nederland zo’n uit stekende positie ook voor de invalshoeken 

‘competitiveness’ en ‘innova tion’ bereikt.

De partijen die op 1 november 2006 de Kennisinvesteringsagenda 

2006-2016 ondertekenden advi seerden zowel de publieke sector 

als de private sector om in het kader van bovenstaande stappen 

te ondernemen.

Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld: 

- extra investeringen via 2de geldstroom en 1ste geldstroom om 

de kwaliteit van de kennisbasis op peil te houden

- meer aandacht voor kennisbenutting

- meer aandacht voor ondernemerschap.

Op 15 maart 2007 vond het congres ‘De kunst van verzilveren’ 

plaats, dat in het teken stond van de vraag hoe de kloof tussen 

de wereld waarin kennis gegenereerd wordt en de wereld waarin 

die kennis wordt toegepast en te gelde gemaakt, kan worden 

overbrugd. Kennisinstellingen werd gevraagd aan te geven hoe 

zij met valorisatie omgaan. De onderzoekorganisatie FOM 

reageert in deze nota.

Het is dus in het kader van bovenstaande conceptuele context 

dat FOM in Deel I van deze notitie over valorisatie bij FOM 

aandacht schenkt aan kennisbenutting, ondernemerschap en 

het werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. 

Uiteraard laat dit onverlet onze ambitie om ervoor te zorgen 

dat de natuurkunde in de kleine (kop)groep1) van Nederlandse 

wetenschaps gebieden van internationale topkwaliteit blijft.

Deze valorisatie-aanpak is ‘ter keuring’ voorgelegd aan de zeven 

buiten-universitaire leden van onze Raad van Bestuur. Vanwege 

hun industriële en/of maatschappelijke affi liatie enerzijds en 

hun kennis van de FOM-organisatie en de omgeving waarin zij 

werkzaam zijn anderzijds, zijn zij bij uitstek in staat de kwaliteit 

van dit beleid op zijn merites (wat betreft doeltreffendheid 

en doel matigheid) te beoordelen. De bevindingen van deze 

reviewers worden gerapporteerd in Deel II. Het Uitvoerend 

Bestuur reageert daarop in Deel III.

Over een enkele van de (op operationeel niveau) voorgestelde 

concrete maatregelen moet conform de wet op de onderne-

mingsraden overleg met onze Centrale Ondernemingsraad 

plaatsvinden. Dit kan tot wijzigingen leiden. De concrete 

maatregelen zijn belangrijk. Ze staan gezamenlijk vermeld op 

het overzicht dat los bij deze nota zit en afzonderlijk bij de 

betreffende paragrafen in Deel I.

dr. Hans Chang

directeur

Utrecht, 20 mei 2008.

1) Volgens het Observatoriumrapport 2008 (www.nowt.nl; pag. 30) 

bevinden zich in deze kopgroep de vakgebieden: fysica, chemie, 

communicatiewetenschappen, literatuurwetenschappen en kunsten.

d h
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1 Inleiding

De aandacht bij FOM voor valorisatie vloeit direct voort uit haar 

statuten. Daarin is de missie van de organisatie geformuleerd als 

‘de bevordering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

- inclusief het door mogelijke toepassingen geïnspireerde - in Nederland 

omtrent de mate rie, in het algemeen belang en dat van het hoger 

onderwijs’. Toch is de praktijk lange tijd geweest dat de weten-

schappelijke kwaliteit het dominante selectiecriterium voor 

haar activiteiten was en dat er voor valorisatie weinig aandacht 

bestond. De nieuwsgierigheid van de onderzoekers en de 

organisatie werd vooral door intrinsiek-wetenschappelijke 

motie ven gedreven. 

In 2004 besloot de Raad van Bestuur tot een ingrijpende koers-

wijziging. Naast de weten schappelijke kwaliteit als hoofdcrite-

rium werd expliciet voor een tweede ambitie gekozen: met 
behoud van wetenschappelijke kwaliteit moet FOM met haar 
fundamenteel onder zoek meer bijdragen aan de Nederlandse 
kenniseconomie. In het taalgebruik is er inmiddels sprake van 

‘Physics for Science’ en ‘Physics for Society’. Het woord ‘Society’ geeft 

aan dat FOM zich niet beperkt tot de zogenaamde economische 

valorisatie, maar ook fun damenteel natuurkundig onderzoek 

wil stimuleren vanuit het belang van maatschappe lijke pro-

bleemvelden als energie, gezondheid e.d. Deze notitie beschrijft 

met welke con crete maatregelen FOM aan deze koerswijziging 

gestalte geeft en in de toekomst wenst te geven. Daarbij worden 

vijf invalshoeken gehanteerd:

- programmering van een maatschappelijk relevante 

onderzoekagenda (zie § 2);

- samenwerken met het bedrijfsleven (zie § 3);

- ondernemerschap stimuleren (zie § 4);

- bouwen aan een cultuuromslag (zie § 5);

- kennis beschermen en verzilveren (zie § 6).

In § 7 wordt kort ingegaan op de middelen die FOM voor de 

verwezenlijking van het valorisatiebeleid inzet.

Motivatie
Aan de keus van FOM om in dit tijdsgewricht de valorisatietaak 

uit haar missie sterker te beklemtonen, liggen diverse redenen 

en drijfveren ten grondslag, zoals:

• De overtuiging dat fysici en de fysica belangrijke bijdragen 

kunnen leveren aan het mede oplossen van grote vraagstuk-

ken bij bedrijven en op maatschappelijke terreinen als energie, 

milieu en gezondheid.

• De keuze van de Europese Unie om Europa in 2010 tot de 

meest dynamische en compe titieve kenniseconomie van de 

wereld te laten uitgroeien, plus de ambitie van de regering dat 

Nederland daarin een vooraanstaande rol moet spelen.

• In het beleidsprogramma van het kabinet is Nederland 

Ondernemend Innovatieland een van de tien projecten. 

Het wil daarmee zowel de concurrentiekracht van Nederland 

versterken als maatschappelijke vraagstukken aanpakken. 

Met de kennissector voelt FOM zich aangesproken daarin haar 

bijdrage te leveren. 

• In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 

Onderzoek (WHW) wordt ‘het overdragen van kennis ten behoeve 

van de maatschappij’ als expliciete taak van de universi teiten 

omschreven. Als sleutelspeler in de (para)universitaire fysica 

beschouwt FOM deze taak ook op haar van toepassing.

• De kennisparadox - hoge wetenschappelijke kwaliteit, maar 

weinig spin-off in de vorm van nieuwe bedrijvigheid - lijkt ook 

op de Nederlandse fysica van toepassing. FOM vindt het haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier de balans 

beter in evenwicht te helpen brengen.

Positionering FOM in ‘R&D-ecosysteem’
FOM wil er geen enkel misverstand over laten bestaan dat haar 

activiteiten voluit gericht blijven op fundamenteel wetenschap-

pelijk onderzoek! In het traject ‘Kennis  kunde  kassa’ blijft 

FOM dus duidelijk aan het begin gepositioneerd. Wat door de 

keus voor meer valorisatie juist wel verandert, is dat FOM zich 

meer en beter rekenschap gaat geven van de andere actoren 

in het ‘R&D-ecosysteem’, zoals technologische instituten en 

bedrijven. Het via fundamenteel onderzoek genereren van 

nieuwe fysische kennis moet meer gericht zijn op de behoeften 

van andere partijen. Gegenereerde kennis moet ook effi ciënter 

en effectiever haar weg naar (potentiële) gebruikers buiten de 

eigen discipline vinden. FOM-kennis moet vloeibaarder worden. 

Daar gaat het om!

Behalve via fundamenteel onderzoek draagt FOM met de 

opleiding van promovendi en hun doorstroming naar de 

arbeidsmarkt - hét belangrijkste vehikel van kennistransfer - 

alsook met wetenschapscommunicatie sterk bij aan valorisatie. 

Deze bijdragen blijft FOM onverminderd leveren. Ook het vitale 

‘talent-issue’ voor de Nederlandse kenniseconomie (het tekort aan 

bekwame onderzoekers en technici) trekt FOM zich uitdrukkelijk 

aan. Over dit type activiteiten gaat deze nota overigens niet 

primair. Zij komen in deze nota alleen aan de orde voorzover er 

sprake is van nieuwe accenten in de vele activiteiten die FOM op 

dit terrein al verricht.
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2 Programmering van een maatschappelijk 
relevante onderzoekagenda

FOM is primair een programmaorganisatie en zet haar program-

matische middelen in van uit twee optieken c.q. categorieën:

I. ‘Physics for Science’. Daarbij gaat het om de keuze van ‘hot 

fi elds’ waarop Nederland in de wereld een toppositie inneemt 

of over enige tijd zal kunnen innemen. De keuzes worden 

enkel gemotiveerd vanuit de wetenschap zelf. Het belang van 

dit onderzoek voor de samenleving is meer indirect van aard: 

opleiding van goede onderzoekers en technici, aantrekkings-

kracht op toptalent uit andere landen en toegang tot de 

‘inter national body of knowledge’. Ook bij deze categorie zijn 

onverwachte toepassingsmoge lijkheden met een grote 

maatschappelijke impact bepaald niet uitgesloten, zoals de 

revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van elektronica 

sinds de jaren ‘50 en de uitvinding van het World Wide Web 

bij CERN laten zien. Of bepaald onderzoek (na korte of langere 

tijd) tot echt revolutionaire ontwikkelingen en toepassingen 

leidt, wordt in hoge mate door toeval bepaald. Het is daarom 

goed dat de betref fende onder zoekers hier wel een open 

oog voor hebben. Stimulering van deze belang stelling en de 

verderop besproken cultuuromslag zijn daarom ook voor deze 

categorie bepaald van belang. Op deze categorie I wordt in 

deze nota verder niet expli ciet meer ingegaan.

II. ‘Physics for Society’. Hierbij gaat het om de keuze van terreinen 

waar de kans op eco nomische en/of maatschappelijke 

innovaties het grootst is. Het gaat om fundamenteel, op 

toepassing gericht onderzoek waarbij de wetenschappelijke 

kwaliteit naar inter nationale maatstaven als ‘sluiscriterium’ 

wordt gehanteerd. Deze categorie behelst dus geen toegepast 

onderzoek, laat staan ontwikkelingswerk. Daar zijn andere 

organisaties voor èn beter in (STW, TNO en bedrijven).

In 2004 heeft FOM zich ten doel gesteld het aandeel van onder-

zoek beargumenteerd en geïnspireerd vanuit de overweging 

‘Physics for Society’ krachtig te verhogen. Dit gaat uiteraard ten 

koste van ‘Physics for Science’. In 2010 moet de verhouding 50/50 

zijn. Naar ruwe schatting is dit een haalbaar doel.

De programmering van een maatschappelijk relevante onder-

zoekagenda krijgt via diverse aanvalslijnen gestalte.

• Invoering van zgn. Industrial Partnership Programmes. 

 Op haar begroting heeft FOM substantieel middelen uitgetrok-

ken voor deze samen werkingsprogramma’s met het bedrijfs-

leven: Mc 3 per jaar. De impact van dit sturings instrument op 

de inhoud van het FOM-onderzoek is groot. Bedrijven moeten 

minstens de helft van de onderzoekkosten (via euro’s naar 

FOM) voor hun rekening nemen en dat doen ze natuurlijk 

alleen als het onderzoek goed op hun (verwachte) behoeften 

is afgestemd. Meer informatie over IPP’s staat in § 3.

• Verkenning van mogelijkheden voor grensverleggend fysisch 

onderzoek geïnspireerd door maatschappelijke onderwerpen 

als energie en gezondheid. 

 In 2006 heeft FOM voor een tweetal maatschappelijk belang-

rijke gebieden, energie en gezondheid, verkend wat daar voor 

de fysica aan fundamenteel onderzoek te doen is. Dit soort 

studies triggert nieuwe onderzoekplannen en nieuwe inter-

acties met het bedrijfsleven, ook in voor FOM nieuwe sectoren 

en bij het MKB. Naast fusie en zonne cellen werd bij energie 

de schijnwerper vooral gericht op energieopslag (batterijen) 

en bio-geïnspireerde brandstoffen (kunstmatige fotosynthese). 

Binnen NWO is FOM trekker van het thema Energie. 

 Bij gezondheid kwamen in de verkenning de cel en het brein 

als belangwekkende onderwerpen naar voren. Deze twee 

onderwerpen kunnen te zijner tijd aansluiten bij de NWO-

thema’s Systeembiologie en Hersenen & Cognitie. Samen 

met ZonMW, STW en ICTRegie is FOM nu al actief in de 

ontwikkeling van het NWO-thema Nieuwe instrumenten voor 

de Gezondheidszorg (dat uiteraard weer nauw aansluit bij 

activi teiten van Philips op dit gebied).

 FOM nodigt de fysische gemeenschap nadrukkelijk uit 

aanvragen voor Vrije FOM-pro gramma’s in te dienen die door 

deze maatschappelijke vraagstukken geïnspireerd zijn. Indien 

deze bottom-up benadering weinig respons mocht opleveren, 

zal FOM bezien of er aanleiding is het beleid extra kracht bij 

te zetten via een top-down aanpak (bijvoor beeld budgetten 

reserveren en daarvoor een gerichte Call for Proposals uitschrij-

ven).

• Sturing op missies van FOM-instituten. 

 Het krachtigste middel dat FOM heeft om haar beleid kracht 

bij te zetten zijn haar insti tuten. De keuze voor een sterke 

uitbreiding van het ‘Physics for Society’-aandeel in de onder-

zoekprogrammering kan derhalve niet zonder gevolgen blijven 

voor de wijze waarop de instituten uitvoering geven aan hun 

missies. Voor Rijnhuizen met zijn sterke focus op kernfusie-

onderzoek en nanogrenslaagfysica is de extrinsieke gedreven-

heid evident. Ook bij AMOLF is een aanzienlijk deel van de 

missie maatschappelijk geïnspi reerd. Dit geldt daar zeker voor 

de nanofotonica, maar ook voor het ‘life science’ geïnspireerde 

onderzoek (systeembiologie). Zelfs bij NIKHEF met een toch 

vooral zuiver-wetenschappelijke missie op het gebied van 

de subatomaire fysica worden inte ressante inspanningen 

8
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gepleegd met een belang rijke maatschappelijke component: 

dat geldt vooral bij GRID-computing, terwijl ook detectietech-

nologie voor de gezondheids zorg aandacht krijgt.

• Participatie in omvangrijke multidisciplinaire initiatieven. 

 Samen met STW en NanoNed stelt FOM mede op verzoek 

van de regering een natio nale researchagenda op voor 

nanowetenschap en -technologie. Speerpunten die in dit plan 

centraal staan vanuit wetenschappelijk perspectief zijn 

‘Nanomedicine’, ‘Beyond Moore’ en ‘Functional nanoparticles and 

nanopatterned surfaces’. Vanuit maatschappelijk perspectief zijn 

de speerpunten ‘Energievoorziening’, ‘Voeding en gezondheid’, 

‘Waterzuive ring’ en ‘Risico’s en toxicologie van nanotechnologie’. 

Bij al deze onderwerpen is er sprake van een sterke interactie 

met het bedrijfsleven en andere disciplines.

 Bij Fusiefysica staat de programmering in het teken van ITER 

met als doel de weten schappelijke en technologische haal-

baarheid van fusie-energie te demonstreren. Daar naast wordt 

er door FOM in het kader van ITER-NL (samen met TNO en 

NRG) aan gewerkt om de Nederlandse industrie tijdig en 

adequaat te positioneren voor leveran ties van geavanceerde 

apparatuur aan deze internationale experimentele faciliteit. 

De overheid heeft daartoe extra FES-gelden (circa Mc 15) aan 

ITER-NL ter beschikking gesteld.

• Balans ‘Physics for Society’/ ’Physics 

for Science’ verschuiven, naar 50/50 

in 2010

• Actief verkennen hoe fysica kan 

bij dragen aan oplossing maatschap pe-

lijke vraagstukken, zoals energie en 

gezondheid. Als bottom-up benadering 

op deze terreinen te weinig respons 

oplevert, gericht top-down 

programma’s initiëren

• Missies van FOM-instituten meer 

richten op ‘Physics for Society’

• Actieve participatie in omvangrijke 

multidisciplinaire initiatieven (ook in 

samenwerking met private sector)    

2

9
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3 Samenwerken met het bedrijfsleven

De opkomst van de idee van ‘open innovatie’ en de toenemende 

bereidheid van c.q. nood zaak voor het bedrijfsleven samen te 

werken met onderzoekers in de publieke sector geven zowel 

inhoudelijk als fi nancieel stimulerende impulsen. Bij de beleids-

bepaling en in al haar bedrijfsprocessen staat FOM nadrukkelijk 

open voor input vanuit het bedrijfsleven. 

Participatie op bestuursniveau
Ongeveer eenderde van de leden van de Raad van Bestuur heeft 

een industriële of techno logische achtergrond; één van de vijf 

leden van het Uitvoerend Bestuur komt standaard uit de 

industrie. Ook zijn de industrie en grote technologische institu-

ten als TNO en ECN goed vertegenwoordigd in commissies die 

het bestuur adviseren bij besluitvorming over aanvragen voor 

nieuwe FOM-programma’s en die toezien op de uitvoering van 

goed gekeurde programma’s in FOM-instituten en universitaire 

laboratoria.

Contacten leggen en onderhouden
Het is voor het opzetten van wederzijdse samenwerkingen van 

belang dat bedrijven weten wat het (para-)universitaire onder-

zoek zoal kan en dat onderzoekers weten wat bedrijven nodig 

hebben (‘vraagarticulatie’). Goede wederzijdse contacten zijn 

derhalve zeer gewenst. FOM bevordert dat in aanvulling op het 

voorgaande o.a. door:

• nauwe betrokkenheid van industriële onderzoekers bij grote 

wetenschappelijke bijeen komsten zoals Physics@FOM Veldho-

ven en een ook mede op de industrie gerichte pro grammering 

van die bijeenkomsten;

• organisatie van workshops voor industriële en academische 

onderzoekers over speciale onderwerpen, zoals ‘ASML/FOM 

meets science’ (01-02-2007), ‘Challenges for theoretical physicists at 

Shell’ (10-01-2007), ‘Biophysics meets biotechnology’ (23-06-2006) 

en ‘Atomic tomography via transmission electron microscopy’ met 

FEI Company (07-04-2006). Uit deze workshops zijn diverse 

IPP’s voortgekomen;

• wederzijdse werkbezoeken;

• actief onderhouden van contacten met alumni die in het 

bedrijfsleven werken;

• adviseurschappen van senioronderzoekers bij industriële 

laboratoria toe te juichen.

Dit soort interactie - zowel op de werkvloer als op management-

niveau - is van groot belang voor het optimaal functioneren van 

het ‘R&D-ecosysteem’. Iedere actor krijgt beter zicht op de eigen 

rol daarin en is bedacht op de ‘interfaces’ daartussen.

Industrial Partnership Programmes
Het paradepaardje van de samenwerking tussen FOM en het 

bedrijfsleven zijn de Indus trial Partnership Programmes. Een IPP 

is bedoeld voor meerjarig fundamenteel onderzoek door 

FOM-medewerkers in nauw contact met bedrijfsonderzoekers 

op gebieden met goede innovatiepotentie en uitdagende 

wetenschappelijke vragen. Minstens de helft van de IPP-midde-

len moet door bedrijven of technologische topinstituten met 

een sterke bedrijfsparticipatie worden gefourneerd; FOM betaalt 

- na een kwaliteitsbeoordeling - de rest. Dit instrument mag 

zich in een sterk toenemende belangstelling verheugen; momen-

teel lopen er 14 IPP’s. Een over zicht hiervan met direct of indirect 

betrokken bedrijven staat in tabel 1. Voor meer infor matie over 

de IPP’s bij FOM zij verwezen naar het boekje ‘De winst van 

samenwerking’ (januari 2008).

IPP-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en onder-

gaan een (versnelde) kwa liteitstoets. Teneinde de toenemende 

belangstelling van onderzoekers en bedrijven voor dit instru-

ment op te kunnen vangen, wil FOM haar inbreng in het IPP-bud-

get verhogen van Mc 3 naar Mc 5 per jaar. Voor de fi nanciering 

van deze verhoging is aan NWO een structureel accres gevraagd.

Naast de IPP’s die in 2004 werden geïntroduceerd, kent FOM een 

lange traditie van (kleiner) contractonderzoek op projectniveau, 

waarbij het bedrijfsleven 100% van de directe kosten betaalt.

FOM-groepen in bedrijfslaboratoria
Van de IPP’s is het programma ‘Microphotonic light sources’ (nr. I08) 

een bijzondere variant. Het wordt uitgevoerd door een FOM-

groep op de campus van Philips in Eindhoven. Dit programma 

ver enigt het beste van twee werelden: fundamenteel weten-

schappelijk onderzoek van top kwaliteit door de connectie met 

AMOLF en de omzetting ervan in industriële know-how (inclusief 

intellectual property) door Philips. FOM zet onderzoekers in, Philips 

zorgt voor de huisvesting en de faciliteiten, Philips-onderzoekers 

doen mee aan werkbesprekingen op AMOLF.

FOM wil dit succesvol gebleken experiment graag continueren 

en het fenomeen ‘FOM-groep op bedrijfslocatie’ uitbreiden naar 

andere bedrijven. Daarbij beraadt FOM zich nog op de condities 

waaronder dit moet gebeuren. Het streven is dat het desbetref-

fende bedrijf ook een deel van de directe personeelskosten die 

FOM maakt, gaat betalen.
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Andere ontwikkelingen
Inmiddels dient ook de omgekeerde ontwikkeling zich aan: 

bedrijven die hun onder zoekers (een deel van hun tijd) in een 

FOM-instituut of -werkgroep willen laten werken. Zelfs wil FOM 

voor bepaald FOM-onderzoek voor bedrijven de mogelijkheid 

openen voor kennisoverdracht uit een FOM-instituut als ‘preferred 

partner’ te worden beschouwd. Voor dit soort samenwerkingen 

lijkt het IPP-mechanisme niet geschikt en zullen afzonderlijke 

arrangementen ontwikkeld moeten worden.

Binnen het bedrijfsleven is een proces van decentralisatie gaande 

die ook de ‘corporate research’ niet onberoerd laat. Dit proces gaat 

helaas gepaard met slinkende aandacht voor fundamenteel 

onderzoek en versnippering van bestedingsmogelijkheden voor 

‘outsour cing’. FOM is alert op de kansen en bedreigingen die aan 

deze ontwikkelingen voor haar rol en functioneren verbonden 

zijn. In welke mate moet/kan FOM fundamenteel onder zoek naar 

zich toetrekken dat voorheen in bedrijfslaboratoria placht te 

worden gedaan?

nr. titel periode budget 
in Md 1)

betrokken industrieën en 
technologische instellingen

IPP’s avant la lettre   

I03. Evolution of the microstructure of materials 

(i.s.m. M2i)

1999-2008 7,2 Corus, Nedal, NLR, SKF, Stork, TNO, ...

I04. Dispersed multiphase fl ow 

(i.s.m. STW en EZ)

2000-2007 4,8 Corus, AKZO Nobel, DSM, MARIN, Shell, 

Unilever, KIWA, Shell, Océ, Twister, TNO, Yara

I06. The physics of fl uids and sound propagation 2003-2009 2,2 Shell

I07. Sustainable hydrogen 

(i.s.m. ACTS)

2003-2008 1,6 Nuon, Shell, Gasunie, ECN, TNO, BTG

IPP’s > 2004
I08. Microphotonic light sources 2005-2010 1,7 Philips

I09. Joint Solar Programme (i.s.m. CW) 2005-2010 3,2 Shell

I10. Extreme UV multilayer optics 2005-2009 7,9 Carl Zeiss

I11. Metrology with frequency comb lasers 2006-2010 1,1 NMi, TNO, ASML

I13 Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow 2007-2012 1,0 Shell, AKZO Nobel, Corus, DSM

I14. Microscopy and modifi cation of nano-structures 

with focused electron and ion beams

2007-2012 2,7 FEI Electron Optics

I15 Size dependent material properties 

(i.s.m. M2i)

2008-2013 2,0 ASML, Corus, FEI, Fuji, Nedal, NLR, NXP, 

Philips, SKF, Stork, TNO, ...

I16 Innovative physics for oil and gas 2008-2013  3,0 Shell

I18 Magnetocaloric materials not only for cooling 2008-2012 1,3 BASF

I19 Bio(-related) materials 

(i.s.m. DPI en TI F&N)

2008-2013 5,0 Unilever, DSM, CSM, Campina, Friesland Foods, 

Akzo Nobel, BASF, Bayer, Shell, Philips, Degussa, 

Dow, Océ, Sabic, Teijin Aramid, SKF etc.

1)  Exclusief ‘in kind’ bijdragen.

Tabel 1: 
Lopende Industrial 
Partnership Programmes 
(per 20 april 2008)
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De laatste jaren is een aantal technologie- en industrie-gedreven 

programma’s met Bsik/FES-gelden tot stand gebracht, zoals 

Point-One, CtMM e.d., waarin FOM niet partici peert. De vraag is of 

hier sprake is van gemiste kansen: voor bedrijven omdat zij de 

input van fundamenteel onderzoek missen, voor FOM omdat zij 

niet profi teert van een interes sante geldbron. Voor beide geldt 

dat interessante mogelijkheden tot versterking en uit breiding 

van elkaars netwerken niet zijn benut. Hoe het zij, FOM doet er 

goed aan alert te zijn op dit soort ontwikkelingen en zich steeds 

vooraf expliciet af te vragen of het in zo’n initiatief betrokken wil 

worden en welke rol zij daarin zou willen spelen. 

Er valt een toenemende belangstelling vanuit de industrie te 

constateren om samen te werken aan bepaalde thema’s waarbij 

ieder zijn eigen middelen meebrengt c.q. inzet zon der dat er 

euro’s heen en weer gaan. De IPP-middelen zijn hiervoor niet 

bedoeld, zodat FOM-onderzoekers voor de fi nanciering van hun 

inbreng òf reeds verworven middelen moeten inzetten òf die 

middelen eerst in reguliere competities zullen moeten verwer-

ven. 

Uiteraard kan hiervoor in voorkomende gevallen (bij majeure 

programma’s) ook een beroep gedaan worden op de top-down 

component binnen het budget voor Vrije FOM-programma’s.

• Beïnvloeding sturing FOM-organisa tie 

door bedrijfsleven bevorderen, 

via participatie op bestuursniveau 

en initiëren/onder houden goede 

onder linge netwerken

• Invoering Industrial Partnership 

Pro grammes en hiervoor op FOM-

begro ting Mc 3 per jaar uitgetrokken

• Wegens toenemende belangstelling 

zo mogelijk verhoging IPP-budget tot 

Mc 5 per jaar

• Meer FOM-groepen in bedrijfs-

laborato ria vestigen

• Introductie ‘preferred partnership’ voor 

kennisoverdracht uit FOM-instituten 

aan bedrijven

• Contractresearch    

3
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4 Ondernemerschap stimuleren

FOM ziet het niet als haar taak om zelf nieuwe bedrijvigheid te 

creëren, maar wil wel de voorwaarden scheppen dat meer van 

haar medewerkers ondernemer worden en dat haar kennis voor 

nieuwe bedrijvigheid wordt aangewend. Een recent onderzoek 

onder voor malige en huidige FOM-promovendi laat zien dat welis-

waar weinig FOM-ers voor het ondernemerschap kiezen, maar dat 

degenen die dat wel doen juist heel succesvol zijn. 2) De belangrijk-

ste redenen die FOM-ers aangeven om niet voor het ondernemer-

schap te kiezen zijn i) een gebrek aan kennis hoe een eigen onder-

neming op te starten en ii) het komt niet in hun hoofd op (mede 

door de omgeving waarin het promotieonderzoek plaatsvindt). 

De primaire opgave is dus bij meer fysici (en technici) de belang-

stelling voor ondernemer schap als serieuze carrière-optie op te 

wekken. Daarvoor worden de volgende instrumen ten ingezet: 

• aan het cursuspakket voor FOM-oio’s wordt een (eventueel te 

verplichten) valorisatie-lesdag toe gevoegd. Doel hiervan is 

promovendi bewust te maken van het belang, de waarde en de 

mogelijkheden van kennis voor toepassingen. Voortgebouwd 

wordt op ervaringen die bij SAF/NIKHEF en AMOLF al met zo’n 

training zijn opgedaan;

• promovendi worden expliciet uitgedaagd in hun proefschrift 

een hoofdstuk Valorisatie op te nemen waarin zij aangeven 

waar en hoe de opgedane kennis toegepast zou kun nen 

worden (bij AMOLF gebeurt dit al);

• ontwikkeling van een speciale leergang gericht op onderne-

merschap voor fysici (een multidisciplinaire context is daarbij 

belangrijk);

• het organiseren van workshops waarin ondernemers (onder 

wie in het bijzonder FOM-alumni!) hun ervaringen delen en 

informatie uitwisselen met FOM-oio’s en - in het kielzog 

daarvan - het stimuleren van netwerkvorming. 

Komt een medewerker op basis van zijn werk bij FOM op een 

idee voor een product of een techniek die hij in een nieuw op te 

richten eigen onderneming tot ontwikkeling wil bren gen c.q. 

vermarkten, dan zal FOM dat desgewenst graag zoveel mogelijk 

faciliteren. Diverse varianten zijn denkbaar. 

• De instituutsdirecteur/werkgroepleider stelt laboratorium-

faciliteiten beschikbaar om de haalbaarheid van het idee te 

verkennen c.q. aan te tonen.

• Als het intellectuele eigendom van het te vermarkten idee of 

de werkwijze bij FOM berust, dan is bespreekbaar dat daar 

tegen redelijke voorwaarden over kan worden beschikt.

2) Uit ‘FOM en Ondernemerschap’ door Mirjam van Praag en Sander 

Hoogendoorn (Amsterdam Center for Entrepreneurship; UvA 2008).

• Voorshands bij wijze van experiment is FOM bereid voor het 

opstarten van de onder neming desgewenst in 4 halfjaarlijkse 

termijnen een lening ter beschikking ter groowtte van 2 jaar-

salarissen. Voorwaarde voor deze achtergestelde lening is dat 

betrok kene ont slag uit FOM-dienst neemt en een zodanig 

inkomen uit de onderneming ver werft dat hij geen recht kan 

doen gelden op een werkloosheidsuitkering c.q. wachtgeld. 

Ook moet duidelijk worden wat de meerwaarde van deze 

faciliteit is ten opzichte van wat andere partijen op de markt te 

bieden hebben. Bij het verstrekken van de lening worden met 

de onderneming afspraken gemaakt over de vereffening van 

de schuld. Bij een succesvol verloop zal dit in één keer danwel 

in termijnen worden terugbetaald met een bonus voor gederfde 

rente en gelopen risico. FOM ambieert geen omzetting in 

aan delen. Het experiment wordt begin 2012 geëvalueerd.

• Als de dienst het toelaat en dat het FOM-belang niet schaadt, 

kan een medewerker toe stemming krijgen om als nevenfunctie 

zijn werk voor de onderneming te combineren met zijn werk 

bij FOM (al dan niet met vermindering van de werktijd). In dat 

geval kan geen beroep gedaan worden op de kredietfaciliteit.

Vanuit het uitgangspunt ‘Valorisatie? OK! Exploitatie? Nee!’ is FOM 

niet voornemens bij haar instituten of op het bureau andere 

faciliteiten te creëren om (jonge) startende onder nemers op weg 

te helpen en te begeleiden. Universiteiten, bedrijvenparken e.d. 

zijn daar voor tegenwoordig goed geëquipeerd en naar verwacht 

wordt graag bereid hun diensten ook aan FOM-medewerkers aan 

te bieden.

• Invoering valorisatielesdag FOM-oio’s

• Oproep tot opnemen hoofdstuk 

Valorisatie in FOM-proefschriften

• Ontwikkeling leergang ‘Ondernemerschap 

voor fysici’

• Faciliteren FOM-werknemers bij star ten 

eigen bedrijf, o.a. als experiment lening 

ter waarde van 2 jaarsalarissen     

13
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5 Bouwen aan een cultuuromslag

De beleidskeuze voor ‘Physics for Society’ als tweede doelstelling 

naast ‘Physics for Science’ (zie § 1 en 2) is een duidelijk toekomst-

gericht signaal. Voor de implementatie is in elk geval een 

cultuuromslag nodig. FOM wil die bewerkstellingen met in het 

achterhoofd het adagium ‘men krijgt wat men waardeert’. Dit geldt 

zowel op de schaal van de individuele medewerker als op het 

niveau van de organisatie. Het besturen met geld stromen voor 

onderzoek is in § 2 reeds besproken. In deze paragraaf komen de 

persoon lijke prikkels aan de orde die FOM voor de cultuuromslag 

ten gunste van valorisatie wil inzetten.

Van oudsher gebeurt het meeste fundamentele onderzoek 

binnen FOM louter op grond van intrinsieke wetenschappelijke 

motieven c.q. intellectuele nieuwsgierigheid. Publiceren in 

Science, Nature of Physical Review Letters of het winnen van 

een Spinoza-premie gel den in deze academische cultuur als 

prestigieus. Voor het welslagen van de cultuur omslag naar een 

zwaarder accent op valorisatie, is het van belang dat daarvoor 

soort gelijke iconen tot ontwikkeling komen. Het Uitvoerend 

Bestuur wil in dit verband de Jacob Kistemaker-Prijs opwaarde-

ren tot de FOM Valorisatie Prijs. Deze majeure opscha ling komt 

tot uit drukking in de hogere frequentie waarmee de prijs wordt 

uitgereikt (jaar lijks in plaats van één keer per drie jaar). Ook het 

prijzengeld wordt fors verhoogd van kc 15 tot kc 250. Hiervan 

blijft kc 15 voor de winnaar persoonlijk; de extra kc 235 is 

beschikbaar voor een onderzoekproject dat men binnen de 

gangbare FOM-regels overigens geheel naar eigen inzicht 

mag inrichten.

Het is van belang dat aan (para-)universitaire onderzoekers 

gevraagd wordt zich voort durend rekenschap te geven van 

eventuele toepassingsmogelijkheden van hun werk. FOM vraagt 

indieners van onderzoekvoorstellen (voor programma’s en 

projecten) al enige jaren standaard een paragraaf ‘Application 

perspective’ te schrijven.

De cultuuromslag moet op een geloofwaardige wijze plaats-

vinden. Het wekken van onrealistische verwachtingen of 

onderzoek van het type ‘solution in search of a problem’ moet 

worden vermeden. Zowel bij de formulering als de uitvoering van 

voorstellen voor fun damenteel, toepassingsgericht onderzoek is 

het van belang dat nauw wordt samengewerkt met de potentiële 

gebruikers bij bedrijven, technologische instellingen e.d.

De beoogde cultuuromslag moet ook doorwerken in de 

beoordelings- en selectieproce dure. Daartoe zullen in beoorde-

lingscriteria, de keuze van en instructie aan beoordelaars e.d. 

de nodige aanpassingen worden aangebracht.

Promovendi worden voortaan uitgenodigd in hun proefschrift 

een hoofdstuk over de valorisatie van hun onderzoek op te 

nemen (zie § 4). Met ingang van 2009 stelt FOM jaar lijks een 

prijs van kc 5 ter beschikking voor het proefschrift (uit het 

voorafgaande kalen derjaar) met het valorisatiehoofdstuk dat 

(naar de mening van twee leden van de Raad van Bestuur) 

het meest tot hun verbeelding spreekt.

Voor het doen van uitvindersmededelingen en/of aanvragen van 

octrooien worden grati fi caties ter beschikking gesteld (zie § 6).

• Opwaardering Jacob Kistemaker-prijs 

tot FOM Valorisatie Prijs: verhoging 

prijzengeld van kc 15 tot kc 250 en 

jaarlijks uit te reiken (i.p.v. driejaar lijks)

• Bij aanvragen voor onderzoekpro-

gramma’s en -projecten is hoofdstuk 

‘Application perspective’ verplicht

• Instelling prijs voor fascinerendste 

valorisatiehoofdstuk in proefschriften 

FOM-oio’s

• Zie ook maat regelen § 2, § 3, § 4 

en § 6         

5
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6 Kennis beschermen en verzilveren

Octrooien zijn een belangrijk middel om kennis exclusief te 

beschermen en daarmee een technologische voorsprong op 

concurrerende marktpartijen te nemen. Waar binnen FOM 

kennis met een economische waarde - al dan niet in de vorm van 

een octrooi - wordt gegenereerd, dient deze zo mogelijk ook te 

gelde te worden gemaakt. Marktprijs c.q. de hoogste bieder is 

het uitgangspunt. Om tot een juiste taxatie van de waarde van 

intellec tueel eigendom te kunnen komen, kan een potentiële 

koper op basis van een non-disclo sure overeenkomst in de 

gelegenheid worden gesteld de merites van de te verhandelen 

kennis te onderzoeken. Voor het overige worden de uitgangs-

punten kennishandelbeleid van FOM gehanteerd; deze zijn 

compatibel met die van STW en NWO.

Octrooipolitiek
FOM wenst geen eigen octrooiportefeuille op te bouwen. Toch 

ziet FOM het als haar ver antwoordelijkheid om maximale 

inspanningen te plegen nieuwe vindingen te octrooieren. In de 

meeste gevallen ligt het dan ook voor de hand bij bedrijven na te 

gaan of zij in een nieuwe vinding geïnteresseerd zijn en bereid 

zijn deze te kopen. Zo ja, dan wordt een prijs overeengekomen, 

voert het desbetreffende bedrijf de octrooiprocedure en neemt 

het alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. De koper 

wordt dus exclusief eigenaar van het octrooi; wel vermeldt deze 

de naam van de uitvinder(s). Als er niet binnen een rede lijke 

tijd een belangstellende gevonden kan worden, zal de conclusie 

moeten zijn dat de vinding kennelijk geen waarde heeft en 

octrooieren (c.q. handhaving van de octrooi aanvraag danwel het 

octrooi) geen zin heeft.

Binnen de organisatie wordt de alertheid op octrooieerbare 

uitvindingen en het daadwer kelijk aanvragen van octrooien ook 

in arbeidsvoorwaardelijke zin gefaciliteerd. Instituuts directeuren 

c.s. kunnen nu al voorstellen om voor een uitvindingsmedede-

ling en/of octrooiaanvraag een gratifi catie aan de werknemer 

toe te kennen. Dit valt onder de reik wijdte van de afspraken in 

‘diffe rentiatie in belonen bij FOM’. Ieder instituut alsook de Beheers-

eenheid Universitaire Werk groepen heeft dan ook de ruimte 

om passend binnen een centraal kader op dit punt, tot een 

maximum van c 2.500,- bruto (geïndexeerd per januari 2008) 

te differentiëren in de hoogte van de gratifi catie.

Binnen FOM gelden ten aanzien van octrooien en de opbrengsten 

van de kennishandel de volgende algemene regels:

1. Octrooien (incl. aanspraken op octrooien) voortvloeiende uit 

uitvindingen gedaan in het kader van een door de werkgever 

FOM gefi nancierd project, zijn eigendom van de werkgever. 

Het octrooi komt derhalve aan de werkgever toe wanneer de 

werknemer tijdens zijn FOM-dienstverband een uitvinding 

doet. De werkgever FOM heeft het recht octrooi aan te vragen 

voor de uitvinding. De werknemer heeft het recht als uitvinder 

in de octrooiaanvrage te worden vermeld.

2. De FOM-werknemer wordt geacht in zijn genoten loon een 

vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Daarom 

wordt alleen ingeval van ‘buitengewone exploitatie inkom sten’ 

een eenmalige vergoeding aan de betreffende werknemer 

toegekend. Dit geldt voor zowel onderzoekers als technici!

3. Indien het octrooi voor FOM na aftrek van gemaakte kosten 

aantoonbaar daadwerkelijk minimaal c 100.000,- (= vertaling 

van ‘buitengewoon’) opbrengt, kan aan de betreffende FOM-

werknemer c.q. groep van werknemers (die op de octrooi-

aanvraag vermeld staan) door de werkgever eenmalig een 

• Alertheid op octrooimogelijkheden 

resultaten FOM-onderzoek sterk 

ver groten, o.a. door valorisatielesdag 

FOM-oio’s, periodieke screening van 

kennispotentieel en door instelling 

bonusregeling voor uitvinders

• FOM bouwt geen octrooiportefeuille op

• Kennis snel overdragen aan potentiële 

gebruikers

• Nettobaten uit kennishandel komen 

ten goede aan onderzoekgroep waar uit 

kennis voortkomt                   
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vergoeding ter hoogte van minimaal één en maximaal drie 

bruto maand salarissen worden uitgekeerd. Het recht op een 

beloning vervalt 10 jaar na aanvraag van het octrooi. Ingeval 

van langjarige, buitengewoon hoge exploitatieopbrengsten 

wordt een maatwerkafspraak gemaakt.

4. De baten die voortkomen uit een octrooi/kennishandel 

worden (na aftrek van de kos ten en een vergoeding voor 

de uitvinder(s)) voor 100% ter beschikking gesteld aan de 

onderzoeksgroep waaruit het octrooi is voortgekomen onder 

de voorwaarde dat zij op adequate wijze aan onderzoek- 

(sfaciliteiten) wordt besteed.

Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden houdt FOM zelf 

een verleend octrooi aan.

Kennisoverdracht
FOM is er een groot voorstander van dat toepasbare kennis zo 

snel mogelijk wordt over gedragen aan potentiële gebruikers. 

In veel gevallen zit er een groot gat tussen idee en toepassing, 

dat niet meteen met het nemen en verkopen van een octrooi te 

overbruggen is. Voor effi ciënte kennisoverdracht is dan ook vaak 

meer nodig, bijvoorbeeld nader onder zoek. Vanuit het besef dat 

kennisoverdracht nu eenmaal het beste loopt via de persoon 

die alle ‘ins and outs’ weet, is FOM bereid hier faciliterend op te 

treden door - in principe tegen betaling van de salariskosten 

door de overnemende partij - een technicus of een inmiddels 

(bijna) gepromoveerde oio vrij te stellen c.q. nog langer in dienst 

te houden.

7 Middelen

Valorisatiebevordering door middel van het onderzoekbeleid 

verloopt via het verleggen van reguliere geldstromen voor 

onderzoekprogramma’s en -projecten, alsmede het aan boren 

van geldbronnen op de markt (bedrijven, NWO, overheid, EU). 

Veel onderzoekers tonen zich hier gevoelig voor, dat wil zeggen 

zij passen hun gedrag aan het (nieuwe) beleid en de daarvoor 

beschikbare middelen aan.

De menselijke inspanningen die in de organisatie gepleegd 

moeten worden om de strate giewijziging en cultuuromslag te 

bewerkstelligen zijn aanzienlijk. Instituten worden daar voor bij 

gebrek aan structurele NWO-accressen voor FOM door FOM- 

Centraal niet gecompenseerd. Het komt erop neer dat bij de taak-

uitoefening voortaan aan valorisatie een hogere prioriteit moet 

worden toegekend, zonodig ten koste van ‘tijd voor onderzoek’. 

Uiteraard is de hoop dat die aandacht zich bij onderzoekers en 

technici tot een tweede natuur gaat ontwikkelen, waardoor de 

belasting minder wordt.

De kosten van de FOM Valorisatie-Prijs en de prijs voor het 

fascinerendste hoofdstuk in het proefschrift van een FOM-oio 

worden uit bestaande budgetten gedekt. Hetzelfde geldt 

voor de ontwikkeling van de nieuwe leergang ‘Ondernemerschap 

voor fysici’.

FOM heeft recentelijk van NWO een eenmalige toewijzing 

(4 x kc 250) gekregen voor bij zonder beleid. FOM wendt dit bedrag 

geheel aan voor de fi nanciering van de andere maatregelen die 

in deze nota zijn aangekondigd. Daarnaast is een eerste tranche 

van kc 500 beschikbaar voor bonussen en om het opzetten van 

bijzondere valorisatieprojecten aan te moedigen. De instituuts-

directeuren en het hoofd van de Beheerseenheid Universi taire 

Werkgroepen (BUW) worden uitgenodigd daarvoor een beste-

dingsplan voor te leg gen aan de directeur FOM. Na toetsing 

worden de mid delen vrijgegeven. De erva ringen van de eerste 

ronde kunnen van invloed zijn op de wijze waarop een eventuele 

tweede tranche wordt verdeeld en besteed.
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II.  Review
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 dr. H.A. Harwig dr. J. van der Eijk dr.ir. J.G.H. Joosten 

 CTO Royal Philips Electronics Group CTO Shell Director Corporate Technology DSM 

Op verzoek van het Uitvoerend Bestuur van de Stichting voor 

Fundamenteel Onderzoek der Materie hebben wij het valorisatie-

beleid en de valorisatiepraktijk in de FOM-organisatie beoordeeld 

op basis van de ons verstrekte beleidsnotitie (Deel I) en de 

ervaringen van de bedrijven en instellingen waarin wij actief 

zijn. 

Concluderend zijn wij over ‘Valorisatie bij FOM’ tot het 

volgende oordeel gekomen.

1 Een toonaangevende organisatie als FOM doet er goed aan 

over een issue als valorisatie na te denken en gerichte acties te 

ondernemen om deze valorisatie verder te bevorderen. Het is 

belangrijk dat FOM hierbij haar sterke uitgangspositie niet uit 

het oog verliest: via funda menteel onderzoek opleiden van goed 

gekwalifi ceerde kenniswerkers die door middel van hun door-

stroming naar de arbeidsmarkt - hét belangrijkste vehikel van 

kennistransfer - bij dragen aan valorisatie (dit is de core-business 

van FOM).

2 Het valorisatiebeleid dat FOM in deze nota uitzet, is uitste-

kend afgestemd op haar speci fi eke rol in het ‘R&D-ecosysteem’: 

het verrichten van fundamenteel natuurkundig onder zoek. FOM 

heeft op dit punt in de loop der jaren een voortreffelijk ‘track 

record’ opgebouwd en moet dat zorgvuldig blijven koesteren. 

Dit is des te meer van belang nu bedrijven en technologische 

instituten voor fundamenteel onderzoek vrijwel geen fi nanciële 

mogelijk heden meer hebben, terwijl dit toch feitelijk de bron van 

veel vernieuwing is.

3  Voor het goed functioneren van het ‘R&D-ecosysteem’ is het 

van groot belang dat de ver schillende actoren vanuit ieders eigen 

verantwoordelijkheid de onderlinge communicatie goed organi-

seren. FOM kiest daarin een actieve rol, o.a. door haar netwerken 

open te stel len voor bedrijven en technologische instituten en 

gemeenschappelijke workshops over relevante onderwerpen te 

organiseren. Dit zal ertoe bijdragen dat FOM de relevante onder-

werpen aanpakt en het bedrijfsleven belangstelling houdt voor 

de onderzoeks resultaten.
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4 Wij onderschrijven de keus van FOM om wel aan kennis-

valorisatie te doen maar niet aan kennisexploitatie. FOM is 

voor dit laatste niet geëquipeerd en de opbouw van een infra-

structuur daarvoor is niet lonend. Het is verstandig om waar 

mogelijk van bestaande voor zieningen gebruik te maken. 

De lijn van FOM om het belang en de waarde van kennis voor 

de maatschappij en het bedrijfsleven beter te onderkennen, 

deze kennis waar mogelijk en nodig adequaat te beschermen en 

deze vervolgens snel over te dragen aan potentiële gebruikers 

en marktpartijen, is welgekozen. Het proces hiervoor dient 

aan door nationale en Europese overheden gestelde eisen van 

transparantie te voldoen.

5 Het onderscheid tussen ‘Physics for Science’ en ‘Physics for 

Society’ is begrijpelijk, maar komt wat gekunsteld over. Er moet 

voor worden gewaakt dat de vermeende tegenstelling tussen 

beide optieken verder wordt aangescherpt. Het moet juist een 

uitdaging zijn om bij het selecteren van onderwerpen en 

activiteiten beide invalshoeken te honoreren.

6 De noodzakelijke cultuuromslag is een zaak van lange adem. 

Door in te zetten op ‘voor lopers’ worden rolmodellen gecreëerd 

die de ‘volgers’ en ‘achterblijvers’ inspireren. Deze aanpak vermijdt 

dat iedereen door dezelfde hoepel moet springen en daardoor 

weer standen oproept. Een cultuuromslag vereist nu eenmaal dat 

mensen de verandering leren beleven en dat deze door organisa-

torische aanpassingen verankerd wordt.

7 Geadviseerd wordt heldere, eigen (niet per se kwantitatieve) 

criteria te formuleren waaraan het succes van het geformuleerde 

valorisatiebeleid periodiek wordt getoetst.

Resumerend zijn wij content met de valorisatieaanpak van 
FOM. Deze wordt praktisch en nuchter vormgegeven, slaat met 
realiteitszin acht op de positie van potentiële gebruikers van 
FOM-kennis in het ‘R&D-ecosysteem’, en zal ongetwijfeld zijn 
vruchten afwerpen.

mevr. drs. C.M. Colijn-Hooymans prof.dr. R.J. Hamer dr. A.B.M. Hoff mevr. drs. J.A. van den Bandt-Stel

Lid Raad van Bestuur TNO Programmadirecteur TI F&N Voorzitter Directie ECN Secretaris Technologiebeleid VNO/NCW
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III.  Reactie 
Uitvoerend 

Bestuur
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Het positieve judicium van de reviewers in Deel II ziet het 

Uitvoerend Bestuur vooral als een aansporing om het FOM-beleid 

uit Deel I voortvarend en slagvaardig uit te voeren. Het UB staat 

ervoor in dat dit op geen enkele wijze ten koste zal gaan van de 

fundamentele missie van FOM, de hoge wetenschappelijke 

kwaliteitsstandaarden die de organisatie daarbij van ouds her 

hanteert, noch van het opleiden van goed gekwalifi ceerde 

kenniswerkers voor de samen leving.

Met betrekking tot punt 4 zij opgemerkt dat FOM een open 

organisatie is en daardoor zeer toegankelijk voor mensen, 

instellingen en bedrijven - uit in principe de hele wereld - die in 

haar kennis geïnteresseerd zijn. Het UB realiseert zich dat ook bij 

FOM kennishandel en het opzetten van samenwerkingsverban-

den met bedrijven aan door nationale en Europese over heden 

gestelde eisen van transparantie dienen te voldoen. De directeur 

heeft opdracht gekre gen om zich van de regelgeving terzake te 

vergewissen en binnen de organisatie zonodig nadere instructies 

uit te vaardigen. FOM heeft zich als een ‘responsible partner’ te 

gedragen.

Het onderscheid tussen ‘Physics for Science’ en ‘Physics for Society’ 

is zeker niet zwart-wit (naar aanleiding van punt 5). Het UB ziet 

beide begrippen dan ook niet als tegenpolen, maar als onder-

scheiden oriëntatiepunten bij de onderzoekprogrammering 

binnen FOM.

Het advies (zie punt 7) om heldere, eigen (niet per se kwantita-

tieve) criteria te formuleren waaraan het succes van het gefor-

muleerde valorisatiebeleid periodiek wordt getoetst, wordt 

overgenomen en zal komende herfst worden uitgewerkt. 

Uitgangspunt daarvoor zijn uiter aard de concrete maatregelen 

die op het bijgevoegde losse overzicht zijn afgedrukt. Vanaf 2008 

zal jaarlijks in Hoofdstuk I van het FOM-Jaarboek (Realisatie 

strate gisch beleid) worden gerapporteerd of c.q. wanneer een 

maatregel uit deze nota daadwerkelijk is getroffen en welke 

vruchten deze sindsdien afwerpt. Het UB neemt er goede nota 

van dat ook kwalitatieve sfeertekeningen van de manier waarop 

onderzoekideeën uit de FOM-sfeer in andere sectoren terecht-

komen en gebruikt worden, hiervoor goed kunnen dienen. 

Bovendien kunnen boekjes van het type ‘Complexe problemen en 

een terrasje in San Francisco’ (2003), ‘Van inzicht tot innovatie’ (2004), 

‘De winst van samenwerking’ (2008) en ‘Pionieren met bètapassie’ 

(2008) heel illustratief zijn. Ook is duidelijk dat de reviewers 

vinden dat FOM zelf moet bepalen waar zij sterk in wil zijn en 

op afgerekend wil worden.
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