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Kobus Kuipers (1967), Hoofd 
Center for Nanophotonics bij 
AMOLF en deeltijd hoogleraar 
aan de Universiteit Twente, groep 
Nano Optics: Mijn passie zit in de 
zoektocht naar nieuwe fenome-
nen in het gedrag van licht op de 
nanoschaal. Licht doet in eerste 
instantie vaak iets onverwachts 
en tegenintuïtiefs. Het is prachtig 
om met een groep jonge mensen 
tot nieuw inzicht te komen.

Anouk Rijs (1976), Senior 
Onderzoeker bij Rijnhuizen: Op 
een FOM-instituut zijn er grote 
onderzoeksfaciliteiten, zoals in 
mijn geval de vrije-elektronen 
infraroodlaser FELIX. Met stimu-
leringsbeurzen zorgt FOM ervoor 
dat vrouwelijke topfysici voor de 
wetenschap behouden blijven. 
Daardoor kan ik mijn onderzoek 
uitbreiden op het grensgebied van 
biologie, chemie en natuurkunde. 



Wat doet FOM?

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en faciliteert sinds 1946 

natuurkundeonderzoek van internationale topkwaliteit in 

Nederland. FOM heeft zelf onderzoekers in dienst én fi nanciert 

onderzoek aan universiteiten en onderzoeksinstellingen. 

Daarmee heeft FOM een stimulerende en coördinerende rol in 

het Nederlandse natuurkundeonderzoek. 

De ruim duizend medewerkers van FOM werken verspreid over 

het land in één van de drie FOM-instituten, aan een Nederlandse 

universiteit of buitenlandse onderzoeksinstelling. Als werkgever 

spant FOM zich bijzonder in voor optimale ontwikkeling en een 

mooie loopbaan van haar talenten. 

Daarnaast selecteert en fi nanciert FOM onderzoek van 

topkwaliteit. FOM streeft naar inbedding van het onderzoek 

bij universiteiten en instituten via een gezamenlijke agenda. 

Het bestuur van FOM bepaalt de strategie en stelt vast welke 

activiteiten plaatsvinden. FOM wil het belang van dit excellente 

natuurkundeonderzoek uitdragen naar de maatschappij en de 

resultaten ervan ten goede laten komen aan het bedrijfsleven en 

de samenleving. 

FOM STAAT VOOR 
NATUURKUNDIG 

TOPONDERZOEK DAT 
DE WETENSCHAP VOORUIT 

HELPT ÉN DE SAMENLEVING 
DIENT! 
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Topfysica

De Nederlandse natuurkunde behoort tot de wereldtop. Dertig 

procent van het wetenschappelijk natuurkundeonderzoek in de 

Nederlandse publieke sector is FOM-onderzoek. FOM zet zich in 

om de kwaliteit op topniveau te houden en tijdig in te spelen op 

nieuwe ontwikkelingen.

FOM doet fundamenteel onderzoek, zowel binnen de natuurkunde 

als samen met aangrenzende vakgebieden. De drijfveren voor het 

onderzoek zijn verschillend: van nieuwsgierigheidsgedreven tot 

gemotiveerd door mogelijke toepassingen of uitdagingen in de 

samenleving. 

Wat levert FOM op?
Jonge gepromoveerde wetenschappers vormen het belangrijkste 

‘product’ van FOM. FOM is er trots op dat zij talentvolle jonge 

mensen na hun studie verder mag opleiden. Zij zullen zich na hun 

promotie succesvol inzetten voor de Nederlandse samenleving, 

als onderzoeker of in een andere positie. Dat geldt zeker ook voor 

niet-Nederlandse promovendi.  

De belangrijkste reden voor fundamenteel onderzoek is beter te 

begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. Het vergroten van kennis 

en inzicht in natuurkundige processen staat voorop. Daarnaast 

spelen vragen uit de maatschappij een rol. Natuurkunde kan een 

rol spelen in het oplossen van bestaande vraagstukken. Collega’s 

bij FOM en onderzoekers uit het bedrijfsleven gebruiken de 

resultaten voor hun onderzoek. 

Wat doet FOM met de onderzoeksresultaten?
Allereerst publiceren onderzoekers hun resultaten in interna-

tionale wetenschappelijke tijdschriften en presenteren zij deze 

op wetenschappelijke conferenties. FOM vindt het daarnaast 

belangrijk naar de maatschappij te verantwoorden wat het onder-

zoek oplevert: in haar Jaarboek rapporteert FOM over de hoogte-

punten uit het onderzoek, worden prijswinnaars jaarlijks in het 

zonnetje gezet en is een overzicht te vinden van de belangrijkste 

activiteiten. Door het jaar heen is de website www.fom.nl dé plek 

voor het actuele onderzoek- en organisatienieuws. 



Strategie 2010-2015

De komende jaren zijn dit de speerpunten voor FOM:

  FOM maakt zich sterk voor nieuwe ontwikkelingen in de 

natuurkunde en voor samenwerking met andere vakgebieden, 

onder andere via nieuwe Cross Disciplinary Programmes. Een 

scherpe selectie van ingediende aanvragen leidt tot topkwaliteit. 
Excellente onderzoekers krijgen de ruimte. 

  Natuurkunde kan bijdragen aan het oplossen van maatschap-

pelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame 
energie. Met een nieuw FOM-instituut voor funderend energie-

onderzoek, in combinatie met focusgroepen aan universiteiten en 

een nieuw talentprogramma YES!, geeft FOM een sterke impuls 

aan een geïntegreerde aansturing van het energieonderzoek.  

  Daarnaast nodigt FOM bedrijven uit om samen met weten-

schappers naar oplossingen te zoeken. FOM stimuleert haar 

onderzoekers en technici mogelijkheden voor toepassing van 

onderzoeksresultaten te benutten. 

  FOM neemt haar verantwoordelijkheid als betrokkene in de 

Nederlandse wetenschap en draagt bij aan een langetermijn-

agenda. Het Sectorplan natuur- en scheikunde is daar een 

voorbeeld van. Ook streeft FOM actief naar een positieverbetering 

van vrouwen in de bètawetenschappen. 

  Grote onderzoeksfaciliteiten zijn vaak erg kostbaar. FOM is bij 

uitstek in de gelegenheid krachten te bundelen en gezamenlijke 

grote internationale onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen.

René van Roij (1968), Uni-
versitair Hoofddocent aan de 
Universiteit Utrecht & FOM-
werkgroepleider: Mijn ontdekking 
dat olie en water wel degelijk 
kunnen mengen. De micron-grote 
waterdruppels stoten elkaar hard 
af, vanwege een spontane netto 
lading door een herverdeling van 
zoutionen in water en olie. 
Dit onderzoek was een mooi een-
tweetje tussen experiment en 
theorie en kreeg veel aandacht 
in de media. 

Lucie de Nooij (1984), 
FOM-promovenda bij Nikhef: 
Spannend was de nacht in de 
controlekamer, toen een alarm 
van het koelsysteem van het 
ATLAS-experiment afging. 
Overigens losten de experts het 
probleem binnen no-time op. 
Ik ben er trots op met de beste 
wetenschappers ter wereld te 
mogen werken aan het ingewik-
keldste apparaat uit onze 
geschiedenis. 



Bedrijfsleven

Een deel van het FOM-onderzoek vindt plaats op terreinen 

waar maatschappij en bedrijven behoefte hebben aan meer 

fundamentele kennis. Binnen de Industrial Partnership 
Programmes (IPP) werken FOM-onderzoekers samen met die 

bedrijven waar de kans op economische innovaties het grootst 

is. De bedrijven fi nancieren minstens de helft van zo’n IPP, dat 

gericht is op fundamenteel onderzoek. Daarnaast stimuleert 

FOM het ondernemerschap van jong talent met trainingen en 

fi nanciële steun.  

Energie
Energie is een van de speerpunten voor de komende jaren. 

FOM bouwt het huidige FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen, thuisbasis voor kernfusieonderzoek te Nieuwegein, 

uit tot een toonaangevend nationaal instituut voor funderend 
energieonderzoek op de campus van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Ook stelt FOM universitaire focusgroepen in, die als 

satellieten van het instituut eigen energieonderzoek doen.

Binnen het in 2010 opgezette subsidieprogramma Young Energy 

Scientists (YES!) gaan veelbelovende, net gepromoveerde 

onderzoekers met een origineel en vernieuwend (energie)

onderzoek aan de slag. FOM wil hiermee toptalenten op het 

gebied van energie laten doorgroeien én ze behouden voor de 

Nederlandse wetenschap. 

Tim Tsarfati (1982), Onder-
zoeker/Manager Valorisatie bij 
Rijnhuizen: Ik vind het mooi dat 
je in de wetenschap zaken tot 
op de bodem kunt uitzoeken en 
tegelijkertijd streeft naar inte-
ressante toepassingen. Met Carl 
Zeiss SMT AG en ASML werken 
we aan innovaties in de multi-
laagoptieken voor fotolithografi e. 
Daarnaast liggen ook toepas-
singen in energie, radiologie en 
astronomie in het verschiet. 



De organisatie FOM

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

AMOLF, FOM-Nikhef & Rijnhuizen
De FOM-instituten zijn aanjager of coördinator binnen specifi eke 

onderzoeksgebieden en werken daarin nauw samen met 

universiteiten. Zij hebben een budget voor onderzoek uit hun 

strategisch plan.

  AMOLF (Amsterdam) is aanjager van nieuwe ontwikkelingen 

binnen de nanofotonica en biofysica.

  FOM-Nikhef (Amsterdam) richt zich op de (astro)deeltjesfysica, 

onderzoekt de kleinste bouwstenen van materie en heeft 

nationaal een coördinerende rol.

  Rijnhuizen (Nieuwegein) bedrijft fusiefysica en oppervlak- en 

grensvlakfysica. Deze groepen worden in Eindhoven uitgebouwd 

tot FOM-instituut voor funderend energieonderzoek. 

De Rijnhuizense vrije-elektronen laserfaciliteit FELIX/FELICE gaat 

naar Nijmegen. 

Devaraj van der Meer (1963), 
Universitair Hoofddocent aan de 
Universiteit Twente: Onderzoek 
naar granulaire materie is leuk, 
want je kunt een experiment 
met eigen ogen controleren. 
Er is nog veel onbekend. Na 
water is granulaire materie de 
meest gebruikte grondstof in de 
industrie. Daar liggen dus moge-
lijkheden voor toepassingen van 
ons onderzoek, want problemen 
met transport en verwerking 
leiden tot enorme verliezen in 
energie en geld.  

Paul Smeets (1948), Senior 
Research Technicus bij Rijnhui-
zen: Al bijna 40 jaar bouw ik 
aan grootschalige kernfusie-
experimenten: de tokamak RTP, 
de vrije-elektronen infraroodlaser 
en nu Magnum-PSI, die een scala 
van technische specialiteiten ver-
eisen. Ik ben blij en trots dat ik 
bij kan dragen aan een veilige en 
onuitputtelijke energiebron voor 
de toekomst!



Subsidie-instrumenten
Onderzoekers kunnen bij FOM aanvragen indienen voor 

verschillende soorten subsidie:

  FOM-Projectruimte: voor kleine projecten tot vier ton;

  Vrije FOM-programma’s: voor onderzoeksaanvragen ≥ één 

miljoen euro; 

  Industrial Partnership Programmes: voor samenwerking met 

bedrijven;

  YES!-fellowships: postdoc programma voor jonge energie-

onderzoekers; 

  FOm/v-stimuleringsprogramma: postdoc programma voor 

getalenteerde vrouwen in de fysica;

  wetenschappelijke conferenties en workshops in Nederland.

Focusgroepen
Een focusgroep is een bijzondere vorm van een 

FOM-programma. Onder leiding van een toponderzoeker 

leveren de FOM-focusgroepen een substantiële bijdrage aan 

uitdagend wetenschappelijk onderzoek. 

Mirjam Leunissen (1979), 
Groepsleider bij AMOLF: Ik vind 
het mooi om wetenschappelijke 
‘mythes’ te ontkrachten: zo liet 
ik zien dat tegengesteld geladen 
colloïdale deeltjes niet per se 
hoeven te aggregeren. AMOLF is 
effi ciënt georganiseerd rondom 
onderzoeksthema’s en dat maakt 
internationaal toponderzoek 
mogelijk. Daarnaast zijn AMOLF 
en FOM aangenaam kleinschalige 
en transparante organisaties met 
een goede sfeer, wat zeker ook 
belangrijk is voor het onderzoek.  

Marcel Merk (1964), FOM-
programmaleider bij Nikhef en 
hoogleraar aan de VU: Hoge 
energiefysica is voor mij de 
ultieme vorm van fundamenteel 
onderzoek en menselijke samen-
werking. Ik mocht twee hoogte-
punten beleven: als promovendus 
in 1989 met de eerste botsingen 
van de LEP-versneller en in 2010 
als groepsleider bij de hoge ener-
gie LHC-botsingen. Nikhef levert 
grote bijdragen met high-tech 
detectoren en een enthousiaste 
groep wetenschappers. De LHCb 
detector werkt fantastisch en de 
resultaten stromen binnen!



Onderzoek doen is teamwerk. Een gedegen aanpak van 

onderzoeksvragen kan niet zonder samenwerking met andere 

vakgebieden, zoals scheikunde, biologie, wiskunde, informatica 

en sterrenkunde. Ook binnen FOM gebeurt dat: in het nano-

onderzoek, de fysica van levensprocessen, het energieonderzoek, 

GRID-ontwikkelingen, de astrodeeltjesfysica en bij grote 

researchinfrastructuren zoals het magnetenlab HFML. 

Sectorplan natuur- en scheikunde
In 2007 kwam het Sectorplan natuur- en scheikunde tot 

stand, een initiatief van de universiteiten dat vanaf het begin 

ondersteund werd door FOM. Dit Sectorplan moet leiden tot een 

structurele versterking van het wetenschappelijk onderwijs en het 

universitaire onderzoek in de natuur- en scheikunde. De krachten 

zijn gebundeld in één agenda. Met ingang van 2011 beloont het 

ministerie van OCW deze nieuwe gezamenlijke inspanning met 

extra budget en stelt in elke geval tot en met 2016 jaarlijks twintig 

miljoen euro beschikbaar. Daarvan is drie miljoen per jaar voor 

FOM-onderzoek binnen de speerpunten van dit Sectorplan zoals 

energie, nanotechnologie en fysica van levensprocessen. FOM zet 

zich graag in voor deze versterking van het wetenschapssysteem. 

Netwerken@FOM
FOM beschikt over een omvangrijk netwerk van deskundigen 

op allerlei terreinen binnen de natuurkunde. FOM vindt dat een 

netwerk- en forumfunctie ook bij haar taken hoort. Bij de start 

van nieuwe onderzoeksprogramma’s vinden workshops plaats.

De bekendste bijeenkomst van FOM is het jaarlijkse congres 

Physics@FOM Veldhoven. Op twee dagen in januari komen 

1600 fysici uit Nederland samen, voor een update van de laatste 

ontwikkelingen, om contacten te leggen met collega’s uit 

aangrenzende vakgebieden en het bedrijfsleven en zich te laten 

inspireren door vooraanstaande sprekers. Menig onderzoeksidee 

wordt hier geboren!

FOM zet zich in om wetenschappelijke interesses en industriële 
uitdagingen bijeen te brengen. Daarom organiseert FOM 

diverse activiteiten waarin fysici uit de universiteiten en het 

bedrijfsleven kennis delen. Ook draagt FOM fi nancieel bij aan 

andere wetenschappelijke bijeenkomsten van onderzoekers in 

Nederland: zoals ‘Physics with Industry’, een – door FOM samen 

met STW en het Lorentz Center opgezette - workshop waarin 

wetenschappers en vertegenwoordigers van de industrie zich een 

week vastbijten in een vraagstuk. 

FOM staat midden in de wereld!



De Stichting FOM reikt vier wetenschappelijke prijzen uit. Op 

www.fom.nl/prijzen staat een overzicht van de prijswinnaars per 

jaar en de reglementen hoe mee te dingen naar een prijs.

  Met de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs beloont FOM 

jaarlijks het beste proefschrift met een natuurkundig onderwerp. 

  Eens per twee jaar wordt de Minerva-Prijs uitgereikt aan de 

vrouw met de beste publicatie over een fysisch onderwerp. 

  De FOM Valorisatie Prijs heeft als doel kennisbenutting van 

fysisch onderzoek te stimuleren. Deze jaarlijkse prijs is voor een 

Nederlandse onderzoeker (of groep) in de natuurkunde die er in 

geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op een succesvolle 

manier waardevol voor de maatschappij te maken. 

  De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt FOM-promovendi 

aan een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan 

mogelijkheden voor kennisbenutting.

En het natuurkundeonderwijs?
FOM subsidieert diverse initiatieven in het basis- en middelbaar 

onderwijs die leerlingen enthousiast maken voor een 

bètaopleiding of een studie natuurkunde, zoals het Techniek 

Toernooi voor basisscholieren en de Eureka Cup voor middelbare 

scholieren. Daarnaast kunnen leraren een jaar lang één dag in 

de week op een van de FOM-instituten werken, om zo ervaring 

op te doen met fundamenteel onderzoek. Met hun nieuwe 

4x prijs voor de natuurkunde

kennis maken zij leerlingen enthousiast voor natuurkunde. FOM 

heeft baat bij een goede universitaire vooropleiding van haar 

promovendi. Daarom ondersteunt FOM ook studiereizen en 

symposia van de natuurkundige studieverenigingen. 

De interactieve Fusion Road Show gebruikt drama, live 

demonstraties en actieve participatie om een breder publiek 

bekend te maken met fusie-energie. Sinds de première in 

1999 is de show honderden malen opgevoerd in binnen- en 

buitenland. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de UNIS-UN-

conferentie in New York, op muziekfestival Lowlands en 

tijdens de open dag van het Europees Parlement in Brussel. De 

toehoorders zijn, naast middelbare scholieren en algemeen 

publiek, natuurkundestudenten, politici, wetenschappers en 

energiespecialisten.

In het High School Project on Astrophysics Research with Cosmics 

(HiSPARC) meten middelbare scholieren kosmische straling met 

een zelf gebouwde opstelling op het dak van hun school. De 

meetresultaten vormen serieuze input voor wetenschappelijk 

onderzoek naar kosmische deeltjes. De meetapparatuur is 

verbonden met een computer van een wetenschappelijke 

instelling. Inmiddels staan in veel regio’s HiSPARC-detectoren. 
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Mensen in FOM
(aantal fte, november 2010)

 89 vaste wetenschappelijke staf

 158 postdocs

 422 promovendi

 361 ondersteunend personeel

 1030 FOM-totaal

Organisatie van het onderzoek
(samenstelling op 1 juni 2010)

 3 instituten: AMOLF, FOM-Nikhef & Rijnhuizen

 149 werkgroepen bij universiteiten

 49 Vrije FOM-programma’s

 14 Industrial Partnership Programmes

 140 projecten in de FOM-Projectruimte

Output FOM
(jaarlijks)

 90 proefschriften

 1200 wetenschappelijke publicaties

 Geld in FOM
Jaaromzet: 91 miljoen euro

FOM krijgt fi nanciering via NWO. 

Daarnaast verwerft FOM fi nanciële 

middelen van de Europese Unie, 

de overheid en via samen-

werking met universiteiten 

en bedrijfsleven.

Contact
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

Bezoekadres: Van Vollenhovenlaan 659, 3527 JP Utrecht  |  Postadres: Postbus 3121, 3502 GA Utrecht

Telefoon (030) 600 12 11  |  info@fom.nl  |  www.fom.nl
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