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To describe the microscopic properties of 

ma�er and its interaction with the exter-

nal world, quantum mechanics uses wave 

functions, whose experimental observations 

remain usually precluded by the fact that the 

process of taking a measurement changes 

a wave function and selects one of its many 

possible realizations. In 2013 PhD-student 

Aneta Stodolna from FOM Institute AMOLF in 

Amsterdam and prof. Marc Vrakking from the 

Max Born Institute in Berlin demonstrated a 

new approach based on photoionization micro-

scopy to directly visualize the nodal structure 

of the electronic orbital of a hydrogen atom 

placed in a static electric field. The team’s  

demonstration proved that ‘photoionization 

microscopy’, which was first proposed more 

than 30 years ago, can be experimentally  

realized and can serve as a tool to explore  

the subtleties of quantum mechanics. Their 

publication in Physical Review Le�ers was 

highlighted in the top scientific journals and  

by the Physics World editorial team chosen  

as one of the top 10 breakthroughs in physics 

in 2013. 

Woord vooraf
Dit Strategisch Plan presenteert de strategische 
keuzes en inzet van FOM voor de komende vijf jaar. 
De Raad van Bestuur  van FOM hee� dit in het najaar 
van 2014 vastgesteld, na uitgebreide discussies met 
wetenschappers uit verschillende disciplines en 
vertegenwoordigers vanuit  bedrijven, ministeries, 
TNO, ECN en andere partners, tijdens de strategie-
conferentie in mei 2014. Vlak voor de vaststelling van 
het definitieve plan presenteerde het ministerie van 
OCW de Wetenschapsvisie 2025.

Inhoudelijk past de inzet van FOM uitstekend bij de 
beleidslijnen van deze wetenschapsvisie. De We-
tenschapsvisie 2025 bevat echter ook een aantal 
vergaande voorstellen voor aanpassingen van de 
NWO-organisatie, inclusief FOM als onderdeel van 
NWO. Ongetwijfeld zullen de voorgestelde veran-
deringen grote impact hebben voor FOM en het is 
duidelijk dat de organisatie zich de komende jaren in 
een overgangsperiode zal bevinden. Wij hebben er be-
wust voor gekozen om onze strategische keuzes van 
het najaar 2014 onveranderd te presenteren, zodat 
onderzoekers en partners weten vanuit welke  
visie wij de komende jaren zullen werken.
 

 
 
 
FOM stree� in alles kwaliteit na en hee� ook in het 
verleden meermalen getoond bereid en in staat te zijn 
zich aan te passen als ontwikkelingen in de weten-
schap of samenleving daarom vroegen. Wij onderken-
nen dat een aantal wijzigingen in de NWO-organisatie 
gewenst is en dat een herijking van de balans tussen 
pluriformiteit en uniformiteit en van de balans tussen 
een disciplinaire en multidisciplinaire aanpak op zijn 
plaats is. FOM en de andere gebieden van NWO  
steunen ook het streven naar een intensievere 
dialoog met de maatschappij en staan een open en 
wendbare NWO-organisatie voor, die hiervoor is 
toegerust. FOM gaat ervan uit zich als herkenbaar 
onderdeel van NWO te kunnen blijven inze�en voor 
de natuurkunde en de aanverwante disciplines. FOM 
is sterk gemotiveerd de door de buitenwereld ervaren 
hoge kwaliteit en best practices breder binnen NWO 
beschikbaar te maken, en vanuit diezelfde filosofie 
best practices van andere NWO-onderdelen binnen 
FOM over te nemen.

Wim van Saarloos,
directeur
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 ACTIELIJNEN
 
•	 FOM-budget	voor	het	vrije	onderzoek	op	aanvaardbaar	niveau	brengen
•	 Inzet	voor	het	verwezenlijken	van	de	NWO-uitdagingen
•	 	Evaluatie	Nederlandse	inspanning	op	het	gebied	van	de	subatomaire	 

fysica door brede commissie
•	 Missieverandering	DIFFER	met	kracht	blijven	ondersteunen
•	 Vernieuwende	wegen	binnen	het	biofysicaonderzoek	inslaan
•	 Inzetten	voor	verwezenlijking	van	KM3NeT	en	LHC-upgrade

•	 Het	energieonderzoek	verder	uitbouwen	langs	de	ingeslagen	weg
•	 	Instellen	Verkenningscommissie	Materialen	en	wetenschappelijke	uitdagingen	

in kaart brengen
•	 Bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	het	programma	‘Bouwstenen	van	leven’
•	 Inzetten	voor	nationaal	initiatief	op	het	gebied	van	multifasenstroming
•	 Verbinden	wetenschappelijke	disciplines	rondom	computational science
•	 Inzet	om	beoogde	Science Council binnen NWO tot een succes te maken
•	 Bijdragen	aan	de	verwezenlijking	van	QuTech

•	 	Het	ARCNL	samen	met	UvA,	VU	en	ASML	uitbouwen	tot	toonaangevend	 
centrum

•	 Oprichting	start-ups	vanuit	FOM-instituten	stimuleren	en	faciliteren
•	 Inspannen	om	het	NIAF	te	realiseren
•	 Evalueren	IPP-instrument	in	brede	context
•	 Jaarlijks	organiseren	van	Physics with Industry
•	 	Sterke	inzet	op	verbinding	van	onderzoekers	en	bedrijven	in	het	 

topsectorenlandschap
•	 De	samenwerking	met	STW	en	SIA	versterken	op	innovatiegebied
•	 Aandacht	geven	aan	het	betrekken	van	het	mkb	bij	fundamenteel	onderzoek
 
•	 	Inzetten	op	vervolg	Sectorplan	natuur-	en	scheikunde	en	implementatie	 

aanbevelingen Commissie Dijkgraaf
•	 	Ontwikkelen	beleid	gericht	op	het	vergroten	van	de	participatie	van	de	Neder-

landse fysica in Europa samen met relevante disciplines en NWO-gebieden
•	 	Verkennen	kansen	voor	deelname	in	internationale	samenwerkingsprogramma’s	

buiten Europa; Inze�en voor EMFL en leidende rol van HFML daarin
•	 Openstellen	van	FOM-werkgroepleiderschap	voor	tenure	trackers
•	 	Toegankelijkheid	voor	nieuwkomers	in	Nederlandse	wetenschapssysteem	

vergroten
•	 Het	Platform	Universitaire	Natuurkunde	blijven	faciliteren
•	 	Sterk	blijven	inzetten	op	het	verhogen	van	het	aandeel	vrouwen	in	de	fysica	 

en in de FOM-organisatie en vasthouden aan doelstelling 20 in 2020

AMBITIES VAN FOM

Inzet op topfysica als 
sterke basis

 
 

Fysica als platform 
voor multidisciplinair 

onderzoek

Bijdragen aan 
innovatie,

 kennisbenu�ing 
en impact 

van de fysica

Inzet voor het 
Nederlandse 

wetenschapssysteem 
vanuit de fysica
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1.1  Uitgangspositie

De kern: topfysica
Of de motivatie van onze onderzoekers nu voort-
komt uit de drijfveer de natuur te begrijpen, of uit de 
drijfveer de kennis en inzichten ten dienste te stellen 
van de samenleving, de uitzonderlijke kwaliteit vormt 
de basis van het succes van de Nederlandse natuur-
kunde.. De verschillende illustraties in dit Strategisch 
Plan (hier bijgevoegd als bijlage 2) onderstrepen een 
aantal doorbraken van de afgelopen jaren, waar Ne-
derlandse onderzoekers en FOM/N1 trots op zijn. De 
bijzondere positie van de Nederlandse natuurkunde 
blijkt zowel uit feedback en reviews van buitenlandse 
collega’s of een stuk in Nature over de bijzondere 
impact van de Nederlandse physical sciences, als uit 
allerlei directe en indirecte indicatoren, zoals citatie-
analyses, het feit dat in de top tien van de internati-
onale fysica doorbraken van Physics World van 2012 
twee expliciet Nederlandse onderzoeksresultaten 
stonden (naast de ontdekking van higgsdeeltje, waar 
Nederlandse fysici een belangrijke aandeel in hadden) 
of het feit dat er acht fysici stonden op de lijst van 
tien invloedrijkste wetenschappers (‘topwetenschap-
per is meestal een fysicus’). 

Aansturing van en visie op wetenschap gekanteld
De uitgangspunten en ambitie voor de strategie van 
FOM in de periode 2015-2019 weerspiegelen de ver-
anderende rol van de wetenschap en van de fysica in 
het bijzonder, in Nederland en daarbuiten. Het besef 
van het belang van de bètatechnische wetenschappen 
voor de Nederlandse en Europese maakindustrie en 
de kennissamenleving is groter dan ooit2. Wetenschap 
en innovatie zijn begrippen die tegenwoordig vaak in 
één adem genoemd worden en zijn een belangrijke 
pijler van het overheidsbeleid (topsectoren) dat erop 
gericht is het groeipotentieel van onze samenleving 
en economie te stimuleren. Met de focus op de Grand 
Challenges3 concentreert de EU haar programma-
tische onderzoeksinspanningen, en in enkele jaren 
hee� de European Research Council zich met haar 
portfolio aan ERC-grants en nadruk op wetenschap-
pelijke excellentie een belangrijke plaats verworven 
in het onderzoekslandschap. In de reactie op de NWO-
evaluatie vraagt het kabinet NWO – en dus ook FOM 
– een sterkere organiserende rol te spelen, sterkere 
samenwerking met universiteiten te zoeken, en de 
thematische keuzes en instrumenten te optimalise-
ren richting de topsectoren en voor interdisciplinaire 
samenwerking. Kortom, de (inter)nationale aansturing 

1 Samenva�ing: positie, visie en ambities

De Nederlandse fysica heeft een ijzersterke uitgangspositie. Dat is de kern van dit Strategisch Plan.  

Het is de inzet van FOM om deze kracht te houden, zowel waar het de wetenschap als waar het  

de inzet voor de samenleving betreft. In deze sectie vatten we uitgangspositie, visie en ambities  

van dit plan samen. 

1  Met FOM wordt de combi-

natie van de organisaties 

FOM en NWO-gebied 

Natuurkunde bedoeld. 

NWO-N verzorgt de 

talentprogramma’s (Ver-

nieuwingsimpuls, Rubicon) 

voor de natuurkunde en 

fungeert daarnaast als 

verbindende schakel met 

de andere NWO-gebieden. 

Hierna moet overal waar 

FOM staat impliciet FOM 

én N gelezen worden.

2  Een recent rapport van het 

Centre for Economics and 

Business Research laat 

zien dat meer dan 15 pro-

cent van de totale omzet in 

de Europese bedrijfseco-

nomie vertegenwoordigd 

wordt door industrieën ge-

baseerd op resultaten van 

natuurkundig onderzoek. 

Zie The importance of 

physics to the economies 

of Europe, Centre for 

Economics and Business 

Research, h�p://www.eps.

org/?page=policy_eco-

nomy.

3  Health, demographic 

change and wellbeing; 

Food security, sustainable 

agriculture, marine and 

maritime research, and 

the bio-economy; Secure, 

clean and efficient energy; 

Smart, green and integra-

ted transport; Inclusive, 

innovative and secure 

societies; Climate action, 

resource efficiency and 

raw materials.
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van en visie op de wetenschap is aanzienlijk gekanteld 
sinds 2010, het jaar waarin het vorige Strategisch Plan 
is vastgesteld.

FOM: inzet op het hele spectrum van onderzoek met 
oog voor de samenleving
Al vanaf haar oprichting hee� FOM zich ingezet 
voor het hele spectrum van nieuwsgierigheidsge-
dreven- tot toepassingsgemotiveerd fundamenteel 
onderzoek vanuit de visie dat deze nauw verbonden 
moeten zijn – immers het pure nieuwsgierigheidsge-
dreven onderzoek vervult ook een rol als magneet 
voor talent en als driver voor nieuwe inzichten en 
mogelijkheden, en daarmee voor bo�om-up innova-
tie. De bovengenoemde ontwikkelingen passen dan 
ook goed bij de inzet en visie van FOM als onderdeel 
van de NWO-organisatie. De Industrial Partnership 
Programmes (IPP’s), waarmee FOM in 2004 begonnen 
is, zijn een zeer succesvol model gebleken en bewijzen 
dat de industrie bereid is met een in cash bijdrage van 
50 procent langdurig te investeren in fundamenteel 
onderzoek. De IPP’s staan dan ook model voor de 
intensieve vorm van Publiek Private Samenwerking 
binnen de topsectoren, en met de ontwikkeling van 
thematische en strategische programma’s voor de 
topsectoren bouwt FOM op jarenlange ervaring. Via 
de ondersteuning, samen met NWO-CW, van de Com-
missie Breimer voor het Sectorplan en de oprichting 
en ondersteuning van het Platform Universitaire 
Natuurkunde zet FOM haar expertise en organise-
rend vermogen meer dan ooit in voor versterking en 
afstemming van het universitaire veld.

Ruimte voor vrij onderzoek en om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen neemt af
Parallel aan deze ontwikkelingen hee� zich in de 
afgelopen periode ook een aanzienlijke verschuiving 

voltrokken in de financiële perspectieven van FOM 
(meer details in sectie 2.2). De basisfinanciering 
van NWO neemt gestaag af (van rond 70 procent 
in 2009 naar 56 procent van de NWO-middelen in 
2014) door een verschuiving van NWO naar inciden-
tele toekenningen voor thematische programma’s 
en initiatieven binnen de topsectoren, en door het 
toenemend belang van samenwerkingsprogramma’s 
(IPP’s) met het bedrijfsleven (ARCNL, Computational 
Science programma CSER met Shell, AMOLF-Philips, 
Fujifilm-DIFFER). Aan dergelijke programma’s draagt 
FOM ook zelf altijd substantieel bij. Dit hee� geleid 
tot zorgelijk grote bezuinigingen (35 procent!) op de 
budge�en voor het ‘vrije’ onderzoek en zet de ruimte 
van het UB, om zelfstandig initiatieven te nemen of 
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, onder druk. 
Al met al is het totaalbudget op peil gebleven, maar 
de portfolio van instrumenten en programma’s van 
FOM is aanzienlijk verschoven. Een aantal onderzoe-
kers is goed in staat gebleken dit te compenseren 
met toekenningen in de NWO-vernieuwingsimpuls 
of ERC-grants uit Europa: de omvang van de ERC-
toekenningen aan FOM-werkgroepleiders in 2013 
overstijgt het budget voor Vrije FOM-programma’s en 
FOM-Projectruimte met meer dan een factor twee. 
De uitdaging voor FOM is om met de eigen strategie 
zo goed mogelijk in te spelen op deze nieuwe  
realiteit.

1.2  Visie en ambitie

De basis van het onderzoek van FOM is de nieuws-
gierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit en hoe 
verschijnselen te exploiteren zijn. Dit diepe begrip 
van de natuur kan zowel leiden tot nieuwe vragen als 
tot nieuwe technologische mogelijkheden. Het is de 
ambitie van FOM om zoveel mogelijk ruimte te geven 

aan de menselijke nieuwsgierigheid ten dienste van 
nieuwe fysica, het innovatief vermogen van Neder-
land, nieuwe technologie en de oplossing van de 
‘grand challenges’. 

Ruimte voor ‘vrij onderzoek’
Bo�om-up gedreven ‘vrij’ onderzoek blij� een cruciale 
levensader van de fysica voor nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten, zowel voor het nieuwsgierigheidsgedre-
ven als voor het toepassingsgemotiveerde onder-
zoek. Nieuwe ontwikkelingen vallen immers niet altijd 
binnen al geïdentificeerde thema’s. Daarom is ruimte 
voor het vrije onderzoek juist ook belangrijk voor 
het aantrekken van nieuw talent en voor innovatie en 
daarmee voor de vitaliteit van de wetenschap. In de 
visie van FOM is het daarom van belang de budge�en 
voor vrij onderzoek (Vrije FOM-programma’s en FOM-
Projectruimte) snel weer op een aanvaardbaar peil 
te brengen. Vrij onderzoek mag binnen NWO en FOM 
niet de sluitpost worden.

FOM kiest voor versterking organiserende,  
(ver)bindende en makelende rol
Met dit Strategisch Plan zet FOM de lijn die de afge-
lopen jaren is ingezet krachtig door: FOM kiest voor 
versterking van de organiserende, verbindende en 
‘makelende’ rol over het hele spectrum van nieuwsgie-
righeidsgedreven tot toepassingsgemotiveerd funda-
menteel onderzoek, vanuit de visie dat de organisatie 
zich zo binnen de hedendaagse context optimaal 
inzet voor onze wetenschap en maatschappij. Om 
deze strategie ten uitvoer te brengen, zal de inzet 
van FOM meer dan ooit gekenmerkt worden door co-
alitievorming: FOM zal een actieve rol zoeken bij het 
stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingspro-
gramma’s met andere disciplines en NWO-gebieden. 
FOM bouwt met kracht de lijn van de afgelopen jaren 
uit om samenwerkingsprogramma’s met bedrijven te 
ontwikkelen en met alle relevante partners nieuwe 
initiatieven te nemen om de innovatieve kracht van 
de wetenschap te bevorderen. FOM zal zich samen 
met onderzoekers inze�en voor versterking van onze 
bijdrage aan en financiering uit de drie EU-actielijnen 
– Excellent Science, Societal Challenges, Industrial 
Leadership – en, last but not least, FOM zal haar 
expertise ten dienste stellen van de universitaire 
partners om te komen tot verwezenlijking van een 
vervolg op het zo succesvolle Sectorplan natuur- en 

scheikunde en van de aanbevelingen van het Vision 
Paper 2025 Chemistry and Physics: Fundamental for 
our future van de Commissie Dijkgraaf. 

Versterking samenwerking binnen NWO
De afgelopen jaren hee� FOM op vele fronten ingezet 
op verbetering van de inhoudelijke samenwerking met 
andere NWO-gebieden en NWO-centraal. Zo is de 
rol van het gebied natuurkunde NWO-N als verbin-
dende schakel tussen FOM en de rest van de NWO-
organisatie versterkt, zijn voorzi�ers van andere 
NWO-gebieden als gast bij de bestuursvergaderingen 
uitgenodigd, is uitwisseling van medewerkers met 
andere organisatieonderdelen gestimuleerd, en zijn 
initiatieven genomen voor multidisciplinaire pro-
gramma’s, de oprichting van een Science Council, en 
voor afstemming op energiegebied met alle betrok-
ken gebieden. De lijn die hiermee is ingezet zal de 
komende jaren met kracht worden doorgezet. Ook op 
het vlak van de bedrijfsvoering levert de intensievere 
samenwerking met NWO meerwaarde op, zoals bij-
voorbeeld bij de bouw van ISAAC, het nieuwe digitale 
systeem voor het indienen van projectvoorstellen en 
beheer van projecten.

Vier strategische actielijnen
De bovenstaande ambities vertalen zich in dit  
Strategisch Plan in de volgende vier actielijnen  
die in hoofdstuk 3 nader worden uitgewerkt:
1.    Topfysica als sterke basis, ook richting Europa  

en de Big Science;
2.    Fysica als platform voor multidisciplinair  

onderzoek;
3.  Bijdragen aan innovatie, kennisbenu�ing en  

impact van de fysica;
4.  Inzet voor het Nederlandse wetenschaps- 

systeem vanuit de fysica.

Fundamentele keuze voor Nederland – FOM bereid 
tot prestatieafspraken
FOM verwelkomt het huidige nationale perspectief 
op het belang en de kracht van (bèta)wetenschap 
in Nederland en speelt daar daarom krachtig en 
proactief op in. De doelstelling van FOM en de nati-
onale inzet om het onderzoek in de natuurkunde en 
verwante disciplines sterker te doen bijdragen aan de 
innovatieve kracht van Nederland, zonder de pijler van 
het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te laten 

Onverwachte energiebarrière voor waterstofopname  
in wolfraamwand fusiereactor
De reactorwanden van toekomstige fusiereactoren slurpen tot een miljoen maal 
minder snel fusiebrandstof op dan eerder onderzoek deed denken. Een laag van 
gebonden waterstof aan het oppervlak van de wolfraamwand lijkt de diepere me-
taallagen af te schermen. Dat publiceert een internationaal team onder leiding van 
FOM-oio Rianne ‘t Hoen in Physical Review Le�ers. ‘t Hoen deed haar onderzoek 
met de plasmagenerator Pilot-PSI van FOM-instituut DIFFER.
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eroderen, kunnen uiteindelijk alleen gerealiseerd 
worden als de regering bereid is om meer te investe-
ren in deze disciplines. FOM is zich ervan bewust dat 
dat vanuit de huidige nationale financiële vooruitzich-
ten om bijzondere actie vraagt en is bereid om zich 
vanuit dit perspectief ten overstaan van de politiek 
en andere betrokkenen te commi�eren aan inzet 
voor publiek-private samenwerking en het innovatie-
ecosysteem, realisatie met andere NWO-gebieden 
van een aantal multidisciplinaire programma’s, uit-
bouw van het energieonderzoek, versterking van het 
Nederlandse wetenschapssysteem en het nemen van 
concrete acties tegen de gender bias in de organisa-
tie en de fysica. Met andere woorden, FOM is vanuit 
haar verantwoordelijkheid als onderdeel van NWO 
bereid zich te commi�eren aan prestatieafspraken 
voor de samenleving.

1.3  Concretisering vanuit SWOT-analyse 
Chemistry and Physics, Fundamental  
to our Future

Figuur 1 toont de SWOT-analyse van de Nederlandse 
fysica en chemie uit het rapport Chemistry and  
Physics, Fundamental to our Future waarin de stip  
op de horizon wordt gezet voor deze vakgebieden.  
Met verschillende actielijnen van dit strategisch 
 plan speelt FOM direct in op de inspiratie en  
aanbevelingen van dit rapport. Dit is als volgt  
samen te va�en:
 
STRENGTHS
•	 Very	high	quality:	 
zie hier boven. De uitdaging is om de toppositie te 
behouden, terwijl internationale concurrentie en 
investeringen elders toenemen.

•	 Well	organised:	 
het belang van het organiserend vermogen van een 
organisatie als FOM en van andere NWO-gebieden, 
en van de gemeenschapszin die daarmee samen-
hangt, wordt te vaak onderschat. FOM blij� zal zich 
hiervoor sterker dan ooit inze�en.
•	 Broad	range	of	expertise	areas	with	high	 
relevance:  
het is cruciaal om een voldoende breed spec- 
trum te behouden en tegelijkertijd tijdig in te  
ze�en op noden en nieuwe kansen.
•	 Strong	earning	power	for	large	grants:  
om dit te behouden moet de basis op orde blijven; 
voor de FOM-instituten betekent dit een keuze 
voor voldoende missiebudge�en. 

WEAKNESSES
•	 Multidisciplinary	research	less	well	facilitated:	
speerpunt van FOM om multidisciplinair onderzoek 
te vergemakkelijken binnen NWO, bouwend op 
ervaring als trekker van NWO-thema Duurzame 
Energie. Initiatief genomen binnen NWO om te 
komen tot een discipline-overschrijdende Science 
Council.
•	 Gap	between	science	and	engineering: 
het concrete thema ‘Materialen’ biedt hiervoor aan-
knopingspunten. Het voorstel is om met inzet van 
AMOLF deze kloof aan universiteiten te overbrug-
gen in samenwerking met het Platform Universi-
taire Natuurkunde en de Commissie Breimer. 
•	 Ius	promovendi	reserved	for	full	professors	only:	
FOM zal het werkgroepleiderschap toegankelijk 
maken voor tenure trackers, rekening houdend met 
beleid van de betreffende universiteit. Aandacht 
voor toegankelijkheid van nieuwkomers tot FOM-
Projectruimte en FOM.

THREATS
•	 Shrinking	budgets	in	fields	already	close	 
to critical mass: 
een grote bedreiging voor de fysica en het  
Nederlandse wetenschapssysteem. FOM zal  
zich als onderdeel van NWO inze�en voor het ver-
groten van het besef van de waarde van wetenschap 
in Nederland, om zo steun voor extra investeringen 
in wetenschap, en bètatechnische disciplines in het 
bijzonder, te verwerven.
•	 Underfunding	of	strong	small-scale	curiosity	 
driven research: 
door het overheidsbeleid en de veranderingen in de 
financiering dreigt bo�om-up ‘vrij’ onderzoek inder-

daad de sluitpost te worden. FOM zet zich in om dit 
nationaal op de agenda te plaatsen.
•	 Too	much	rigidity	and	top-down	choices,	blocking	
new developments: 
nauw verweven met de vorige punten. Ook binnen 
beperkte budge�en moet ruimte blijven om in  
te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
•	 Loss	of	competitiveness	in	attracting	 
(international) research talent: 
de Commissie Breimer hee� er al op gewezen dat 
Nederland niet meer competitief is op de markt voor 
senior toptalent. FOM zal zich via de verschillende 
kanalen (waaronder de Commissie Breimer) inze�en 
om dit punt nationaal op de agenda te krijgen. 

Figuur 1.  SWOT-analyse van het Nederlandse chemie- en fysica-onderzoek uit het rapport Chemistry and Physics:  

Fundamental For Our Future – Vision Paper 2015.
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Verbetering opsporing borstkanker 
26 februari 2014: Nikhef-onderzoeker dr. André Mischke hee� een ERC 
Proof of Concept Grant gekregen om met technologie uit de deeltjesfy-
sica nauwkeuriger en met minder straling een mammogram te kunnen 
maken. Een mammogram is een röntgenfoto van de borstklier waarmee 
in een vroegtijdig stadium borstkanker kan worden opgespoord. Op dit 
moment wordt in tien tot dertig procent van de gevallen kwaadaardig 
weefsel gemist.

Grafeenonderzoek eerste Europese ‘flagship’ 
28 januari 2013: Europa lanceert vandaag een nieuwe vorm van gezamenlijk, gecoördineerd onderzoek op een 
niet eerder vertoonde schaal, een ‘EU Future Emerging Technology flagship’. Flagships krijgen een looptijd 
van tien jaar en een budget van 1 miljard euro. Als een van de eerste flagships koos de Europese Commissie 
voor ‘Graphene’.  FOM-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Del� prof.dr. Lieven Vandersypen was binnen 
Nederland de trekker van het flagship. FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir Herre van der Zant (TU Del�) en prof.
dr.ir. Bart van Wees (Rijksuniversiteit Groningen) zullen ieder een van de vij�ien werkprogramma’s binnen 
Graphene gaan coördineren.OPMERKELIJKE  

TOPFYSICA
OPMERKELIJKE  

TOPFYSICA
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Figuur 2.  Ontwikkeling van de totale FOM-middelen voor onderzoek over de afgelopen jaren, inclusief instituutsbudge�en. Het rode deel 

gelabeld  ‘Grants’ betre� de middelen die individuele onderzoekers of groepen elders verwerven, en die via de FOM-begroting lopen, maar 

waarover het Uitvoerend Bestuur geen beslissingsbevoegdheid hee�. Zie tekst voor nadere toelichting. Het grijze deel gelabeld  ‘Extern’ wordt 

in figuur 3 nader uitgesplitst. Het aandeel van het ongeoormerkte NWO-budget ten opzichte van het totaal is aangegeven met de zwarte lijn. 

Dit percentage (rechteras) neemt gestaag af. 
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2   Een veranderende omgeving vraagt  
nieuwe accenten van FOM

De ambities voor de strategie van FOM in de periode 
2015-2019 weerspiegelen deze veranderende rol van 
FOM voor de wetenschap en voor de fysica in het 
bijzonder, in Nederland en daarbuiten.

2.1  Rol maatschappelijke uitdagingen  
en vraagsturing in het onderzoek is  
prominenter geworden

De roep vanuit de samenleving om vanuit de weten-
schap gerichter bij te dragen aan oplossingen van 
maatschappelijke uitdagingen hee� een multi- 
disciplinaire benadering van onderzoeksprogram-
ma’s4 de afgelopen jaren sterk gestimuleerd. Onder-
zoek geïnspireerd door (maatschappelijke) uitdagin-
gen volgt vaak een thematische aanpak: betrek die 

wetenschappelijke (sub)disciplines die een relevante 
bijdrage aan de oplossing van een vraagstuk kunnen 
leveren. De fysica hee� als discipline laten zien een 
sterke uitganspositie te hebben in multidisciplinaire 
onderzoeksprogramma’s . De verwachting is dat de 
roep om dit soort verbindende onderzoeksinitiatie-
ven de komende jaren zal blijven toenemen. 
Van oudsher hee� FOM in de ontwikkeling van dit 
type onderzoek een stimulerende rol gespeeld.  
Tijdens de afgelopen jaren is deze rol verder  
gegroeid; zo is FOM binnen de NWO-koepel het  
aanspreekpunt voor het funderende energie- 
onderzoek, zijn diverse onderzoeksprogramma’s  
in samenwerking met andere wetenschappelijke 
disciplines succesvol gerealiseerd. 
Het Nederlandse innovatiebeleid via de topsectoren 

bestaat nu ruim drie jaar en hee� veel veranderingen 
teweeggebracht voor het Nederlandse wetenschaps-
systeem en daarmee ook voor de fysica en FOM. 
Bedrijfsleven en onderzoekers zijn dichter bij elkaar 
gebracht, sommige onderzoeksvelden en bedrijfssec-
toren zijn minder ‘versnipperd’ geraakt. Een toege-
nomen bereidheid van private partijen te investeren 
in onderzoeksprogramma’s gericht op de lange(re) 
termijn, manifesteert zich onmiskenbaar. De verwach-
ting is dat de topsectoren een blijvend instrument 
zullen zijn in het Nederlandse innovatiebeleid.
FOM nam bij de invulling van het topsectoren-
beleid vanuit de kennisinstellingen rondom High 
Tech Systems en Materials (HTSM) en Energie een 
belangrijke rol in. De dynamiek die de opkomst van de 
topsectoren teweeg hee� gebracht, hee� er mede 
toe bijgedragen dat het aantal gerealiseerde IPP’s en 
andere initiatieven in publiek-private samenwerking 
bij FOM nog nooit zo groot is geweest. Tegelijkertijd 
hebben de toegenomen vraagsturing, en de daarmee 
gepaard gaande verschuivingen in de financiering van 
het wetenschappelijke onderzoek, ertoe geleid dat 
de ruimte voor ‘bo�om-up’ gedreven onderzoek en 
innovatie is afgenomen.

2.2  Financieringslandschap van weten-
schappelijk onderzoek is veranderd

Verschuivingen in het landschap
Met de afschaffing van onderzoeksfinanciering via de 
aardgasbaten (FES) neemt het aantal promotieplaat-
sen af5. Daarnaast is het financieringslandschap met 
de komst van de topsectoren aanzienlijk veranderd. 
NWO, en daarmee ook FOM, hee� dankzij het nieuwe 
beleid een centralere positie in het wetenschaps-
veld gekregen, maar wordt daardoor ook door meer 
partners bevraagd om thematische programma’s op 
strategisch gekozen onderwerpen te ontwikkelen.
Naast de reguliere middelen aÁomstig van het 
ministerie van OCW is financiering via bedrijven, 
TKI-toeslag en Europese fondsen een belangrijke 
inkomstenbron van FOM geworden. Bij acquisitie van 
deze middelen hee� FOM zelf een steeds sterkere rol 
en de FOM-organisatie wordt hiervoor steeds meer 
aangesproken op haar pro-activiteit en creativiteit. 
Zo roepen onderzoekers FOM op om aansluiting te 
helpen vinden bij de topsectoren en om de kansen 
op onderzoeksfinanciering vanuit Europa te helpen 

vergroten. Tegelijkertijd weten veel industriële 
partijen via FOM een weg te vinden naar kwalitatief 
hoogstaande onderzoekers in Nederland. Hiermee 
verkeert FOM in een unieke positie en ligt een spil-
functie voor FOM voor de hand.

Verschuivingen richting thematische en strategi-
sche programma’s in de FOM-begroting
Als gevolg van deze ontwikkelingen hee� zich in de 
afgelopen periode ook een aanzienlijke verschuiving 
voltrokken in de financiële perspectieven en slag-
kracht van FOM. Het aandeel van de ongeoormerkte 
basisfinanciering die FOM van NWO ontvangt, neemt 
gestaag af. Dit wordt met name veroorzaakt door 
bezuinigingen van de overheid op het jaarlijkse NWO-
budget en door een verschuiving binnen NWO naar 
incidentele toekenningen voor thematische pro-
gramma’s en initiatieven binnen de topsectoren zoals 
publiek-private samenwerkingsprogramma’s met het 
bedrijfsleven6. De verschuivingen worden toegelicht 
aan de hand van de onderstaande figuren. 

Figuur 2 illustreert de opbouw van het jaarlijkse FOM-
budget, uitgesplitst naar herkomst en inzetbaarheid. 
De ‘ongeoormerkte basissubsidie NWO aan het UB-
FOM’ (blauw) representeert het totaalbudget voor 
instituten, programma’s en projectruimte, dat het UB 
van NWO ontvangt, en over de bestemming waar-
van het UB in essentie kan beslissen. Dit deel was 
de afgelopen jaren ruwweg constant, en neemt de 
laatste jaren zelfs iets af. De ‘geoormerkte middelen’ 
die FOM van NWO ontvangt (groen) nemen wel toe – 
dit illustreert de verschuiving naar doelsubsidies van 
NWO, middelen toegekend voor een specifiek doel 
of thema. Ook het aandeel externe FOM-middelen 
(grijs) van bedrijven (IPP’s), Europese middelen zoals 
bijvoorbeeld Euratom en overheden neemt gestaag 
toe. De vierde categorie (rood) betre� zowel de per-
soonlijke ERC-grants, Vernieuwingsimpuls-subsidies 
van FOM-medewerkers, en bijzondere grants die 
door onderzoekers verworven zijn voor faciliteiten 
zoals HFML, KM3NeT en Virgo. Voor dergelijke 
toekenningen, die wel opgenomen worden in de FOM 
begroting en jaarrekening, fungeert FOM in essentie 
als ‘doorgeefluik’ naar de betreffende onderzoekers 
- ze dragen niet bij aan de mogelijkheden van FOM 
als onderzoeksfinancier. De zwarte lijn in de figuur 
gee� aan hoe het aandeel van het ongeoormerkte 

4  Denk aan Nieuwe Instru-

menten voor Gezond-

heidszorg (met ZonMw), 

Towards Biosolar Cells 

(met ALW), CO2-neutrale 

brandstoffen (met CW en 

STW), Dynamics of  

Pa�erns (met EW), 

Computational Sciences 

for Energy Research 

(met ALW, CW EW en 

STW) of de verschillende 

Energieprogramma’s die 

in 2013 ontwikkeld zijn 

in samenspraak met de 

Topsector Energie – zie 

NWO-propositie voor de 

Topsector Energie - en 

waarbij op ZonMw na alle 

NWO-gebieden betrok-

ken zijn.

5  Volgens een recent 

overzicht van de VSNU 

is de instroom van het 

aantal promovendi van alle 

universiteiten tezamen in 

2012 ongeveer 15 procent 

lager dan in 2011.

6  Zoals ARCNL, Computa-

tional Science programma 

CSER met Shell, AMOLF-

Philips, Fujifilm-DIFFER.
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De periode 2011 – 2014 waarin het vorige Strategisch Plan van FOM werd gerealiseerd – zie  

bijlage 1– kenmerkt zich door een aantal ontwikkelingen en veranderingen die het Nederlandse 

onderzoekslandschap hebben beïnvloed. De toenemende aandacht van de overheid en politiek  

is al geschetst in hoofdstuk 1. In toenemende mate betekenen deze ontwikkelingen ook dat de rol 

van FOM in dit onderzoekslandschap aan het veranderen is. FOM moet haar organisatie- en  

verbindingskracht inzetten om wetenschappers met elkaar te verbinden en de natuurkunde- 

gemeenschap te blijven verstevigen. 
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basisbudget van NWO geslonken is van 71 procent 
van de totale FOM-middelen voor onderzoek in 2008, 
naar 53 procent in 2014. Tegelijkertijd is de som van 
de overige drie categorieën tussen 2008 en 2013 
verdubbeld.
Figuur 3 splitst de opbouw van de externe budge�en 
uit figuur 2 in 2008 en 2013 verder uit. De groei van de 
bedrijfsbijdrage weerspiegelt de gestage groei van 
het aantal IPP’s. Wat verder opvalt is dat terwijl de 
ERC-toekenningen aan FOM-onderzoekers aanzien-
lijk zijn toegenomen (zie de rode balk gelabeld ‘Grants’ 
in figuur 2), de overige Europese subsidies, zoals 
de basissubsidie van Euratom aan DIFFER voor het 
fusie-onderzoek, afnemen. 
 
FOM draagt zelf ook altijd substantieel bij aan IPP’s 
(ruwweg 50 procent) en aan thematische program-
ma’s in het kader van topsectoren. Deze bijdrage 
moet FOM financieren uit de niet-geoormerkte mid-
delen die FOM van NWO ontvangt. Ook strategische 
programma’s (zoals het omvangrijke langlopende 
LHC-programma dat in 2013 is goedgekeurd) moeten 
uit deze middelen worden betaald. De toenemende 
verschuiving naar thematische programma’s en 
doelsubsidies van NWO beperkt de keuzevrijheid en 
daarmee de slagkracht van het Uitvoerend Bestuur 
van FOM meer en meer. Dit hee� gaandeweg geleid 
tot toenemende bezuinigingen op de budge�en voor 
het ‘vrije’ onderzoek – figuur 4 laat zien hoe deze 
budge�en tussen 2010 en 2014 met ongeveer 35 
procent zijn teruggelopen. Vooral nu met steun van 
het Sectorplan een flink aantal nieuwe onderzoekers 

is aangesteld aan de natuurkundefaculteiten, is dit 
een zorgelijke ontwikkeling.
 
Al met al is het totaalbudget van FOM boven inflatie 
toegenomen, maar de groei komt geheel van spe-
cifiek geoormerkte budge�en (‘doelsubsidies’) van 
NWO, van externe fondsen zoals de bijdragen van het 
bedrijfsleven aan IPP’s en van extern verdiende speci-
fieke grants en toekenningen, waarmee FOM zelf niet 
kan sturen. Hierdoor is de portfolio van instrumenten 
en programma’s van FOM aanzienlijk veranderd. Dit 
effect wordt versterkt doordat de IPP’s en veel van de 
eenmalige doelsubsidies van NWO ook cofinanciering 
van FOM vragen uit de niet-geoormerkte middelen 
die FOM van NWO ontvangt. De slagkracht voor FOM 
om zelfstandig en over langere tijd beleid te voeren is 
gestadig afgenomen. Tegelijkertijd worden onderzoe-
kers wel steeds aÂankelijker van externe impuls-
financiering, waardoor continuïteit, langlopende 
programma’s en investeringen onder druk staan. 

Verschillende doorsnedes: nadere toelichting op de 
verschillende begrippen 
Bij het beoordelen van de implicaties van bovenge-
noemde verschuivingen en veranderingen in het natio-
nale debat over wetenschapsbeleid is het goed te 
realiseren dat begrippen als bo�om-up, nieuwsgierig-
heidsgedreven, toepassingsgemotiveerd, thematisch, 
strategisch, en vrij onderzoek allemaal verschillende 
doorsnedes zijn die niet noodzakelijk haaks op elkaar 
staan. Het onderzoek aan elementaire deeltjes, zoals 
op CERN, is puur gedreven door de nieuwsgierigheid 

naar de bouwstenen van de natuur; maar door de aard 
en omvang van dit soort onderzoek zijn onderzoekers 
aangewezen op grote en langlopende strategische 
programma’s en de strategische inzet van Nikhef in 
internationale samenwerkingsverbanden. Het LHC-
programma dat FOM in 2013 hee� goedgekeurd is 
daarmee een strategisch- maar de facto nieuwsgie-
righeidsgedreven programma dat ten laste komt  
van de component ‘strategisch en thematisch’ in 
Figuur 4. Anderzijds: binnen voldoende brede thema-
tische programma’s, zoals deze bijvoorbeeld in het 
kader van de topsectoren worden ontwikkeld, kan er 
soms aanzienlijke ruimte zijn voor binnen het thema 
passend nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. 
Het IPP met Microso� dat het werk aan de TUD op 
het gebied van Quantum Computing ondersteunt, 
of het Computational Science for Energy Research 
programma met Shell, zijn de meest kenmerkende 
voorbeelden hiervan. De discussie over afnemende 
middelen voor ‘vrije competitie’ via de FOM-Project-
ruimte en Vrije FOM-programma’s, zoals weergege-
ven in figuur 4, komt voort uit de zorg over afnemende 
ruimte voor exploratie van ideeën en projecten die 
bottom-up uit het veld komen en die niet automatisch 
in een top-down geïdentificeerd thema passen. Dit 
soort onderzoek kan zowel nieuwsgierigheidsgedre-
ven als toepassingsgemotiveerd zijn, en is vaak de 
basis van nieuwe wetenschappelijke doorbraken en 
radical innovation. 

2.3  Nederland investeert onevenredig  
weinig in bètatechniek

Uit de verschillende onaÂankelijke jaarlijkse rap-
porten  met Wetenschaps-, Technologie- en Innova-
tie-Indicatoren blijkt overduidelijk dat Nederland 
aanzienlijk onderinvesteert in de bètawetenschap-
pen, en met name in de natuurkunde. Zo laat het 
onderzoeksspecialisatieprofiel van Nederland uit 
het rapport van 20117 zien dat onze inspanning op het 
gebied van fysica en materiaalkunde maar 0,61 is van 
het wereldgemiddelde. Met andere woorden, in de 
feitelijke Nederlandse onderzoeksportfolio is fysica 
en materiaalkunde maar zo’n 61 procent van wat het 
zou moeten zijn als Nederland een ‘gemiddeld’ land 
was. En in vergelijking met de onderzoeksportfolio 
van innovatieve economieën (Duitsland, Scandinavië, 
Singapore, Korea) is het verschil nog opvallender en 
wordt de kloof alleen maar groter. Ook voor vrijwel 
alle kerndisciplines in de bèta(technische) hoek is de 
inspanning vergelijkbaar laag8: wiskunde 62 procent, 
chemie 69 procent, elektrotechniek 68 procent, ener-
giewetenschappen 70 procent etc. Uiterst zorgelijk 
is ook dat de situatie de laatste jaren sterk verergerd 
lijkt te zijn: de ondervertegenwoordiging van de bèta-
basisdisciplines is in zes jaar met ongeveer een factor 
twee groter geworden9. 
Het bijzondere is dat de Nederlandse bètadisciplines 
desondanks van uitermate hoog niveau zijn: sowieso 

Figuur 3. Verdeling van de externe budge�en van FOM in 2008 en 2013 (de grijze balk van figuur 2), weer zonder de persoonlijke en bijzondere 

grants aan onderzoekers of groepen die via de FOM-begroting lopen, maar die niet FOM als onderzoeksfinancier betreffen.

Figuur 4. Verloop van de inzet van de ongeoormerkte NWO-middelen door FOM gedurende de afgelopen acht jaar. De donkerblauwe 

band is de bijdrage van M€ 3 per jaar van het Sectorplan, die door FOM wordt ingezet voor versterking van de FOM-Projectruimte. 

Zowel in absolute als in relatieve zin zijn de middelen voor de vrije competitie (FOM-Projectruimte plus Vrije FOM-programma’s) 

met zo’n 35 procent teruggelopen, van M€ 28,1 in 2010 tot M€ 18,4 in 2014 (inclusief de bijdrage uit de Sectorplangelden).

7  Cijfers uit tabel 19 van het 

rapport Wetenschaps, 

Technologie en Innovatie 

Indicatoren 2011 van Dialog. 

Eerdere rapporten van het 

Nederlandse Observatorium 

voor Wetenschap en Tech-

nologie geven vergelijkbare 

getallen. 

8  Uitzondering is de  

Sterrenkunde (1,16), die in 

de Nederlandse onder-

zoeksportfolio boven het 

wereldgemiddelde zit.
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doet de hele Nederlandse wetenschap het op interna-
tionaal niveau bijzonder goed, maar de impactfactor 
(op grond van citatieanalyse) van de fysica en mate-
riaalkunde is met 1,79 de hoogste van alle gebieden 
(op ‘multidisciplinary journals’ na) en ook chemie 
en chemical engineering is met een impact van 1,55 
zeer sterk. Dit betekent dat een Nederlands artikel 
gemiddeld genomen 1,79 keer zo veel geciteerd wordt 
als een wereldgemiddeld artikel. Figuur 5 van het 
WTI2-rapport uit 2012 vat dit beeld goed samen. Op-
gemerkt moet worden dat de uitzonderlijke kwaliteit 
van het Nederlandse onderzoek in de praktijk ook een 
belangrijke rol speelt bij het aantrekken of behouden 
van bedrijven voor de Nederlandse economie.
De vraag rijst overigens of een hoge citatiescore in 
alle gevallen een teken van een gezond ecosysteem is 
– is het wellicht een voorbode dat alleen de allerbeste 
groepen in staat zijn te overleven, en onze brede basis 
aÅrokkelt? 
Het is een uitzonderlijke prestatie van de Nederland-
se bètawetenschappen en van de fysica, materiaal-
kunde en chemie in het bijzonder dat ze ondanks de in 
internationaal opzicht relatief lage investeringen in 

staat zijn op internationaal niveau op het allerhoogste 
niveau te opereren11. Toch zal deze prestatie in de 
ogen van FOM in de toekomst niet houdbaar12 zijn 
als Nederland ervoor kiest om met gelijkblijvende 
budge�en de inzet van onze disciplines voor topsec-
toren, innovatie en grand challenges te versterken. 
In de woorden van het eerder genoemde rapport van 
de Commissie Dijkgraaf: “Insufficient	financing	for	
exploratory	programmes	risks	putting	Dutch	physics	
and	chemistry	in	the	position	of	trend-follower	rather	
than	trendsetter.”
Een cruciale pijler van het succes van de Nederlandse 
fysica is ongetwijfeld het sterke gemeenschapsge-
voel dat nauw verweven is met de band van FOM met 
de onderzoekers, en de organiserende en verbinden-
de rol die de FOM-organisatie speelt. Mede hierdoor 
kenmerkt het veld zich door een gezonde mix van 
competitie enerzijds en samenwerking bij nationale 
programma’s anderzijds, en een in internationaal op-
zicht open en transparant beoordelingssysteem met 
opmerkelijk weinig ruimte voor politieke machinaties. 
Overigens gee� nadere analyse van de data sterke 
aanwijzingen dat de hoge impact van Nederlandse 

artikelen ook te maken hee� met de sterk internati-
onaalgerichte wetenschap in Nederland. De gemid-
delde citatie-impact van een artikel neemt namelijk 
toe naarmate de auteurs uit een groter aantal landen 
komen13, en dit effect is de afgelopen jaren sterker 
geworden. Onze internationale oriëntatie is een stille 
kracht van de Nederlandse wetenschap en speelt 
ontegenzeggelijk ook een belangrijke rol bij het aan-
trekken van talent – behoud van dit wezenskenmerk 
is cruciaal. Voor de fysica spelen de FOM-instituten 
hierbij ook een belangrijke rol.

2.4  Internationalisering van de Nederlandse 
fysica en het belang van Europa

De Nederlandse onderzoekers doen het goed in de 
EU-competitie voor individuele grants: de omvang 
van de ERC-toekenningen aan alle FOM-werkgroep-
leiders in 2013 overstijgt het budget voor Vrije FOM-
programma’s en FOM-Projectruimte met zeker een 
factor twee14. Dit, in combinatie met de afnemende 
ruimte binnen Nederland voor ‘vrije competitie’ – ook 
andere NWO-gebieden ervaren dat ‘vrije competitie’ 
instrumenten steeds meer de sluitpost van de begro-
ting lijken te worden, door de in sectie 2.2 geschetste 
trends – leidt ertoe dat onderzoekers voor hun 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek steeds meer 
op Europa zijn aangewezen. Vooral ook voor begin-
nende onderzoekers zoals tenure trackers, die zich 
binnen enkele jaren moeten bewijzen maar nog niet 
van de ERC gebruik kunnen maken om hun groep op  
te bouwen, is dit een zorgelijke ontwikkeling.
Nederlandse fysici zijn stevig ingebed in een aantal 
internationale samenwerkingsverbanden zoals  
CERN, ITER, ApPEC etc. De internationale gericht-
heid van de Nederlandse wetenschap, en de rol die de 
instituten daarbij spelen, bepaalt voor een belangrijk  
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Figuur 5.  Prestatieprofiel van de Nederlandse wetenschap van Dialogic (versie voorjaar 2014) – zie h�p://www.wti2.nl/output/publicaties/

prestatieprofiel-nl. Horizontaal staat uitgezet de onder- of oververtegenwoordiging van een discipline in Nederland ten opzichte van het 

wereldgemiddelde, verticaal de citatieimpact10. 
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◀  INTERNATIONALE ONDERZOEKSSPECIALISATIE  ▶

significant terug te brengen. 

Ondanks deze majeure 

ingrepen is het budget voor 

het starten van nieuwe IPP’s 

in 2014 en 2015 al volledig 

uitgeput. De Commissie 

Dijkgraaf concludeert in haar 

Vision Paper 2025 al dat de 

combinatie van afnemende 

fondsen en subgebieden 

dicht bij hun kritische massa 

een grote bedreiging voor 

het veld zijn. 

13  Zie pagina 6 van de boven-

genoemde presentatie 

van Fowler: “International 

scientific collaboration is 

generally acknowledged as 

a positive force driving na-

tional impact and prestige. 

Domestic articles without 

collaboration partners have 

around three times fewer 

citations per article than 

those wri�en by four col-

laborating countries”.

14  FOM/Nieuws & achter-

gronden (FOM-13.1826) van 

januari 2014 maakt melding 

van zeven werkgroepleiders 

of FOM-medewerkers die 

najaar 2013 een ERC Advan-

ced Grant van maximaal M€ 

2,5 kregen, vier die een ERC 

Starting Grant van maxi-

Magnetenlab HFML vestigt wereldrecord met nieuwe 38 tesla magneet
Het High Field Magnet Laboratory (HFML) vestigde op 31 maart 2014 een wereldrecord: een continu 
magneetveld van 38 tesla in een resistieve (niet-supergeleidende) magneet. Dit soort hoge mag-
neetvelden zijn cruciaal voor materiaalonderzoek. Het ontwerp van het HFML toont aan dat er geen 
dure supergeleidende spoelen nodig zijn om 38 tesla te halen, wat de aanschaÁosten met een factor 
tien verlaagt. Het HFML is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit Nijmegen en de 
Stichting FOM en is in 2012 geselecteerd als een van de top vijf nationale onderzoeksfaciliteiten die 
Nederland internationaal op de kaart moeten ze�en.

9  Volgens tabel 4.6 uit het 

rapport Wetenschap en 

Technologie Indicatoren 

2005 van het Nederlands 

Observatorium voor Weten-

schap en Technologie van 

2005 was de omvang van 

de output in voor fysica 78 

procent van wat op grond 

van het gemiddelde van 

acht referentielanden 

verwacht kon worden, van 

de wiskunde 85 procent en 

van de chemie 89 procent. 

Vergelijking met de cijfers 

voor 2011 laat zien dat in 

zes jaar tijd de onderver-

tegenwoordiging van alle 

drie disciplines aanzienlijk 

toegenomen is.

10  OSI Onderzoekspeciali-

satie-index: percentage 

Nederlandse onderzoeks-

publicaties in 2008-2011 

per gebied in de totale 

Nederlandse publicatie-

output gedeeld door het 

gemiddelde percentage 

van dezelfde gebieden in de 

publicatie-output van alle 

referentielanden tezamen, 

ongewogen naar publica-

tieomvang van de landen 

(mondiaal gemiddelde = 

1,0). Gebiedsgenormeerde 

citatie-impactscores CI 

(mondiaal gemiddelde = 1,0): 

Aantal citaties ontvan-

gen door publicaties in 

2008-2011 tijdens de jaren 

2008-2012 ten opzichte van 

het mondiale gemiddelde 

aan ontvangen citaties per 

gebied (mondiaal gemid-

delde = 1,0).

11  Sowieso is de prestatie 

van de Nederlandse 

wetenschap over de volle 

breedte bijzonder: op het 

aantal citaties per in R&D 

geïnvesteerde euro scoort 

Nederland nummer 1, op het 

aantal artikelen per geïnves-

teerde euro nummer 2, nipt 

na het VK. Presentatie N. 

Fowler (Elsevier) op het con-

gres The Impact of Science, 

Amsterdam, 25 april 2013 

(beschikbaar via het web).

12   De verschuivingen, die bin-

nen FOM (en andere gebie-

den) nodig zijn geweest om 

de nationale doelstellingen 

voor de inbreng van NWO 

aan de innovatiecontracten 

te verwezenlijken in een tijd 

van afnemende basisbud-

ge�en, hebben FOM al in 

2012 genoopt budge�en 

voor Vrije FOM-program-

ma’s en FOM-Projectruimte 

OPMERKELIJKE  

TOPFYSICA

➜
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3 Ambities van FOM als actor

Vooral voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek 
zijn bo�om-up indienmogelijkheden voor onderzoe-
kers in open competitie - ‘vrije competitie’ in NWO-
termen – van cruciaal belang. Uiteraard is soms ook 
voor het puur nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek 
een strategische of gecoördineerde aanpak van 
belang om de ambities te realiseren – binnen de 
fysica komt dit het meest prominent naar voren op 
het gebied van subatomaire fysica in termen van de 
langlopende grote programma’s binnen de LHC-colla-
boraties – maar bo�om-up gedreven ‘vrij onderzoek’ 
blij� een belangrijke drijvende kracht van de fysica 
voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Al is dat 
niet de eerste drijfveer van het onderzoek zelf, vaak 
vindt dit soort onderzoek verrassend snel zijn weg 
richting bo�om-up innovatie, via start-ups of nieuwe 
inzichten. De recente ontdekking van perovskiet als 
veelbelovend materiaal voor een nieuwe klasse van 
zonnecellen16 is een goede illustratie van het belang 
van de exploratie van ongebaande paden  
(Alexander Bell’s ‘leave the beaten track’) en van  
hoe de scheidslijn tussen nieuwsgierigheidsgedre-
ven en toepassingsgemotiveerd onderzoek moeilijk 
te trekken is. Of, in de woorden van de Commissie 
Dijkgraaf: “Undoubtedly	there	will	be	unexpected	
challenges and breakthroughs that will drastically 
change the path forward, perhaps opening up  
completely	new	vistas.	A	healthy	bottom-up	 
research culture anticipates and encourages such 

developments, and is ready to act on them”.
Vanuit dit oogpunt is het feit dat door de combinatie 
van afnemende middelen, het overheidsbeleid en 
veranderingen in de wetenschapsfinanciering het 
‘vrije onderzoek’ binnen NWO minder ruimte krijgt, 
zorgwekkend voor de Nederlandse wetenschap. Voor 
FOM is dit direct zichtbaar in de sterk afnemende 
budge�en voor de FOM-Projectruimte (typische om-
vang: één oio of postdoc) en de Vrije FOM-program-
ma’s (grotere coherente onderzoeksprogramma’s 
ingediend door onderzoekers uit het veld) geanaly-
seerd in sectie 2.4. De allereerste ambitie van FOM 
– die in combinatie met de toenemende aandacht 
voor thematische/strategische programma’s en 
samenwerking met de industrie alleen te realiseren 
is als Nederland bereid is de onderinvesteringen in 
bèta-onderzoek te corrigeren – is om de budge�en 
voor FOM-Projectruimte en Vrije FOM-programma’s 
weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.

3.1 Inzet op topfysica als sterke basis

In deze sectie wordt een aantal ontwikkelingen en 
aandachtspunten geschetst voor de subgebieden, de 
FOM-instituten en de ontwikkeling van grote onder-
zoeksfaciliteiten, die nodig zijn voor het bedrijven van 
fysica op het hoogste niveau. Sommige ontwikkelin-
gen binnen de natuurkunde zullen ongetwijfeld via de 
bo�om-up instrumenten (FOM-Projectruimte, Vrije 

Al vanaf haar oprichting heeft FOM zich ingezet voor het hele spectrum van nieuwsgierigheids- 

gedreven tot toepassingsgemotiveerd fundamenteel onderzoek, vanuit de visie dat deze nauw  

verbonden moeten zijn – immers het pure nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek vervult  

tegelijkertijd een belangrijke rol als magneet voor talent en als driver voor nieuwe inzichten  

en mogelijkheden, en daarmee voor bottom-up innovatie. 

16  Zie bijvoorbeeld het artikel 

‘Perovskiet zet het klassieke 

zonnepaneel in de schaduw’ 

in de wetenschapsbijlage 

van de NRC van 15 maart 

2014.

maal M€ 1,5 ontvingen, acht 

die een ERC Consolidator 

Grant van maximaal M€ 2, 

en vier die een ERC Proof 

of Concept Grant van k€ 

150 kregen. Daarnaast 

was er één medeontvang-

ster van een ERC Synergy 

Grant (maximaal M€ 7). 

Met deze toekenningen 

is een bedrag van rond de 

M€ 40 gemoeid, terwijl het 

toekenningvolume van de 

FOM-Projectruimte en de 

Vrije FOM-programma’s 

gezamenlijk ongeveer  

M€ 18,4 in 2014 is – zie 

figuur 4.

15  Denk aan de verhuizing van 

succesvolle groepen en 

onderzoekslijnen naar de 

universiteiten, zoals groepen 

uit AMOLF of die van de 

groep nanolayer Surface 

and Interface physics van 

DIFFER naar de UT, het 

samenwerkingsverband met 

de RU in het kader van het 

HFML, de verhuizing van de 

vrije-elektron laser FELIX/

FELICE met bijbehorende 

groep naar de RU, de ver-

huizing van DIFFER naar de 

campus van de TU/e, steun 

aan het QuTech-initiatief 

aan de TUD, de oprichting 

van een focusgroep Energie 

aan de RUG, het Nikhef-

samenwerkingsverband 

met UvA, VU, RU en UU (met 

binnenkort ook de RUG) en 

de oprichting van het ARCNL 

met UvA, VU en ASML.

Magneet voor snelle en zuinige dataopslag bedacht 
Voor optische dataopslag zijn geen dure magnetische materialen nodig, synthetische alternatieven werken  
net zo goed. Hiermee komt de veel zuinigere methode om data op te slaan met licht een stap dichter bij een 
toepassing. In beeld (links) een gewone ferrimagneet, waarin evenveel spins omhoog staan als omlaag, maar  
de groo�e van de spins verschillend is. Het resultaat is een ne�o magnetisatie. Rechts is te zien dat de  
synthetische ferrimagneet uit twee heel dunne laagjes ijzer bestaat, met een verbindingslaag ertussen. In  
de ijzerlaagjes staan alle spins dezelfde kant op en ze zijn ook even groot. Door laagjes met verschillende  
magnetisatierichtingen en verschillende diktes te combineren, ontstaat er ne�o toch een magnetisatie. OPMERKELIJKE  
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deel het succes van de Nederlandse fysica. 
Vanuit de universiteiten en instituten komt steeds 
meer de roep om hulp van FOM om de weg te 
vinden naar de EU-samenwerkingsprogramma’s, 
omdat daarvoor door de Europese Commissie ook 
in de komende jaren grote budge�en beschikbaar 
zullen worden gesteld. Deze roep klinkt ook voor 
mogelijkheden buiten Europa – denk aan onder-
zoeksamenwerking met de BRICS-landen. Als rela-
tief kleine speler met universiteiten, die maar zeer 
beperkte middelen hebben om hierin te investeren, 
is bundeling van krachten voor de Nederlandse 
fysica van belang.
Internationalisering neemt toe op de arbeidsmarkt. 
De openheid en het internationale karakter van ons 
wetenschappelijk systeem maken Nederland nog 
steeds relatief aantrekkelijk voor jonge onder-
zoekers, maar de competitie van ons omringende 
– en BRICS-landen, die meer investeren in (bèta)
wetenschap - neemt snel toe. Zowel de Commissie 
Dijkgraaf als de Commissie Breimer concluderen 
dat Nederland zijn concurrentievermogen op de 
internationale markt voor talent dreigt te verliezen. 
Om de werÁracht van de Nederlandse fysica en 
chemie op de internationale markt voor studenten 
en promovendi te vergroten, adviseert de Commis-
sie Dijkgraaf de positionering van de gezamenlijke 
Nederlandse bètafaculteiten als University of the 
Netherlands. 

2.5  Veranderingen in de universitaire  
natuurkunde

Voor jonge wetenschappers aan universiteiten 
is het een realiteit dat die zich, vaak als tenure 
tracker, in enkele jaren als zelfstandig onderzoeker 
moeten bewijzen in de verkrijging van onderzoeks-

middelen. De toegankelijkheid voor en betrokkenheid  
van nieuwkomers als tenure trackers bij onze  
fysische gemeenschap is cruciaal om ons weten-
schapssysteem gezond en sterk te houden. 
Universitaire profilering blij� zich doorze�en op 
nationaal niveau. Ook hieraan hee� het FOM-beleid 
van de afgelopen jaren bijgedragen, zowel door de 
verhuizing van FOM-groepen of faciliteiten, die van-
wege missieverandering of om andere reden aan een 
universiteit beter tot hun recht komen te faciliteren, 
als door bijzondere universitaire initiatieven en facili-
teiten te helpen versterken15. 
Punt van zorg op nationaal niveau is dat de universi-
taire infrastructuur (cleanrooms, laboratoria) van de 
bètatechnische studies sterk onder druk staat door 
het universitaire financieringsmodel en het feit dat 
promotiebonussen voor alle disciplines gelijk zijn.
Op aandringen van de universitaire leden van de Raad 
van Bestuur is begin 2012 het Platform Universitaire 
Natuurkunde (PUN) opgericht. Het platform, waarin 
twee vertegenwoordigers van elke universiteit zi�ing 
hebben, beoogt gevraagd en ongevraagd advies te 
geven aan de bètadecanen en best practices op het 
gebied van onderzoek en talentbeleid uit te wisse-
len. FOM verzorgt het secretariaat van het PUN en 
vervult zo op de achtergrond een goede rol bij het 
stimuleren van afstemming en gedeelde visies. 
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FOM-programma’s) zichtbaar worden binnen FOM, 
andere vragen om gerichte initiatieven, bijvoorbeeld 
via strategische of thematische programma’s.
Keuzes maken betekent ook dat sommige richtingen 
worden afgebouwd of door natuurlijke dynamiek 
teruglopen, of worden overgedragen aan andere 
partners17. 

3.1.1   Subgebieden
In het najaar van 2013 hebben de FOM-werkgemeen-
schapscommissies18 in een focusnotitie hun visie 
geschetst over de ontwikkeling en uitdagingen van 
de subgebieden binnen de fysica tijdens de komende 
jaren. De werkgemeenschapscommissies geven 
alle aan dat toepassingsgeïnspireerd fundamenteel 
onderzoek een grotere rol krijgt – prioriteiten worden 
gesteld vanuit maatschappelijke uitdagingen op het 
gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel of gezond-
heid. Meerdere thema’s, zoals materialen, computati-
onal science, bouwstenen van leven, worden in sectie 
3.2 in concrete actielijnen vertaald19. 
De enorme ontwikkeling van het niveau van verfijning, 
precisie en betrouwbaarheid van de instrumenten 
waarover wetenschappelijke onderzoekers tegen-
woordig kunnen beschikken, maken het mogelijk 
steeds complexere systemen fysisch te onderzoeken 
en te controleren. Zo zijn computationele technieken 
een volwaardige aanvulling voor de experimentele 
fysica geworden, kan men zeer beheerst en op ver-
schillende schalen stabiele materialen (en structuren) 
maken en is de gevoeligheid en resolutie van nieuwe 
experimentele instrumenten hoog genoeg om aan 
‘realistische’ systemen te meten. Dit vormt een 
belangrijke stimulans voor de ontwikkelingen binnen 
de subgebieden.

Fenomenologische fysica (FeF)
Binnen de fenomenologische fysica wordt voor de 
periode 2015-2019 een aantal prioriteiten geïden-
tificeerd: fysische interacties aan vloeistof en/of 
vaste stof raakvlakken; materialenonderzoek voor 
energieopslag en –conversie; beeldvormingstechno-
logie met extreme resoluties in ruimte en tijd voor 
materiaalkunde, en nieuwe instrumentatie voor de 
gezondheidszorg. 

Gecondenseerde materie en optische fysica  
(COMOP)
In de COMOP-focusnotitie wordt de visie next-level, 
emergent functionalities through control of orga-
nization voor de komende tien jaar beschreven. Een 
grote ontwikkeling wordt voorzien in het controleren 
van emergent functionalities en materiaaleigen-
schappen. Dit is een direct gevolg van het hoge niveau 
van verfijning, precisie en betrouwbaarheid van de 
instrumenten waarover wetenschappelijke onderzoe-
kers tegenwoordig kunnen beschikken. Door kleiner 
wordende structuren wordt het grensvlakgedrag 
steeds dominanter –	‘the	interface	is	the	device’.

Fysica van leven (FL)
Binnen dit subgebied worden twee gebieden geïden-
tificeerd waar de wetenschappelijke uitdagingen voor 
de komende periode liggen: het gebied van biomole-
culen en aggregaten van biomoleculen enerzijds en 
het gebied van cellulaire en multicellulaire systemen 
anderzijds. Binnen elk van deze gebieden worden 
door de commissie drie cruciale brede onderzoeks-
vragen geïdentificeerd. In vergelijking met de vorige 
focusnotitie FL (2009) is er een duidelijke accentver-
schuiving richting de bo�om-up fysische studie van 
complexere systemen, zowel op multimoleculair als 
multicellulair niveau. 

17  Voorbeelden vanuit FOM 

van de afgelopen jaren: 

binnen Nikhef zijn diverse 

internationale programma’s 

waarin geparticipeerd wordt, 

verlaten, bijvoorbeeld bij 

DESY in Hamburg (HERA-

B,Hermes,Zeus) en bij CERN 

(CHORUS, L3, DELPHI). De 

kernfysica en het KVI zijn de 

afgelopen jaren door FOM 

verlaten. Vanuit DIFFER is 

de vrije-elektron laser FELIX 

met de groep overgegaan 

naar de Radboud Universi-

teit, en de groep nanolayer 

Surfaces and Interfaces 

naar de Universiteit Twente. 

Binnen AMOLF is de  

a�oseconde spectroscopie 

verlaten. Ook binnen de 

programmaportefeuille die 

vanuit het veld via de Vrije 

FOM-programma’s tot stand 

komt, zijn aanzienlijke ver-

schuivingen waar te nemen.

18  Voor de subatomaire 

fysica en de fusiefysica 

vervullen de directeuren van 

respectievelijk FOM-Nikhef 

en DIFFER deze rol. De 

focusnotities zijn te vinden 

op de FOM-website.

19  Voor energie is geen aparte 

werkgemeenschapscom-

missie, maar dit thema komt 

in sectie 3.2.1 uiteraard aan 

de orde.

Nanofysica en -technologie (NANO)
Er worden drie belangrijke onderzoeksrichtingen bin-
nen het subgebied geïdentificeerd, te weten nieuwe 
concepten, onderzoek aan nieuwe instrumentatie en 
nieuwe materialen. Deze onderverdeling komt tot 
uiting in de drie inhoudelijke thema’s Beyond	Moore,	
Nano-instrumentation en Nanoscale	meta-materials. 
Nieuwe accenten liggen op nano-instrumentatie en 
nanoschaal meta-materialen. 

Subatomaire fysica (SAF)
De voortgang in de afgelopen jaren in de subatomaire 
fysica hee� geleid tot een diep begrip van ons univer-
sum en de ontwikkelingen daarvan sinds het ontstaan 
13,8 miljard jaar geleden. Een bekroning van deze 
voortgang was de waarneming van het higgsboson 
op CERN, waar de onderzoekers van Nikhef binnen 
ATLAS actief aan hebben bijgedragen. Er blijven 
echter nog vele open vragen zoals: Kunnen zwaarte-
krachtsgolven direct op aarde gemeten worden? Wat 
is de aard van donkere materie en donkere energie? Is 
er een quantumtheorie van gravitatie te formuleren? 
Wat is nu de werkelijke aard van neutrino’s? Waar 
is de anti-materie gebleven? Ook de Nederlandse 
theoretische subatomaire fysica staat op zeer grote 
hoogte in de wereld. De experimentele inspanningen 
zullen zich richten op het exploiteren van de LHC bij 
CERN, in drie experimenten, en daarnaast op een 
aantal astrodeeltjesfysica-experimenten. 

Fusiefysica (FuF)
Het onderzoek in dit veld richt zich op het gedrag van 
hete plasma’s opgesloten door magnetische velden, 
met het doel om een fusiereactor te ontwikkelen. 
Binnen dit subgebied komen vele disciplines van de 
fysica en technologie bij elkaar. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een brede internationale samen-
werking, met het gezamenlijke ITER-project als de 
belangrijkste focus. Nederlandse wetenschappers 
hebben belangrijke bijdragen geleverd in een aantal 
geselecteerde onderzoeksgebieden, waarbij een 
positie van excellentie is opgebouwd door de jaren 
heen. De focus van het Nederlandse fusieonderzoek 
richt zich met name op de volgende gebieden:
•	 geavanceerde	controle	van	plasmaprofielen	en	
magneto-hydrodynamische modes;
•	 plasma-oppervlakte-interacties	en	materialen- 
onderzoek;

•	 computational science voor fusie;
•	 fusietechnologie	(zoals	remote handling en  
supergeleiders).

3.1.2  FOM-instituten
FOM ziet haar wetenschappelijke instituten als een 
krachtig strategisch instrument met een bijzondere 
meerwaarde binnen het nationale onderzoeksland-
schap – met andere woorden, instituten moeten een 
rol vervullen die de mogelijkheden van universitaire 
onderzoeksgroepen en faculteiten overstijgt. De 
invulling van deze rol is voor elk FOM-instituut uniek 
en bouwt in veel gevallen op de hooggekwalificeerde 
expertise van technici en engineers die nodig is om 
een faciliteit te runnen of om instrumentontwikke-
ling mogelijk te maken. Dat instituten in toenemende 
mate een rol vervullen bij de valorisatie van fysisch 
onderzoek (onder meer via start-ups) is dan ook geen 
verrassing. Om deze reden fungeren de instituten ook 
steeds meer als verbindende schakel met de GTI’s 
zoals TNO en ECN.
De onderzoeksportfolio’s van de FOM-instituten zijn 
dynamisch en ademen mee met de wetenschappelijke 
en maatschappelijke uitdagingen en omstandigheden. 
Dit reflecteert zich in de missies van de instituten, die 
rond bijna elke evaluatie wordt aangescherpt. Zo is 
sinds de laatste evaluatieronde samenwerking met 
het bedrijfsleven in de missie van elk van de instituten 
verankerd. In de afgelopen planperiode hee� zich de 
grootste verandering bij DIFFER voorgedaan – dit 
instituut is van een instituut voor plasmafysica om-
gevormd tot een instituut voor funderend energieon-
derzoek, en verhuist in 2015 van Nieuwegein naar de 
campus van de TU/e. De aanbeveling van het Interde-
partementaal BeleidsOnderzoek (IBO) van 2014, om 
de nationale institutenportfolio met enige regelmaat 
te herzien, spoort goed met de visie van FOM op de 
bestaansreden, positie en inzet van instituten. FOM 
ziet een eventuele nationale evaluatie van de NWO- 
en KNAW institutenportfolio dan ook met vertrouwen 
tegemoet, waar het de positie van de eigen FOM-
instituten betre�.

Nikhef
Het Nikhef-samenwerkingsverband, waarvan FOM-
Nikhef het hart vormt, geldt wereldwijd als voorbeeld 
hoe een klein land grote impact kan hebben in col-
laboraties van duizenden onderzoekers met tientallen 

Deeltjesversneller brengt eerste resultaten zware atomen 
In de deeltjesversneller in Genève is materie gemaakt die vergelijkbaar 
is met de materie in het heelal slechts enkele microseconden na de 
oerknal. Natuurkundigen van onder andere de Universiteit Utrecht en 
FOM-Nikhef schrijven over de eigenschappen van dit plasma in een van 
de eerste publicaties over deze botsing van zware atoomkernen in de 
deeltjesversneller. Het artikel is op 13 december 2010 in Physical Review 
Le�ers verschenen.OPMERKELIJKE  
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nationaliteiten. Succesvolle experimenten vragen 
jaren van voorbereiding en internationale afstem-
ming. In de afgelopen evaluatie is de transfer van 
kennis naar de industrie een integraal onderdeel van 
de Nikhef-missie geworden, waarmee het instituut de 
impliciete praktijk bekrachtigde. 
Ook in de komende jaren staan er op het gebied van 
de subatomaire fysica in de wereld baanbrekende 
ontwikkelingen op stapel: de verdere ontrafeling van 
de geheimen van het higgsboson, de mogelijke ont-
dekking van donkere materie en de waarneming van 
gravitatiegolven. Vanaf volgend jaar zal het in bedrijf 
komen van de LHC bij CERN met dubbel vermogen 
voor een stroomversnelling kunnen zorgen. Met 
het oog hierop hee� FOM zich grote inspanningen 
getroost om binnen de mogelijkheden het onder-
zoeksprogramma van Nikhef bij LHC zoveel mogelijk 
te vrijwaren van bezuinigingen. 
Over een paar jaar zullen de bij de LHC-experimenten 
betrokken fysici een goed inzicht hebben in de conse-
quentiesvan de ontdekking van het higssdeeltje en de 
overige meetresultaten. Inhoudelijk is dat een goed 
moment om te verkennen wat de vooruitzichten voor 
de experimentele subatomaire fysica zijn en wat de 
toekomstige omvang van dit subgebied binnen FOM 
moet zijn, in acht genomen enerzijds de aantrekkings-
kracht die dit gebied op scholieren en onderzoekers 
hee�, en anderzijds de aanzienlijke investeringen die 
nodig zijn en de ruimte voor nieuwsgierigheidsgedre-
ven onderzoek die over enkele jaren in Nederland en 
binnen FOM zal bestaan.
Actielijn: 
In de komende strategieperiode zal FOM een brede 
commissie opdracht geven te adviseren over de 
toekomst en gewenste omvang van de Nederlandse 
inspanning op het gebied van de subatomaire fysica – 
en daarmee van Nikhef, in nationaal en internationaal 

perspectief. De resultaten van deze evaluatie, die 
vóór de volgende strategieperiode moet zijn afge-
rond, kunnen in potentie aanleiding zijn voor majeure 
koerswijzigingen in dit veld.

DIFFER
Een belangrijk speerpunt van het vorige Strategisch 
Plan was dat de missie van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen – nu DIFFER – verbreed zou 
worden tot funderend energieonderzoek. Het insti-
tuut DIFFER bevindt zich momenteel midden in de 
transitie. De faciliteit FELIX is succesvol overgegaan 
naar de RU, en in de loop van 2014 zal de verhuizing 
van de afdeling nanolayer Surface and Interface 
physics (nSI) naar de UT afgerond zijn, waarmee 
een nieuwe en krachtige Industrial XUV focusgroep 
ontstaat. De nieuwe onderzoekslijn rondom solar 
fuels begint gestalte te krijgen en het instituut zelf 
zal in 2015 verhuizen naar de campus van de TU/e. De 
nationale rol van het instituut DIFFER wordt verder 
uitgebouwd op inhoudelijke wetenschappelijke basis 
– mede vanwege de komst van de Topsector Energie 
is besloten de nationale rol van DIFFER te verschui-
ven van nationale coördinatie naar het stimuleren van 
interactie en de bevordering van een energie-onder-
zoeksgemeenschap. De implicaties van de bouw van 
ITER en de mogelijke verschuivingen in het fusieon-
derzoek die daarmee gepaard gaan, zullen onder-
zocht worden. De opstelling voor plasmawandinter-
actie, Magnum-PSI, trekt steeds meer internationale 
samenwerking en hee� bredere impact op gebied van 
materialen dan alleen het fusie-onderzoek. Inzet van 
DIFFER is om deze unieke opstelling zo veel mogelijk 
uit te buiten, ook met bedrijven.
Actielijn: 
Bij DIFFER zal de organisatieaanpassing, die gepaard 
gaat met de missieverandering en verhuizing van 

het instituut naar de campus van de TU/e, nog veel 
aandacht en steun krijgen van FOM. Naar verwachting 
zal DIFFER in 2015 naar het nieuwe lab in Eindhoven 
verhuizen en kan het nieuwe onderzoek versneld uit-
gebouwd worden. De verbindende en stimulerende rol 
van DIFFER zal vanaf 2014 krachtig ter hand worden 
genomen. Magnum-PSI moet zowel door nationale als 
internationale onderzoeksgroepen benut worden.

AMOLF
AMOLF fungeert binnen het Nederlandse fysicaland-
schap vooral als instituut dat snel en met kracht kan 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen binnen 
de fysica. Het is daarmee een kraamkamer voor 
nieuwe onderzoekslijnen en talent – de flexibiliteit 
en kracht van AMOLF hangt nauw samen met het feit 
dat de doorstroom relatief groot is en er dus steeds 
nieuw talent binnen nieuwe kansrijke richtingen kan 
worden geworven. Tegelijkertijd leidt dit tot vernieu-
wing binnen de Nederlandse universiteiten; immers, 
wetenschappelijke stafleden van AMOLF worden 
regelmatig door een universiteit verleid om daar een 
groep op te bouwen die groter is dan wat binnen de 
muren en visie van AMOLF mogelijk is. 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd door 
FOM besloten met de gerichte opbouw van een biofy-
sicagroep binnen AMOLF een krachtige impuls te ge-
ven aan de opbouw van de biofysica in Nederland. Het 
succes van deze aanpak blijkt mede uit het feit dat de 
Nederlandse biofysica nu binnen een beperkt aantal 
thema’s op wereldschaal op topniveau presteert 
en duidelijk zichtbaar is. Begin deze eeuw werd een 
groot deel van het overige onderzoekspotentieel van 
AMOLF gebundeld in het Centrum voor Nanofotonica. 
De oprichting van dit centrum gaf  de mogelijkheid om 
het grensverleggende nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek op gebied van de fotonica te bundelen en 

versterken. Met de oprichting van een Focusgroep 
Light management of new photovoltaic materials 
levert AMOLF vanuit deze fotonica-expertise ook 
een bijdrage aan het energieonderzoek. De oprich-
ting van het Centrum voor Nanofotonica bood ook 
de basis om de samenwerking met het bedrijfsleven 
te versterken. Het meest zichtbaar is dit in termen 
van de AMOLF-groep binnen het ‘Natlab’ van Philips 
Research. Dit was in feite de eerste FOM-groep 
binnen een industrieel lab; deze samenwerking 
met Philips, vormgegeven via een IPP, is begin 2014 
duurzaam verlengd en uitgebreid. De voorgenomen 
vestiging van een afdeling Solar van ECN in de 
directe omgeving van AMOLF wordt ook ingege-
ven door meerwaarde van bundeling van krachten 
en complementaire expertise. Ook in veel andere 
opzichten hee� AMOLF een voorbeeldfunctie op 
gebied van valorisatie en illustreert het hoe binnen 
een gefocusseerd instituut van beperkte omvang 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en toepas-
singsgemotiveerd onderzoek verweven zijn en el-
kaar kunnen versterken. De slagkracht van AMOLF 
op het gebied van de verwevenheid van valorisatie 
en fundamenteel onderzoek werd ook duidelijk bij 
haar leidende rol in het succesvolle bod met UvA en 
VU voor de vestiging in Amsterdam van het	Advan-
ced	Research	Center	for	Nanolithography (ARCNL), 
en de opbouw ervan vanuit AMOLF.
De afgelopen jaren is het biofysicalandschap in 
Nederland aanzienlijk versterkt door de oprichting 
van de Bionanoscience afdeling van de TU Del�. 
Voor deze afdeling is een groot aantal jonge onder-
zoekers internationaal geworven; sinds begin 2014 
berust de leiding van deze afdeling bij de voormalig 
leider van de AMOLF-afdeling Systems Biophysics. 
In de afgelopen jaren hee� AMOLF haar biofysica-
onderzoek meer en meer verlegd naar de beschrij-

Effect van beeldladingen op elektronentransport beter in kaart
Elektronentransport door een enkel molecuul biedt een veelbelovende nieuwe technologie voor het maken van 
elektronische chips. Het is echter moeilijk om een goed geleidende verbinding te maken tussen het molecuul en 
de metaalcontacten. Onderzoekers van FOM, TU Del� en Universiteit Leiden ontdekten een effect dat hierbij een 
grote rol speelt: de zogeheten ‘beeldladingen’ in het metaal beïnvloeden het elektronentransport door het mo-
lecuul sterk. De moleculaire geleiding kan hierdoor met ordes van groo�e variëren. FOM-werkgroepleiders prof.
dr.ir.	Herre	van	der	Zant	en	prof.dr.	Jan	van	Ruitenbeek	publiceerden	met	hun	team	deze	resultaten	op	17	maart	
2013 online in het toonaangevende tijdschri� Nature Nanotechnology.OPMERKELIJKE  
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ving van complexe, multi-cellulaire systemen en de 
ontwikkeling en gedrag van organismen vanuit fysi-
sche optiek. Deze richting zal, in lijn met de pioniersrol 
die AMOLF al eerder in dit gebied hee� vervuld, in 
de komende jaren verder worden uitgebouwd. Met 
deze richting wordt ook optimale complementariteit 
binnen de Nederlandse context van het biofysica-
onderzoek verkregen. Zowel binnen deze afdeling 
als binnen de nanofotonica hee� AMOLF bijzondere 
expertise op het gebied van specifieke materialen en 
samenwerking met het bedrijfsleven. Langs deze lijn 
zou AMOLF ook een belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren aan nationale initiatieven (zie sectie 3.2.2) om het 
materialenonderzoek te versterken, door het bunde-
len of entameren van veelbelovende onderzoekslijnen 
die complementair zijn aan de onderzoeksportfolio 
van de bestaande Nederlandse expertisecentra op 
het gebied van materialen.
Actielijn: 
Vernieuwende wegen binnen het biofysicaonderzoek 
inslaan met optimale complementariteit binnen de 
Nederlandse context en een rol van AMOLF op het 
gebied van materialen - inclusief de bio-geïnspireerde 
en de levende materialen - verkennen.

3.1.3 Advanced Research Center  
for Nanolithography
Per 1 januari 2014 is het Advanced Research Center 
for Nanolithography (ARCNL) officieel van start 
gegaan. Deze geheel nieuwe institutionele vorm van 
publiek-private samenwerking is voortgekomen uit 
een initiatief van ASML, en is een samenwerking van 
ASML, UvA, VU, FOM en NWO. Daarnaast levert de 
gemeente Amsterdam een financiële bijdrage aan de 
oprichting van het centrum. Het ARCNL zal zich volle-
dig richten op fundamenteel onderzoek op het gebied 
van nanolithografie, wat essentieel is voor verdere 
ontwikkeling binnen de halfgeleiderindustrie. 
Het Advanced	Research	Center	model dat NWO en 
FOM ‘werkendeweg’ met ASML en UvA/VU in 2013 
ontwikkeld hebben om dergelijke samenwerking 
institutioneel vorm te geven is een nieuw voorbeeld 
van een instituut met een heldere aan publiek-
private samenwerking verbonden missie. ARC’s 
lijken hiermee een goed model om samenwerking 
met andere private en publieke partners en binnen 
alle wetenschappelijke disciplines snel en effectief 
vorm te geven. FOM verwelkomt deze ontwikkeling 

en zal de ontwikkeling van andere ARC’s binnen 
de natuurkunde en aanverwante disciplines, zoals 
de chemie en materials science, in principe graag 
helpen verwezenlijken. Uitgangspunt hierbij blij� 
uiteraard dat NWO- en FOM-middelen in principe 
ingezet worden voor onderzoek, en dus zo min 
mogelijk voor ‘stenen’ en nieuwe structuren. Flexi-
bele, open en lichte samenwerkingverbanden zijn 
het uitgangspunt en bevorderen de dynamiek van 
het wetenschaps-systeem.
Actielijn: 
De komende jaren zullen nodig zijn om van het 
ARCNL vanuit AMOLF en met steun van de 
universitaire partners een groot succes te ma-
ken. Uitbouw van de samenwerking met andere 
partners, zowel universiteiten als TNO, ligt ook 
voor de hand. Er zijn wellicht tevens mogelijk-
heden om het ontwikkelde ARC-concept ook 
als inspiratie te gebruiken voor publiek-private 
samenwerking op andere terreinen. FOM blij� 
hierbij voorstander van lichte en flexibele sa-
menwerkingsverbanden boven structuren met 
onnodige overhead. 

3.1.4 Grootschalige onderzoeks- 
infrastructuur
Grote onderzoeksfaciliteiten zijn belangrijk – 
en soms cruciaal – voor fysisch onderzoek in 
sommige subgebieden. De komende jaren staat 
het European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI) voor een aantal 
belangrijke beslissingen. Bij de bepaling van de 
nieuwe roadmap komt de vraag aan de orde in 
hoeverre intensieve multisite samenwerking 
van faciliteiten (zoals het European Magnet 
Field Lab, EMFL) door ESFRI als Research 
Infrastructure geaccepteerd wordt, zoals FOM 
voorstaat. FOM vertegenwoordigt Nederland in 
de Engineering	and	Physical	Sciences	Working	
Group.

Nationale commissie Grootschalige 
Onderzoeksfaciliteiten
Op nationale schaal zal in 2014 een Commissie 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten worden 
ingesteld onder auspiciën van NWO, KNAW, 
VSNU en TNO. De commissie krijgt de opdracht 
een strategisch kader en investeringsagenda op 

te stellen met als doelstelling het komen tot nationale 
regie bij het ontwikkelen, steunen en implementeren 
van grote infrastructuren, en te adviseren over de 
financiering van ‘running costs’ van faciliteiten die op 
de nationale roadmap staan. Het is van belang dat de 
ervaring met grootschalige infrastructuur binnen de 
fysica prominent op de agenda wordt geplaatst door 
deze commissie – grootschalige faciliteiten zijn voor 
toekomstig onderzoek immers van cruciaal belang.
Actielijn: 
FOM zal zich er voor inze�en dat de ervaring met 
grote onderzoeksfaciliteiten binnen de fysica in de 
analyse en adviezen van de commissie wordt betrok-
ken.

HFML 
Nederland hee� op fysisch gebied enkele unieke 
grote research-infrastructuren waarvoor FOM mede 
verantwoordelijk is. De vrije elektron laser FELIX 
is samen met de Radboud Universiteit (RU) toe-
komstbestendig gefinancierd; in combinatie met het 
magneetveldenlab wordt een op wereldschaal unieke 
faciliteit gecreëerd. HFML kan met een substantiële 
FOM-bijdrage en een NWO-BIG-subsidie enkele jaren 
op het nagestreefde hoge niveau goed vooruit, maar 
dat is niet toereikend om in Europa en de wereld 
de vooraanstaande faciliteit te blijven die ze nu is. 
FOM is niet in staat om uit eigen middelen nieuwe 
bijdragen aan de exploitatie van de magneetfaciliteit 
te geven, maar is wel graag bereid in eendrachtige 
samenwerking met de RU en NWO steun elders te 
verwerven en de leidende rol van het HFML binnen 
het European Magnetic Field Laboratory (EMFL) 
verder uit te bouwen.
Actielijn: 
De leidende rol van het HFML in Europa in EMFL-
verband en NWO-BIG subsidies helpen verwezen-

lijken. Belang van EMFL als voorbeeld van een 
sterke multisite faciliteit binnen ESFRI bepleiten.

KM3NeT
FOM is een krachtig pleitbezorger voor KM3NeT 
(de kubieke kilometer neutrinodetector in de Mid-
dellandse Zee), waarbij in Europa Nikhef het voor-
touw hee�. Binnen KM3NeT is de laatste tijd goede 
voortgang geboekt; een faciliteit met enkele sites 
behoort hierbij tot de mogelijkheden en vergroot 
het politieke draagvlak voor dit project. Nikhef 
hee� FOM verzocht de oprichting in Nederland van 
een ERIC (een European Research Infrastructure 
Consortium, wat een juridische basis biedt voor 
een Europese infrastructuur), voor het KM3NeT 
consortium te ondersteunen. 
Actielijnen: 
1. FOM zal zich op nationaal en internationaal 
niveau (in de Engineering and Physical Sciences 
Working Group van ESFRI) inze�en voor verwezen-
lijking van KM3NeT. 
2. Als de oprichting van een in Nederland gebaseer-
de ERIC opportuun is, komt ondersteuning hiervoor 
van het FOM-bureau beschikbaar.

LHC-upgrade
Om vanaf eind deze decade het maximum uit de 
LHC-data te kunnen halen – de shutdown van LHC 
wordt pas na 2030 voorzien – is een upgrade van 
de experimenten waarbij Nikhef betrokken is 
(ATLAS, LHCb, ALICE) cruciaal. Vanwege de lange 
tijdshorizon moet de voorbereiding daarvan dan 
nu ook al starten. FOM hee� om deze redenen in 
2013 een langlopend (tot 2022) LHC-programma 
goedgekeurd. Dit strategisch programma voorziet 
in de personele posities (oio’s, postdocs). Voor 
de investeringen in de apparatuur is een NWO-

Nanowetenschappers vinden langgezocht Majorana-deeltje 
De geniale Italiaanse natuurkundige Majorana leidde in de jaren dertig van 
de vorige eeuw uit de quantumtheorie af dat er een bijzonder deeltje kon 
bestaan, een deeltje dat zelf zijn eigen antideeltje is: het Majorana fermion. 
Die ‘Majorana’ bevindt zich precies op de grens van materie en antimaterie. 
Wetenschappers van de TU Del�, de TU Eindhoven en FOM zijn er voor het 
eerst in geslaagd een Majorana-deeltje te detecteren.
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BIG-toekenning cruciaal, ongeacht de uitkomst van 
de hierboven genoemde brede verkenning van de 
toekomst en omvang van de subatomaire fysica.
Actielijn: 
FOM zal zich op nationaal niveau inze�en voor  
verwezenlijking van de LHC-upgrade.

3.2  Fysica als platform voor  
multidisciplinair onderzoek

FOM zal de totstandkoming van multidisciplinaire 
samenwerkingsprogramma’s met andere weten-
schappelijke disciplines en NWO-gebieden actief sti-
muleren. Het gaat hierbij zowel om nieuwsgierigheids-
gedreven programma’s die in de eerste plaats gericht 
zijn op bijzondere wetenschappelijke doorbraken, die 
door de gerichte inzet vanuit meerdere disciplines 
gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld op gebied 
van astroparticle physics), als om multidisciplinaire 
programma’s vooral gericht op de grand challenges 
of samenwerking met de industrie. Maar ook brede 
‘use-inspired’ thema’s zoals die hieronder, waar FOM 
zich extra hard voor wil maken, profiteren van de 
verwevenheid met onderzoekers die vooral gedreven 
worden door nieuwsgierigheid, via de nieuwe inzich-
ten die daaruit voortkomen. Kortom, multidisciplinair 
werken is geen doel op zich, maar een inhoudelijk 
gedreven middel om bijzondere wetenschappelijke of 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en om 
doorbraken te forceren.
In de wetenschapsvisie, die eind 2014 gepubliceerd 
is, kiest het kabinet voor versterking van de bijdrage 
van de wetenschap aan een aantal brede maatschap-
pelijke thema’s, die in 2015 nader uitgewerkt zullen 
worden in de vorm van een nationale wetenschapsa-
genda. NWO zal bij de vormgeving daarvan een 
belangrijke rol krijgen. Vooruitlopend daarop hee� 

NWO in het nieuwe Strategisch Plan al een aantal 
‘uitdagingen’ gedefinieerd. NWO gaat aan het oplos-
sen van deze maatschappelijke uitdagingen bijdragen 
met programma’s die het wetenschappelijk talent in 
ons land mobiliseren. De genoemde uitdagingen zijn 
Bouwstenen	van	Leven,	Kwaliteit	van	Leven,	Circulai-
re	Economie,	Veerkrachtige	Samenleving,	Big	Data,	
en	Complexiteit:	omgaan	met	onvoorspelbaarheid.	
FOM, als onderdeel van NWO, zal zich inze�en voor 
krachtige nadere uitwerking van deze ‘uitdagingen’ en 
mogelijke andere onderwerpen uit de wetenschaps-
visie. De hieronder genoemde thema’s vormen een 
goed uitgangspunt voor een krachtige inzet vanuit de 
fysica: in feite was FOM een van de initiatiefnemers
voor een programma ‘Bouwstenen van Leven’. Ook 
past de inzet van FOM voor energie en een nieuw ini-
tiatief op het gebied van materialen naadloos binnen 
Circulaire Economie en de vergroting van coherentie 
van de computational science binnen Big Data en 
Complexiteit, et cetera. 

3.2.1 Energieonderzoek: onverkort op blijven 
inze�en en nieuwe initiatieven ontwikkelen
De oplossing van het energievraagstuk is mondiaal 
een grote maatschappelijke uitdaging, zo niet de 
grootste, omdat een goede energievoorziening nodig 
is om te voorzien in vele levensbehoe�en, zoals de 
zekerheid van voedselvoorziening en de beschikbaar-
heid van grondstoffen. Het is steeds duidelijker dat 
het energieprobleem op langere termijn niet opgelost 
kan worden met de bestaande technologieën. Funda-
mentele doorbraken, zoals de opslag van duurzame 
energie, aÁomstig van vaak fluctuerende bronnen, 
zoals de zon of de wind, in de vorm van elektrische 
energie of van brandstof (‘solar fuels’), zijn noodzake-
lijk. Ook vanuit verschillende TKI’s van de Topsector 
Energie is de afgelopen twee jaar grote steun ont-

staan voor de nieuwe onderzoekslijnen CO2-neutral	
fuels waaraan een impuls is gegeven door middel van 
een programma met deze titel, samen met NWO-CW 
en STW. Aan een vervolgprogramma, dat bouwt op 
expertise uit dit programma en uit een eerder pro-
gramma met NWO-ALW gericht op de biosolar route, 
wordt door NWO-CW gewerkt met steun van FOM. 
Binnen NWO is FOM trekker voor de afstemming met 
de Topsector Energie; mede dankzij de inzet van FOM 
is ook de appreciatie voor de maatschappijweten-
schappelijke aspecten en het programma Maat-
schappelijk Verantwoord Innoveren vergroot. Binnen 
NWO vindt de goede afstemming plaats via het 
themabestuur Duurzame Energie, waarbinnen bijna 
alle NWO-gebieden participeren; FOM/N verzorgt het 
secretariaat van dit themabestuur. Het themabestuur 
speelt ook een belangrijke rol bij de opstelling van de 
propositie voor de Topsector Energie.
Het speerpunt Energie uit het vorige Strategisch Plan 
blij� dan ook onverkort gehandhaafd. Daarbij gee� 
FOM de hoogste prioriteit aan de uitrol van DIFFER, 
met daarbinnen op de eerste plaats een toonaange-
vend wetenschappelijk programma op het gebied van 
zonnebrandstoffen, wat enerzijds focus en massa en 
anderzijds voortbouwen op de goede samenwerking 
met de chemie vereist. Verder zal ingezet worden op 
samenwerking met bedrijven die bereid zijn voor het 
onderzoek in het instituut	in-cash financiële middelen 
ter beschikking te stellen.
Nederland levert een kleine maar belangrijke bijdrage 
aan de fusiereactor ITER die begin volgende decade 
in bedrijf zal komen, zowel via het unieke plasma-
surface interaction experiment Magnum-PSI als op 
het gebied van	burn-control. Door veranderingen in de 
werkwijze van Euratom en Eurofusion, en het feit dat 
fusie niet door de Topsector Energie erkend is, staat 
het fusieonderzoek onder grote druk. Steun voor dit 
onderzoek via de EU-cofinancieringsmiddelen die de 
overheid hee� gereserveerd, is cruciaal.
Materialen spelen een cruciale rol bij de oplossing  
van het energieprobleem: opwekking en opslag  
van energie zijn in de kern een materialenprobleem – 
denk aan solar fuels, plasma-wand interacties  
voor fusiereactoren, ba�erijen, magneten voor  
windturbines, corrosieproblemen bij wind op zee, 
afvang van CO2 etc. Mede gedreven door de  
energie-agenda zal FOM daarom de komende jaren 
ook inze�en op versterking van de brede kennis- 

basis op het gebied van materialen – zie sectie 3.2.2.
Zowel vanuit het veld als vanuit de Topsector Energie 
(TKI Procestechnologie) is er de wens om te komen 
tot een breed nationaal programma op gebied van 
meerfasenstroming, gericht op duurzamer proces-
technologie. FOM zet zich actief in voor dit initiatief 
om met steun en cofinanciering vanuit de topsector, 
bedrijven en partnergebieden van NWO een dergelijk 
programma te verwezenlijken – zie sectie 3.2.3. 
Als daar financiële mogelijkheden voor zijn, wil FOM 
gehoor geven aan de oproep van de Topsector Ener-
gie om door te gaan met Fellowships for Young Ener-
gy Scientists (YES!), een talentprogramma waarmee 
veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers 
voor drie jaar bij een gerenommeerd instituut in het 
buitenland kunnen werken, om zich voor te bereiden 
op het opstarten van een eigen onderzoekgroep voor 
energieonderzoek in Nederland. 
Ook wil FOM opnieuw graag enkele nieuwe ener-
giefocusgroepen instellen. FOM ziet vanuit fysisch 
perspectief - en gezien wat er al plaatsvindt aan 
onderzoek naar fotovoltaïsche energieopwekking 
en zonnebrandstoffen - vooral mogelijkheden op het 
gebied van energie-relevant materialenonderzoek 
en onderzoek naar elektrische opslag. Dit kan ook 
een mooie kans zijn voor late converts, uitstekende 
onderzoekers die hun programma verleggen naar 
energieonderzoek. 
Actielijnen:  
1. De nieuwe onderzoekslijn solar fuels binnen DIFFER 
met kracht uitbouwen en verbinden met het nationale 
onderzoekslandschap.  
2. Nationale steun via EU-cofinanciering voor het 
fusieonderzoek verwerven.  
3. Basis van het energieonderzoek versterken  
via versterking materialenonderzoek en proces- 
technologie/meerfasenstroming.  
4. Bij positief financieel perspectief nieuwe  
YES!-fellows, en zo mogelijk focusgroepen op  
het gebied van energie20.  

3.2.2 Materialenonderzoek: verbindend 
thema binnen en buiten de fysica
Materials	science	is in vele opzichten een breed 
begrip: zoals we hierboven al zagen, is het een 
kerncompetentiegebied voor het energieonderzoek. 
Daarnaast hee� dit inherent multidisciplinaire thema 
raakvlakken met alle subgebieden binnen de fysica, 

20  Met een focusgroep wordt 

een commi�ering voor een 

fikse bijdrage voor tien 

jaar aangegaan. Dergelijke 

langlopende commi�erin-

gen kunnen alleen worden 

aangegaan bij een financieel 

perspectief dat voor langere 

tijd positief is, en trekken 

een zware wissel op FOM in 

tijden van bezuinigingen.

Ontdekking door YES!-fellow Richard Stevens kan  
helpen bij optimalisatie van windparken
Simulaties, gepubliceerd in het Journal	of	Renewable	and	Sustainable	
Energy, geven nieuw inzicht in de vraag wat de beste opstelling  
is voor windturbines in grote windparken. FOM YES!-fellow dr.  
Richard	Stevens,	die	momenteel	aan	de	Johns	Hopkins	University	(VS)	
werkt, hee� ontdekt dat de conventionele schaakbordopstelling van 
windturbines mogelijk niet de hoogste energieopbrengsten gee�.OPMERKELIJKE  
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omvat het vele wetenschappelijke disciplines, science 
en engineering, en hee� het zeer uiteenlopende toe-
passingen ook buiten de energiesector. Van oudsher 
zijn FOM-onderzoekers altijd actief geweest in deze 
tak van sport. Het materialenonderzoek is belang-
wekkend, met name met het oog op de vele toepas-
singen: van energietechnologieën en self-healing	
biomaterials tot toepassingen in de ruimtevaart, 
automotive, robotica, mechatronica, fotonica etc. 
Daarnaast is het materialenonderzoek sterk multi-
discplinair: succesvolle resultaten ontstaan dikwijls 
op het snijvlak van fysica, chemie en engineering/
technische wetenschappen. Het doel is het materi-
alenonderzoek binnen FOM steviger op de kaart te 
ze�en, onder meer door opnieuw te onderzoeken 
welke onderwerpen interessant en uitdagend zijn van-
uit een fysisch oogpunt. Materialenonderzoek leent 
zich ideaal voor het zoeken van verbinding: niet alleen 
binnen de fysica maar ook met andere wetenschap-
pelijke disciplines en NWO-gebieden en bedrijven 
– FOM zal daarom bij het ontwikkelen van initiatieven 
verbinding zoeken met deze externe partners. Het 
transitieplan van de Topsector Chemie biedt hiervoor 
ook meerdere aanknopingspunten.
Actielijn: 
Recent is door FOM een Verkenningscommissie Ma-
terialen ingesteld met als opdracht op systematische 
wijze in kaart te brengen wat er in de Nederlandse 
fysica aan materialenonderzoek gebeurt en wat de 
agenda voor de toekomst zou moeten zijn. Gevraagd 
is niet alleen de wetenschappelijke uitdagingen te 
belichten, maar ook het belang van materialenon-
derzoek voor maatschappij en industrie. Tevens is de 
commissie gevraagd aan te geven waar de overgan-
gen naar andere disciplines liggen en welke onder-
zoekactiviteiten beter samen met andere disciplines 
opgepakt zouden kunnen worden. De bevindingen 

van de commissie kunnen voor FOM aanleiding zijn, 
zo mogelijk met STW en NWO-CW en de Topsecto-
ren HTSM en Chemie, om speciale programma’s te 
starten en eventueel te participeren in nieuwe ARC’s 
op het gebied van materialen21.

3.2.3 Ontwikkeling van een PPS-programma 
Controlling	Multiphase	Flow
In het vorige Strategisch Plan werd een lans gebroken 
voor een substantieel publiek-privaat programma in 
vervolg op Gedispergeerde	Meerfasenstroming. Dit 
programma hee� veel bijgedragen aan de versterking 
van de kennisbasis op het gebied van de procestech-
nologie en vloeistofstroming. Als gevolg van het 
verdwijnen van de FES-middelen bij de rijksoverheid 
is dit initiatief helaas niet van de grond gekomen. Het 
TKI Energiebesparing in de Industrie van de Topsec-
tor Energie benadrukt de urgentie van een dergelijk 
programma voor het behalen van de doelstellingen 
van energiebesparing in de procestechnologie – een 
van de meest energie-intensieve industriële sectoren 
– en is bereid zich met de participerende bedrijven in 
te ze�en voor verwezenlijking van een publiek-privaat 
samenwerkingsprogramma Controlling	Multiphase	
Flow samen met NWO-CW, de topsector en de pro-
cestechnologie.
Actielijn: 
FOM zal zich inze�en om samen met ISPT, CW en 
STW een nieuw nationaal initiatief voor publiek-
private samenwerking op het gebied van multi-
fasenstroming te verwezenlijken. 

3.2.4 Bouwstenen van leven en 
gerelateerde initiatieven op gebied  
van gezondheid
Biofysici hebben met steun van FOM het initiatief 
genomen tot een multidisciplinair onderzoekpro-

gramma op het gebied van de levenswetenschappen, 
getiteld: ‘Bouwstenen van leven, begrip en benut-
ting van cellulaire systemen’. Een initiatiefgroep 
van wetenschappers uit verschillende disciplines 
(medische wetenschappen, biologie, chemie en 
biofysica) hee� de uitdagingen geïdentificeerd en 
aangetoond hoe fundamenteel begrip van cellulaire 
systemen op moleculair niveau grote wetenschap-
pelijke en maatschappelijke impact zal hebben. 
Door de mogelijkheid tot benu�ing van die kennis 
op een hoog integratieniveau is er een veelheid van 
toepassingsgebieden, van nieuwe toepassingen op 
gebied van diagnose, behandeling en medicijnen tot 
bio-energie: ons vermogen om in vitro enzymatische, 
genetische en structureel moleculaire netwerken te 
ontwerpen en beheersen zal leiden tot begrip van de 
minimale vereisten voor leven en (uiteindelijk) tot het 
creëren van een synthetische cel. Door bundeling van 
expertise uit verschillende wetenschapsgebieden is 
de Nederlandse wetenschap in goede positie om een 
beslissende stap vooruit te ze�en in het fundamente-
le begrip van cellulaire systemen vanuit de (molecu-
laire) bouwstenen. 
Op het gebied van de topsector Life Science and 
Health (LSH) streven ZonMw en FOM naar een 
nieuwe versie van het programma Nieuwe Instru-
menten voor de Gezondheidszorg, aansluitend op het 
Innovative Medical Devices Initative van ZonMw en 
de inzet van de topsector LSH. In dit vorige initiatief 
leverde FOM haar inbreng via het programma 
‘Fysische instrumenten voor de gezondheidszorg’, 
waarin overigens nauw werd samengewerkt met 
medici. Vanwege de goede ervaringen uit het verleden 
– er was veel belangstelling voor vanuit de fysische 
gemeenschap – neemt FOM een positieve grond-
houding in met betrekking tot een nieuw initiatief. 
Mogelijkheden voor samenwerking met Philips 

zullen verkend worden. Ook vanuit de deeltjes-
fysica zijn er veelbelovende initiatieven op het 
gebied van protontherapie.
Actielijnen:  
1. Doel is het programma ‘Bouwstenen van Leven’ 
in nauwe samenwerking met ZonMw, ALW, CW en 
met additionele financiële steun van het Algemeen 
Bestuur van NWO te verwezenlijken.  
2. Met ZonMw komen tot een nieuwe versie van 
‘Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg’ en 
mogelijkheden verkennen voor initiatieven op het 
gebied van protontherapie.  
3. Met Philips mogelijkheden tot samenwerking op 
gebied van Medical Imaging verkennen.

3.2.5 Computational Science en High 
Performance Computing: coherentie 
vergroten
Op het gebied van internet en data-intensieve com-
puting speelt de hoge energiefysica gemeenschap 
al lang een voortrekkersrol. Via Nikhef hee� ook het 
Nederlandse onderzoek een belangrijke spin-off in 
Nederland op dit gebied – denk aan de totstandko-
ming van de Amsterdam Internet Exchange AMS-IX) 
in de jaren negentig en de grid computing activiteiten 
in het afgelopen decennium (in het bijzonder het BiG 
Grid-project). Mede daardoor is Amsterdam een 
data-hub van wereldformaat, en is het hoofdkwartier 
van EGI (European Grid Infrastructure) in het Amster-
dam Science Park gevestigd. Het is juist van belang 
hier verder op te kapitaliseren, want in een aantal op-
zichten (onder andere waar hetinvesteringen betre�) 
blij� Nederland achter in internationaal perspectief.
De Commissie Dijkgraaf hee� in het Vision Paper 
2025 ook aandacht gevraagd voor het onderwerp 
‘Information and Big data’: “In all areas of science and 
society, there will be a need for innovative technolo-

21  De afgelopen jaren waren er 

twee TTI’s (Technologische 

Top Instituten) actief op het 

gebied van materialen, DPI 

en M2i. Met het wegvallen 

van de FES-middelen zullen 

deze TTI’s in de huidige 

vorm verdwijnen; er zijn 

verschillende initiatieven 

om naar nieuwe samenwer-

kingsvormen met bedrijven 

te zoeken. Een ARC is hierbij 

een mogelijkheid.

Solide maar vloeibaar: alledaagse materialen verbergen rijke fysica
Korrelige materialen verstijven niet altijd als ze voldoende dicht samengepakt 
worden, hebben natuurkundigen van FOM en de Universiteit Leiden ontdekt. Dit 
inzicht gee� een nieuw perspectief op het hybride gedrag van zachte materialen 
zoals zand, schuim en mayonaise: de manier waarop deze materialen schakelen 
van vloeibaar naar vast bij samenpersing werkt namelijk helemaal anders dan 
altijd gedacht. Verrassend is dat, zelfs als deze materialen grote weerstand bieden 
tegen samendrukking, zij onder bepaalde omstandigheden geen enkele weerstand 

bieden tegen stroming. De alledaagsheid van zand, tandpasta, scheerschuim en 
mayonaise doet ons soms vergeten hoe rijk hun fysica is – de vraag is nu hoe deze 
kennis te gebruiken om hun complexe mechanica beter te begrijpen, controleren 
en manipuleren. FOM-postdoc dr. Simon Dagois-Bohy en collega’s publiceerden 
samen met werkgroepleider prof.dr. Martin van Hecke hun resultaten vorige 
week in het toonaangevende tijdschri� Physical Review Le�ers, aangemerkt als 
‘editor’s suggestion’. Tegelijkertijd verscheen er een  
Viewpoint commentaar in Physics over dit werk: physics.aps.org/articles/v5/97.TOPFYSICA
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gies	and	algorithms	to	interpret	these	huge	quanti-
ties of data”. De precieze implicaties van deze ontwik-
keling voor FOM zijn op dit moment nog onvoldoende 
geanalyseerd.
Computational Science – het simuleren of kwantita-
tief analyseren van natuurkundige of wiskundige mo-
dellen van complexe verschijnselen – is een belangrijk 
discipline-overschrijdend thema dat nie�emin (of 
juist door het discipline-overschrijdende karakter) in 
Nederland onvoldoende ‘gezicht’ hee�. Met de grote 
financiële bijdrage van Shell aan het programma 
Computational	Science	for	Energy	Research	krijgt dit 
onderzoek in Nederland nu een krachtige impuls. Be-
halve zestig promotieplaatsen komen in 2015 en 2016 
ook acht nieuwe tenure track posities beschikbaar. 
Actielijnen:  
1. FOM ziet de huidige positie als een uitgelezen 
startpunt om, vooral door gerichter de verbinding 
te zoeken met andere gebieden via onder meer het 
NWO-gebied Exacte Wetenschappen en het Nether-
lands e-Science Centre (NLeSC) van NWO en SURF, 
de organisatie van dit onderzoekveld en de vorming 
van een community te bevorderen. Dit leidt tot 
meer coherentie en kruisbestuiving, en een betere 
zichtbaarheid van het veld. Het is goed daarbij verbin-
dingen te maken met de CECAM22-activiteiten en de 
computational science board van het Lorentz Center. 
2. Een analyse van de impact van ‘Information and 
Big Data’ voor beleidsontwikkeling of nationale 
initiatieven kan onder meer binnen dit platform aan 
de orde gesteld worden, maar kan tevens bouwen op 
de bovengenoemde ontwikkelingen en expertise in 
Amsterdam.

3.2.6 QuTech 
FOM is enthousiast over de plannen voor QuTech, 
een initiatief om aan de TUD en samen met TNO te 
komen tot een instituut dat zich volledig richt op de 
ontwikkeling van de quantumcomputer van hardware 
tot so�ware. Ook in andere landen (VS, Engeland, 
Zwitserland) zijn initiatieven in deze richting, vaak 
met majeure investeringen. Mede dankzij langlo-
pende steun van FOM – de afgelopen tien jaar in 
de vorm van een focusgroep Solid State Quantum 
Information Processing, en de laatste jaren ook via 
een IPP-programma samen met Microso� – heb-
ben de Del�se groepen op het gebied van Quantum 
Computing een toonaangevende positie in de wereld 

bereikt, die hen een uitstekende uitgangspositie 
geven om in de internationale race een quantumcom-
puter te verwezenlijken, om vooraan te blijven lopen 
en trekker te worden van een Europees programma 
op het gebied van quantumtechnologie. Overigens 
vergt dit doel nog aanzienlijke verdere doorbraken, 
zowel wetenschappelijk als technologisch en is de 
transitie ‘from science to engineering’ uitdagend: de 
samenwerking over het hele spectrum van nieuws-
gierigheidsgedreven onderzoek van de fysici tot het 
maken van quantumstructuren door TNO, zal uniek 
voor Nederland zijn. Daarnaast zullen ook, via de 
faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica 
van de TUD, onderzoekers uit deze vakgebieden 
betrokken zijn. Op termijn kan het QuTech-initiatief 
ook bijdragen aan kennisbenu�ing; FOM ondersteunt 
dan ook de inzet om private partners eveneens te 
laten bijdragen aan QuTech. Door het entameren van 
bredere programma’s waaraan onderzoekers van 
andere universiteiten en instituten kunnen deelne-
men, kan het draagvlak voor en de kracht van QuTech 
bovendien versterkt worden.
Actielijnen: 
1. Op basis van een goed plan, dat de internationale 
toets der wetenschappelijke kritiek royaal weet te 
doorstaan, en mits daarbij financieel substantieel 
geholpen door NWO, is FOM bereid in deze ontwik-
keling een nieuwe focusgroep in te brengen – QuTech 
zelf vraagt om een bijdrage van FOM/NWO van M€ 1,5 
per jaar voor een periode van tien jaar. 
2. Met andere NWO-disciplines streven naar bredere 
onderzoeksprogramma’s waarmee QuTech versterkt 
wordt als nationaal speerpunt, en waarmee het draag-
vlak versterkt wordt. 
3. QuTech helpen de Europese ambities te verwezen-
lijken.

3.2.7 Geoscience
FOM is van meerdere kanten benaderd met de 
oproep activiteiten te initiëren op het gebied van 
de geoscience. Dit veld loopt uiteen van de klimaat-
problematiek tot de microstructuur van aardlagen, 
waarin zich olie en gas bevinden. In dit verband moet 
in het bijzonder gewezen worden op de aardverzak-
kingen en –bevingen in Groningen als gevolg van de 
gaswinning. 
Binnen de aardwetenschappen is uiteraard ook 
onderzoek aan de klimaatproblematiek – met energie 

een van de belangrijkste Grand Challenges – van 
groot belang. Traditioneel is de samenwerking van de 
aardwetenschappen met FOM op dit gebied beperkt, 
maar inhoudelijk is het een kleine stap van bijvoor-
beeld de stromingsleer naar het werk van sommige 
sterke onderzoeksgroepen binnen Nederland op 
gebied van klimaat. Aanhalen van deze banden kan 
voor beide gemeenschappen vruchtbaar zijn.
Actielijn: 
In gesprek gaan met relevante partners om mogelijke 
initiatieven te verkennen.

3.2.8 Bijdragen aan een krachtige 
NWO-organisatie met oog voor multi-
disciplinariteit
Vanuit de fysica en FOM is er een lange traditie van 
multidisciplinair (samen)werken. Het is duidelijk dat 
die tweede natuur van fysici tegenwoordig steeds 
meer wordt aangesproken. Dit plaatst FOM in een 
goede uitgangspositie om samenwerking met andere 
NWO-gebieden mogelijk te maken. Dit is in de praktijk 
gebracht via het NWO-thema Duurzame Energie, 
waarvan FOM de trekker is, maar dat bouwt op de 
samenwerking van vrijwel alle organisatieonderdelen 
binnen NWO.
FOM wil samenwerken over wetenschappelijke disci-
plines (en NWO-gebieden) heen, zodat NWO slagvaar-
dig en zelÅewust vanuit de kracht van de monodisci-
plines flexibel kan inspelen op maatschappelijke en 
technologische uitdagingen. Vanuit het Uitvoerend 
Bestuur van FOM is dan ook het initiatief genomen 
om de discussie over de organisatieaanpassing van 
NWO te baat te nemen om over alle NWO-gebieden 
heen een Science Council binnen NWO op te richten. 
Deze Council doet recht aan de diepgaande kennis 
van de disciplines die de gebieden hebben ontwikkeld 
en tegelijkertijd vergroot dit orgaan de flexibiliteit om 

in te spelen op buitengewoon interessante interdis-
ciplinaire vragen en uitdagingen. FOM staat klaar 
om deze Council tot een succes te helpen maken in 
nauwe samenwerking met de andere gebiedsbestu-
ren binnen NWO en zal zich inze�en om de positie van 
NWO in het nationale systeem verder te versterken. 
Het Lorentz Center in Leiden is een goed voorbeeld 
van hoe monodisciplinaire pijlers een uitstekend uit-
gangspunt bieden voor multidisciplinaire initiatieven 
en hoe Nederland ook in dit opzicht voorop kan lopen.
Actielijn: 
Inzet FOM om te helpen de beoogde Science Council 
tot een succes te maken.

3.3  Bijdragen aan innovatie, kennis-
benu�ing en impact van de fysica

FOM bouwt met kracht de lijn van de afgelopen jaren 
uit, om initiatieven en samenwerkingsprogramma’s 
met bedrijven, kennisinstellingen en maatschap-
pelijke partners te ontwikkelen. Hierbij hee� het 
onderzoek van de instituten en via de universitaire 
werkgroepen een centrale rol: innovatie vloeit voort 
uit toepassingsgedreven en maatschappelijke vragen, 
maar ook uit het nieuwsgierigheidsgedreven onder-
zoek dat soms technologische innovaties vereist.
FOM zal zich de komende strategieperiode sterk blij-
ven inze�en voor een bo�om-up gedreven innovatie-
ecosysteem in Nederland en met name voor de rol van 
fysica daarin. Enerzijds betekent dit dat FOM zich zal 
blijven inze�en voor de bevordering van een cultuur 
aan de instituten en universiteiten, waarin aandacht is 
voor innovatie. Anderzijds zet FOM in op kennisbenut-
ting via concrete samenwerkingsverbanden met de 
industrie - IPP’s nemen hierbij de belangrijkste rol in. 
Dit type publiek-private samenwerking, dat veelal is 
gericht op het industriële grootbedrijf en waar de  

22  Centre Européen de Calcul 

Atomique et Moléculaire, bij 

de oprichting in 1969 vooral 

gericht op moleculaire dyna-

mica simulaties. CECAM is 

thans gevestigd in Lausanne 

en hee� meerdere Europese 

‘nodes’. 

Helder zicht door ondoorzichtige materialen
Onderzoekers van het MESA+ instituut voor nanotechnologie van de 
Universiteit Twente – onder wie FOM-werkgroepleiders prof.dr.  
Ad Lagendijk, prof.dr. Willem Vos en prof.dr. Allard Mosk – zijn er samen 
met collega’s uit Amsterdam en Florence in geslaagd aÅeeldingen te 
maken door geheel ondoorzichtige lagen. Zij publiceerden op  
8 november 2012 in het vooraanstaande wetenschappelijke  
tijdschri� Nature. TOPFYSICA
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private partners voor 50 procent in-cash aan bijdra-
gen, is de afgelopen periode uiterst succesvol geble-
ken: het aantal gerealiseerde IPP’s is tussen eind 2012 
en begin 2014 van 14 naar 19 gegroeid. Het aangaan 
van langdurige partnerships met industriële partijen 
gefaciliteerd door IPP’s illustreert het grote belang 
van fundamentele wetenschap in de innovatieketen. 
Het succes van deze vorm van samenwerking met het 
bedrijfsleven is zelfs zo groot dat FOM nu al niet meer 
kan voldoen aan de vraag: de benodigde FOM-midde-
len voor IPP-voorstellen die in 2013 en 2014 werden 
ingediend, overstijgen ruimschoots het budget dat 
FOM hiervoor beschikbaar hee�. Het beschikbare 
IPP-budget tot en met 2019 is op dit moment al 
voor ruim twee derde verplicht, zie figuur 6. 
 
Naast het faciliteren van samenwerking met het 
bedrijfsleven via IPP’s zal FOM het innovatie ecosys-
teem stimuleren door start-ups te faciliteren als deze 
voortkomen uit het onderzoek aan de FOM-instituten, 
door mee te werken aan de ontwikkeling van het Ne-
therlands Innovation Accelerator Fund (NIAF) samen 
met Nederlandse bedrijven, door jonge wetenschap-
pers te introduceren bij onderzoek geïnspireerd door 
vragen van industriële partners, en door significant 

deel te nemen in de ontwikkeling van diverse innova-
tieagenda’s/roadmaps die onder meer in het kader 
van het topsectorenbeleid tot stand komen.
 
Start-ups
In de afgelopen strategieperiode zagen enkele 
start-ups het licht, onder meer onder de vlag van P2IP 
(Particle Physics Inside Products). Deze start-ups 
worden geleid door oud-FOM-onderzoekers, en zijn 
(onder andere) gehuisvest naast Nikhef. FOM hee� 
(en doet nog steeds) samen met NWO en de andere 
NWO-instituten veel ervaring op met het faciliteren 
van nieuwe start-ups uit FOM.
Actielijnen:  
1. Overeenkomstig afspraken met het Algemeen 
Bestuur van NWO richt FOM een holding op, waarin 
start-ups kunnen worden ondergebracht.  
2. Oprichting van start-ups vanuit de FOM-instituten 
blij� gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

Netherlands Innovation Accelerator Fund (NIAF) 
NIAF is een initiatief van Shell in samenwerking met 
FOM. De essentie van dit fonds is dat bedrijven geld 
inleggen en door middel van calls onderzoekers uitno-
digen om met voorstellen te komen, om in te spelen 
op de specifieke door elk bedrijf geformuleerde 
uitdagingen. Daarnaast wordt een kleiner deel van de 
middelen gebruikt voor voorstellen uit het weten-
schappelijk veld, die niet noodzakelijk inspelen op de 
bedrijfsuitdagingen. De bedrijven selecteren zelf de 
uit te voeren projecten uit de ingediende voorstellen 
en blijven deze intensief volgen. Omdat het NIAF een 
directe en bo�om-up gedreven betrokkenheid van 
(grote en kleine) bedrijven bij het wetenschappelijke 
onderzoek sterk kan stimuleren, staat de realisatie 
van dit initiatief hoog op de agenda van FOM. FOM 
hee� via de NWO-bijdrage aan de Topsector Energie 

voor 2014 en 2015 cofinanciering ter beschikking 
gesteld voor promotie- en postdoc-aanstellingen die 
via het NIAF zullen lopen. Het nationale Energieak-
koord voor duurzame energie dat onder leiding van de 
SER tot stand kwam, wil ook het NIAF-model inze�en 
voor versterking van innovatie in de energiesector. 
Het ministerie van Economische Zaken steunt het ini-
tiatief door in principe de TKI-toeslag ter beschikking 
te stellen voor NIAF-projecten, mits deze uiteraard 
voldoen aan de geldende regels betreffende staats-
steun. 
Actielijn: 
FOM zal zich samen met Shell, topsector en overheid 
inspannen om het NIAF te realiseren. 

Bevordering bekendheid van jonge onderzoekers 
met de uitdagingen van innovatie
Voor een innovatief ecosysteem is het van belang 
dat jonge onderzoekers een goed beeld krijgen van 
onderzoek dat geïnspireerd is door uitdagingen in een 
industriële se�ing. Voor industriële partners zijn inno-
vatieve kracht en het oplossingsvermogen van jonge 
onderzoekers een groot goed. Met de organisatie van 
de jaarlijkse workshop Physics with Industry aan het 
Lorentz Center willen FOM en STW deze interactie 
stimuleren. Daarnaast biedt deze workshop de jonge 
onderzoekers perspectief op een carrière in het 
bedrijfsleven en de bedrijven een perspectief op jong 
onderzoektalent.
Actielijn: 
FOM zal de workshop Physics with Industry jaarlijks 
blijven organiseren samen met STW.

Nationale innovatieagenda’s en roadmaps in de 
topsectoren
In het topsectorenbeleid spelen roadmaps rondom 
technologieën en innovatiethema’s een centrale rol. 
Deze roadmaps focussen op sectoren die van belang 
zijn voor de verdiencapaciteit van ons land en zijn 
via de TKI’s tot stand gekomen in samenspraak van 
partners in het bedrijfsleven en wetenschappelijk 
onderzoekers. FOM speelt een actieve rol in dit 
proces en spant zich ervoor in om de (expertise van) 
onderzoekers uit haar achterban goed te betrekken 
bij deze innovatieagenda’s. Zo hee� FOM een rol bij 
de ontwikkeling van diverse roadmaps in de Topsec-
tor High Tech Systems & Materials (HTSM) en bij die 
van de innovatieagenda’s van de Topsector Energie.

Een bijzonder voorbeeld is de totstandkoming van de 
roadmap Advanced	Instrumentation	van de Topsec-
tor HTSM. FOM hee� zich hiervoor - met NWO en een 
aantal andere organisaties - in 2013 sterk ingespan-
nen. Deze roadmap gee� de innovatiebehoe�e 
aan van bedrijven in Nederland, die hoogwaardige 
instrumentatie ontwikkelen. Deze sector kan nog flink 
groeien door betere samenwerking met de weten-
schap – in het bijzonder ook de fysica - driver voor 
geavanceerde instrumentontwikkeling. Overigens 
is Advanced Instrumentation bij uitstek een gebied 
waarin veel midden- en kleinbedrijf actief is en waar 
behoe�e is aan goed opgeleide fysici. Voor de uitrol 
van de roadmap Advanced Instrumentation kunnen de 
big science FOM-instituten Nikhef en DIFFER samen 
met AMOLF en de NWO-instituten Astron en SRON 
een belangrijke rol spelen.
Actielijn: 
FOM zal zich in het topsectorenlandschap sterk blij-
ven inze�en voor het verbinden van onderzoekers uit 
de achterban bij de ontwikkeling en voor het ecosys-
teem van bedrijven en onderzoekinstellingen rondom 
de voor de fysische disciplines relevante roadmaps 
en innovatieagenda’s in de topsectoren. 

Midden- en kleinbedrijf (mkb)
Samenwerking met het mkb komt bij FOM nog minder 
goed tot stand. Het huidige IPP-model is minder 
geschikt om samenwerking met dit type bedrijf te 
faciliteren. Toch is er de vraag (onder meer vanuit de 
topsectoren) om vanuit de kennisinstellingen nauwe-
re samenwerking te zoeken met het mkb. De roadmap 
Advanced	Instrumentation, het NIAF en Physics with 
Industry lenen zich bij uitstek voor experimenten om 
de samenwerking met het mkb te zoeken en te verdie-
pen. Ook samenwerking met het Nationaal Regieor-
gaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat zich op het 
hbo richt, kan mogelijkheden hiervoor bieden. 
Actielijn: 
Bij de verdere uitwerking van initiatieven, zoals 
Advanced Instrumentation en NIAF, zal aandacht 
gegeven worden aan het betrekken van het mkb. 
FOM staat open voor pilots met kleinere kortlopende 
initiatieven waarin een of meerdere mkb’ers in deel-
nemen. De expertise van- en samenwerking met STW 
en SIA kan hier veel voor FOM betekenen.

5.259

14.911

IPP-budget 2015-2019 (k€)

5.259

14.911

6.350

n    Vrij beschikbaar budget

n  Reeds verplicht ≤ 2013

n  Prognose verplichting 2014

Figuur 6. 

Het beschikbare budget voor 

IPP’s tot en met 2019 is in 

2014 al voor ruim twee derde 

verplicht.

Cel meet stijÂeid omgeving met speciale eiwitbindingen
Onderzoekers van FOM en de Technische Universiteit Eindhoven zijn erachter gekomen hoe een cel 
voelt of zijn omgeving stevig of week is. Steeds duidelijker wordt dat zulke zuiver fysische informatie 
– naast de chemische – een doorslaggevende factor kan zijn voor de gezondheid van bijvoorbeeld stam-
cellen, maar tot nu toe was het onduidelijk hoe de cel dit in kaart brengt. FOM-oio Liza Novikova toonde 
met berekeningen en simulaties aan dat speciale eiwitbindingen daar een centrale  
	 	 rol	in	spelen.	Het	werk	verscheen	als	New	&	Notable	in	Biophysical	Journal,	 
  vergezeld door een begeleidend stuk van een collega-expert. TOPFYSICA
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3.4  Inzet voor het Nederlandse  
wetenschapssysteem vanuit de fysica

Vanuit haar missie zal FOM zich altijd sterk blijven 
maken voor het Nederlandse wetenschapssysteem – 
in het bijzonder voor de fysica. De komende strate-
gieperiode zal daarin de nadruk worden gelegd op de 
Nederlandse fysica in het Europese onderzoeksland-
schap, de positie van vrouwen en jonge onderzoekers 
en op de versterking van de universitaire fysica.

Internationalisering van de Nederlandse fysica
De Nederlandse fysica speelt zich af in een internati-
onale omgeving. In Nederland werkzame fysici weten 
uitstekend de weg in deze omgeving, zowel waar het 
samenwerking betre� alsook funding. De prominente 
de rol die de Nederlandse subatomaire fysici al 
jarenlang spelen in internationale collaboraties door 
zich te organiseren via het Nikhef-samenwerkings-
verband, is een treffend voorbeeld van het succes van 
goede afstemming en organisatie in een speelveld 
dat al lang inherent internationaal is – denk aan het 
ongekende succes van CERN dat in 2014 zestig jaar 
bestaat. Ook op het gebied van fusie bestaat een 
lange historie van internationale collaboraties, dat 
zich nu concentreert rond ITER. Grote faciliteiten als 
HFML met de vrije elektron lasers FELIX/Flare in Nij-
megen, en faciliteiten als Magnum-PSI bij DIFFER of 
het Lorentz Center in Leiden, spelen een belangrijke 
rol bij de positionering en internationalisering van de 
Nederlandse natuurkunde en de wetenschap.
Nederlandse onderzoekers weten de (persoonsge-
bonden) financieringsmogelijkheden van de Euro-
pean Research Council inmiddels in competitie met 
onderzoekers uit andere landen zeer goed te benut-
ten. FOM moedigt participatie in de ERC calls aan, 
maar ziet voor zichzelf geen rol weggelegd voor de 

ondersteuning van onderzoekers bij het indienen van 
aanvragen, naast de al bestaande ondersteunings-
mogelijkheden die universiteiten en instituten zelf 
en organisaties als RVO (voorheen AgentschapNL) 
bieden. Met Horizon2020 zal overigens voor het eerst 
diversiteits- en vrouwenbeleid een factor van belang 
zijn; het is van belang hierop te anticiperen, te meer 
omdat Nederland hier een slechte reputatie hee�.  
Zie hieronder.
Anders dan bij individuele financieringsmogelijkhe-
den is bij grotere internationale samenwerkingsver-
banden op het gebied van onderzoek en onderzoeks-
infrastructuur een heldere taak voor FOM weggelegd, 
als aanspreekpunt en nationaal coördinator. 
Actielijn: 
FOM zal, waar dat mogelijk en waardevol is, onder-
steuning bieden door deel te nemen in ERA-ne�en 
en in Europese advies- en strategieorganen, zoals 
FLAG-ERA, ApPEC, EMFL, KM3NeT en de ESFRI-EPS 
Working Group. 
Een groot deel van het budget voor Horizon2020 
wordt ingezet voor een zevental Societal Challenges. 
Binnen deze uitdagingen is plaats voor onderzoek dat 
het spectrum van fundamenteel tot toegepast be-
strijkt. Met name de thema’s Energy en Health lijken 
goede aanknopingspunten voor fysisch onderzoek 
te bieden. Veel van de mogelijkheden binnen deze 
thema’s staan open voor publiek-publieke of publiek-
private consortia. FOM wil, binnen haar mogelijkhe-
den, de positie van de Nederlandse fysica sterker 
helpen ondersteunen, met het oog op het verwerven 
van fondsen binnen het nieuwe EU-kaderprogramma 
Horizon2020. FOM zal de kansen op dit terrein in 
kaart brengen en zo nodig en zo mogelijk vorming van 
(internationale) consortia stimuleren en faciliteren.
Actielijn: 
FOM komt in 2014/2015 met beleid gericht op het ver-

groten van de participatie van de Nederlandse fysica 
in Europa, zo mogelijk door het Europese onderzoeks-
beleid te beïnvloeden. Dit kan enerzijds gebeuren  
via de leden van de Horizon2020-programmacommis-
sies (de formele Nederlandse vertegenwoordiging in 
Brussel) en de expert- en klankbordgroepen die deze 
commissies ondersteunen. Anderzijds zal FOM waar 
mogelijk participeren in advies- en strategieorganen, 
zoals bovengenoemd, en onderzoekers stimuleren 
om zoveel mogelijk in relevante panels en workshops 
deel te nemen. Daarnaast zal FOM zich inze�en om 
de zichtbaarheid van de Nederlandse fysica in Europa 
te versterken. FOM ziet hierbij vooral een taak voor 
zich als verbindende schakel tussen de EU en het 
veld. Daarbij maakt FOM zo veel mogelijk gebruik 
van bestaande organisaties in Brussel (bijvoorbeeld 
NethER); ook samenwerking met de andere bèta-
disciplines binnen NWO kan meerwaarde bieden.

Ook internationale samenwerking met de BRICS-
landen staat op de FOM-agenda. De conclusie van 
het NNV-symposium over samenwerking met China 
en India op Physics@FOM Veldhoven 2014 leidde tot 
het advies dat de Nederlandse fysica zou moeten 
inspelen op de bijzondere kansen door op te trekken  
met bedrijven die zowel in Nederland als in India ac-
tief zijn, zoals Tata en Unilever; dit naar het voorbeeld 
van de samenwerking met Shell in het kader van het 
CSER-programma, waarvoor ook vanuit de Indiase 
overheid veel waardering is. , Voor China behoort een 
partnerschap met Philips wellicht tot de mogelijkhe-
den. Op deze wijze kunnen internationalisering en sa-
menwerking met het bedrijfsleven elkaar versterken.
Actielijn: 
FOM zal een aantal mogelijkheden voor internatio-
nale samenwerkingsprogramma’s buiten Europa in 
partnerschap met bedrijven verkennen.

Verbetering van aantal en positie van  
vrouwen in de fysica 
De Nederlandse wetenschap is op het gebied van 
participatie van vrouwen nog steeds hekkensluiter in 
Europa. Een wetenschapssysteem waarin talent van 
vrouwen, of van andere groepen uit de samenleving, 
onvoldoende tot ontwikkeling kan komen, is niet 
alleen ongezond, maar mist ook kansen – wetenschap 
gedijt immers bij diversiteit en de bètadisciplines 
hebben in principe bij uitstek de mogelijkheid om 
emancipatoir te zijn23. Bovendien hee� het Neder-
landse bedrijfsleven goed opgeleide bèta’s meer dan 
ooit nodig. FOM commi�eert zich onverkort aan de 
verbetering van de positie van vrouwen in de fysica, 
en zal zich blijven inze�en het 20 in 2020 voorstel 
samen met andere partners (universiteiten, NWO, 
ministeries, bedrijfsleven) te verwezenlijken. Het 
flexibele FOm/v-programma blij� de komende jaren 
voorzien van een bescheiden begrotingspost, waar-
mee maatwerk kan worden geleverd om vrouwen in 
vaste dienst te nemen of om vrouwen de mogelijk-
heid te bieden een eigen invulling te geven aan de 
postdocperiode.
Met de ondertekening van het 20 in 2020 charter 
hee� FOM expliciet aangegeven de gestelde doelen 
voor de eigen organisatie beslist te willen halen. 
Op dit moment worden 12 van de 105 seniorposities 
(schaal 12 en hoger) bezet door een vrouw24  
(11,4 procent). Met nog zes jaar te gaan tot 2020 en 
het beperkte aantal vacatures dat naar verwachting 
in die periode beschikbaar komt, is een rigoureuze 
maatregel nodig. 
Meer aandacht voor gender issues wordt inmiddels 
snel een zaak van welbegrepen eigenbelang voor de 
fysische gemeenschap. De opvallende afwezigheid 
van vrouwen als medeaanvragers bij de ingediende 
en gehonoreerde Zwaartekrachtaanvragen van de 

23  Dit is krachtig beargumen-

teerd door R. El-Dardiry 

en A. Lagendijk in hun 

opiniestuk getiteld ‘De taal 

van bèta’s is internationaal. 

Waarom studeren hier dan 

zo weinig allochtonen exacte 

vakken?’ in NRC Handels-

blad van zaterdag 22 mei 

2010.
24  Het N-bureau wordt hierbij 

meegerekend, bij FOM zijn 

tien van de 103 personen in 

schaal 12 en hoger vrouw.

CERN-experimenten observeren deeltje dat in  
overeenstemming is met langgezocht Higgs-boson 
4 juli 2012: De experimenten ATLAS en CMS bij de deeltjes- 
versneller LHC hebben een nieuw deeltje in het massagebied rond  
125-126 GeV geobserveerd. Een mijlpaal in de jarenlange zoektocht 
naar het higgsdeeltje, waarvan het bestaan in 1964 voorspeld werd. 
De ontdekking bekroont een theoretische speculatie van bijna een 

halve eeuw geleden. Het higgsdeeltje opent de deur naar een beter begrip 
van de elementaire deeltjesmassa’s. Dit resultaat is mogelijk gemaakt 
door een wereldwijde collaboratie wetenschappers en technici. Nikhef 
hee� voor het ATLAS-experiment op alle gebieden belangrijke bijdragen 
geleverd. 
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ronde van 2013, is ook bij de minister van OCW niet 
onopgemerkt gebleven en leidt tot de breed-gedra-
gen overtuiging dat het ‘zo niet langer kan’. Wie in de 
volgende Zwaartekrachtronde van 2016 zichzelf niet 
op achterstand wil ze�en, kan zich beter nu hier al op 
voorbereiden. Ook de scoringskansen binnen Horizon 
2020 zullen aÂangen van aandacht voor gender 
equality25. Inzichten op het gebied van zogenaamde 
gendered innovations26 kunnen hierbij helpen.
Actielijnen: 
1. Voor elke organisatie-eenheid binnen FOM geldt  
tot nader order de regel dat er van elke twee  
vacatures (schaal 12 en hoger) tenminste een door 
een vrouw bezet moet worden. FOM zet tevens 
kleinschalige initiatieven in (mentoring, kinderopvang 
op conferenties) om te verzekeren dat voor vrouwen 
werken in de fysica gestimuleerd wordt en voldoening 
gee�. 
2. Met het Platform Universitaire Natuurkunde zal 
verkend worden of het wenselijk is extra aandacht 
te geven aan het bevorderen van aantrekkingskracht 
van de Nederlandse fysica voor allochtone jongeren. 
3. De aandacht binnen de fysica voor de subtiele 
vormen van gender imbalance, en voor de manieren 
om dit tegen te gaan, bevorderen – zie ook hoofdstuk 
5.3 over personeel.

Toegankelijkheid FOM voor jonge universitaire 
onderzoekers en nieuwkomers
Aan de Nederlandse universiteiten is het tenure 
tracksysteem in verschillende gedaanten geïmple-
menteerd.	Juist	voor	de	tenure	trackers,	die	veelal	van	
buiten het Nederlandse wetenschapssysteem komen 
en zich binnen korte tijd aan universiteiten moeten 
bewijzen als succesvol wetenschappelijk onder- 
zoekers, is toegankelijkheid van organisaties als  
FOM van groot belang. Daarom zal FOM speciale 

aandacht besteden aan het borgen van juist deze 
toegankelijkheid van FOM voor tenure trackers,  
onder meer door deze groep directer te betrekken  
in de informatievoorziening.
Actielijn: 
FOM stelt het werkgroepleiderschap in principe 
open27 voor tenure trackers. Om toegankelijkheid 
voor nieuwkomers in het Nederlandse wetenschaps-
systeem te vergroten, brengt FOM een boekje 
‘Learning	the	ropes	of	the	Dutch	physics	community’ 
uit, en zet N bij de Vernieuwingsimpuls vooral in op de 
Vidi-grants.

Inzet voor een sterke universitaire natuurkunde
Zoals in sectie 2.3 omschreven is, investeert Ne-
derland relatief gezien uitzonderlijk weinig in de 
bètatechnische wetenschappen, en met name in de 
basisdisciplines fysica, chemie en wiskunde. Dit hee� 
te maken met het feit dat de relatie wetenschap-inno-
vatie en het belang van de maakindustrie onvoldoen-
de aandacht hee� gekregen, deels hee� dit te maken 
met het feit dat de overheid niet actief stuurt op dit 
gebied en dat financieringsmodellen een beweging 
weg van de bètatechniek stimuleren (een ‘perverse 
prikkel’ van ons wetenschapssysteem!): de financie-
ring van de universiteiten is grotendeels gebaseerd 
op studentenaantallen en de promotiebonus is even 
groot ongeacht de discipline. Deze trend lijkt alleen 
doorbroken te kunnen worden als Den Haag een 
breed-gedragen visie ontwikkelt op de positie van de 
bètatechnische wetenschappen in Nederland. FOM 
steunt de ambities van de Nederlandse overheid en 
wil zich inze�en voor versterking van het innovatieve 
ecosysteem, maar zonder significante en duurzame 
investeringen in de bètatechnische richtingen zal Ne-
derland beide doelstellingen – excellente wetenschap 
én een innovatief ecosysteem niet kunnen verwezen-

lijken. Ook zal in de ogen van FOM een knelpunt van 
ons universitaire bestel moeten worden aangepakt: 
de universitaire infrastructuur (cleanrooms, laborato-
ria) van de bètatechnische studies staat sterk onder 
druk door de bovengenoemde tekortkomingen van de 
universitaire financieringsmodellen.
Binnen de wiskunde zijn er, in vervolg op het visie-
document 2025 Formulas for Insight and Innovation 
– Mathematical Sciences in the Netherlands (het 
complement binnen de wiskunde van het rapport van 
de Commissie Dijkgraaf voor chemie en fysica) om 
met OCW te komen tot een dergelijke visie voor de 
wiskunde. FOM is er voorstander van om dit breder te 
trekken, en een brede zware commissie een nationale 
visie op de gewenste positie van de bètatechnische 
wetenschappen te laten ontwikkelen, die de basis 
kan zijn voor het toekomstige wetenschapsbeleid in 
Nederland. Betrokkenheid van OCW, EZ, VNO-NCW, 
VSNU, de relevante NWO-gebieden en de Commissie 
Breimer is belangrijk voor het welslagen hiervan. De 
visierapporten 2025 voor de chemie en natuurkunde, 
en voor de wiskunde, zijn een goed startpunt voor zo’n 
nationale visie.
Met de implementatie van het Sectorplan natuur- en 
scheikunde , waarop de Commissie Breimer toeziet, 
is een belangrijke impuls en vernieuwing gegeven aan 
deze disciplines binnen de universiteiten. Gezien de 
toenemende aÁalving van de bètabasisdisciplines 
hee� een vervolg op het Sectorplan (in de wan-
delgangen: Breimer+) de hoogste prioriteit. Via de 
ondersteuning, samen met NWO-CW, van de Com-
missie Breimer voor het Sectorplan en de oprichting 
en ondersteuning van het Platform Universitaire 
Natuurkunde, zet FOM zijn expertise en organise-
rend vermogen meer dan ooit in voor versterking en 
afstemming van het universitaire veld. FOM is in deze 
rol vooral dienend, niet leidend. Nie�emin wordt deze 

rol sterk gewaardeerd door het veld en het Platform 
Universitaire Natuurkunde, en wordt FOM er toe 
opgeroepen deze rol te blijven vervullen.
Actielijnen:  
1. FOM zal haar expertise ten dienste stellen van de 
universitaire partners om te komen tot verwezenlij-
king van een vervolg op het zo succesvolle Sectorplan 
voor natuur- en scheikunde en van de aanbevelingen 
van de Commissie Dijkgraaf.  
2. FOM pleit voor de instelling van een breed gedra-
gen commissie die een visie ontwikkelt op de natio-
nale positie van de bètatechnische basisdisciplines.  
3. FOM continueert zijn dienende taken voor initiatie-
ven onder auspiciën van het Platform Universitaire 
Natuurkunde; de initiatievenzijn erop gericht de 
universitaire fysica te versterken en best practices 
uit te wisselen. 

Close the gap between science and engineering en 
de University of the Netherlands
De Commissie Dijkgraaf hee� er in haar rapport op 
gewezen dat de verbinding van fysica en chemie met 
materiaalkunde en ingenieursvakken een zwakte 
van de Nederlandse bètadisciplines is, en raadt aan 
‘to	close	the	gap	between	science	and	engineering’. 
Waarschijnlijk hee� dit specifieke kenmerk van het 
Nederlandse onderzoek te maken met de traditioneel 
sterke scheiding van TU’s en algemene universiteiten 
in Nederland. Dat in sommige andere landen, onder 
andere de VS, de kloof tussen engineering en science 
minder groot is, is vooral zichtbaar bij multidiscipli-
naire onderwerpen, waarbij de noodzaak bijzondere 
complexe systemen te maken of hun eigenschap-
pen als stijÂeid te begrijpen, verbonden wordt met 
nieuwe conceptuele wetenschappelijke doorbraken 
in andere vakken;  hierin komen onder meer chemical 
engineering, mechanical engineering, materials  

27  De invulling van het 

werkgroepleiderschap zal in 

voorkomende gevallen met 

de universiteiten worden 

afgestemd zodat dit past bij 

de facultaire inbedding van 

de betreffende onderzoeker. 

Hierbij moet gewaarborgd 

worden dat de oio’s en 

postdocs die in een werk-

groep worden aangesteld, 

verzekerd zijn van goede 

begeleiding, ook als een 

begeleider uiteindelijk geen 

tenure krijgt. 

25  Artikel 15 van het Horizon 

2020 kaderprogramma luidt: 

“The activities developed 

under Horizon 2020 should 

aim at promoting equality 

between men and women in 

research and innovation, by 

addressing in particular the 

underlying causes of gender 

imbalance, by exploiting the 

full potential of both female 

and male researchers, and 

by integrating the gender di-

mension into the content of 

projects in order to improve 

the quality of research and 

stimulate innovation”.

26  Zie h�ps://genderedin-

novations.stanford.edu/ 

voor voorbeelden, ook op 

het gebied van science en 

engineering en van leerboe-

ken op het gebied van de 

natuurkunde.

speelt een atoomkern de rol van de kat. Zij manipuleerden een quantum-
deeltje enkel door slim naar het deeltje te kijken. Door de sterkte van hun 
meting aÂankelijk te maken van een eerdere meetuitkomst, wisten ze 
het deeltje naar de gewenste toestand te sturen. 

Sturen door gluren:  
fysici bedwingen quantumdeeltjes door ze te bekijken 
16 februari 2014: De doos van Schrödinger, met een kat die tege-
lijk levend en dood is. Als de doos geheel geopend wordt, zal de 
toestand van kat levend óf dood zijn. Door de doos op een kier te 
ze�en kan een beetje informatie verkregen worden terwijl de fra-
giele quantumtoestand van kat grotendeels behouden blij�. In een 
experiment van een team van onderzoekers van FOM en de TU Del� TOPFYSICA
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science, fysica, en biologie en chemie samen28. 
Belangrijke onderzoeksgebieden waarbinnen de 
noodzaak tot het overbruggen van de kloof tussen 
science and engineering nu al tot concrete initiatie-
ven in Nederland leidt, zijn quantum computing (zie 
QuTech, sectie 3.2.6), materialen (sectie 3.2.2.) en 
energieonderzoek (sectie 3.2.1). Wil Nederland ook in 
de toekomst bij andere opkomende multidisciplinaire 
wetenschappelijke thema’s toonaangevend kunnen 
blijven, dan moet deze kloof systematischer over-
brugd worden. Dit vereist goed samenspel van de 
universiteiten en FOM, STW. Wellicht moet NWO zelfs 
bewust geen Science Council maar een Science and 
Engineering Council oprichten. 
De Commissie hee� ook gepleit voor internationale 
positionering van de Nederlandse bètadisciplines 
als University of the Netherlands. Een gezamenlijke 
profilering en marketing van de Research and In-
novation Delta, die Nederland de facto is, kan in de 
toenemende internationale competitie voor talent 
inderdaad grote meerwaarde bieden. 
Actielijnen: 
1. FOM zal zich inze�en om aanbeveling 11 van de 
commissie – ‘Bridge	science	to	engineering’ – samen 
met de universitaire partners en zustergebieden van 
NWO te helpen verwezenlijken. De Verkenningscom-
missie Materialen (zie sectie 4.2.1) en AMOLF (zie 
sectie 4.1.2) kunnen wellicht ook een rol bij spelen bij 
initiatieven op dit gebied.  
2. FOM zal vanuit de eigen rol initiatieven, om te 
komen tot profilering van de University	of	the	 
Netherlands, helpen ondersteunen. 

Open Access
FOM onderschrij� het belang van zo vrij mogelijke 
toegang tot de publicaties van het (mede) met 

publieke middelen gefinancierde onderzoek en 
hee� daartoe in 2011 een Open	Access	beleidslijn 
vastgesteld29. De hoofdpunten van deze beleids-
lijn zijn dat met ingang van 2012 publicaties uit 
alle lopende en nieuwe FOM-projecten a) naast 
plaatsing in een regulier tijdschri� ook geplaatst 
worden in een publieke database, bijvoorbeeld 
een repository of b) worden gepubliceerd in 
wetenschappelijke Open Access-tijdschri�en of 
-boeken met waarborging van de wetenschap-
pelijke kwaliteit door peer-review. Aangezien er 
in de fysica nog weinig Open Access-tijdschri�en 
zijn met een hoge impactfactor zal vooralsnog 
het accent op de eerste actielijn liggen. De 
verantwoordelijkheid om naar deze beleidslijn 
te handelen ligt bij de FOM-werkgroepleiders en 
FOM-instituuts-directeuren.

Integriteit
De afgelopen jaren is de aandacht voor de inte-
griteit van de wetenschap en wetenschappers 
en voor het belang van goed datamanagement, 
sterk toegenomen, mede naar aanleiding van een 
aantal incidenten. Ook over publicatiedruk en 
vermeende ‘perverse prikkels’ van het systeem 
is toenemende discussie. Binnen de natuurkunde 
zijn er over het algemeen voldoende checks and 
balances, en sommige subgebieden, zoals de 
subatomaire fysica, hebben een voorbeeld- 
functie op gebied van open access en data- 
management. Nie�emin zal FOM, ook als orga-
nisatieonderdeel van NWO, de komende jaren 
extra aandacht geven aan de (publicatie)cultuur 
binnen het vakgebied en aan de vraag of er voor 
de procedures en instrumenten van FOM vanuit 
dit perspectief aanscherping nodig is.

30  Dit systeem leidt wegens 

het ontbreken van een stok 

achter de deur zo niet tot 

vraaguitval dan wel tot 

vraaguitstel. De vraaguitval 

die deze maatregel tot 

nu toe tot gevolg hee�, is 

groter dan nodig om de 

benodigde bezuinigingsop-

gave te halen. 

28  Van oudsher is bij de bouw 

van grote onderzoeksfaci-

liteiten als LHC, KM3Net, 

HFML, FELIX, maar ook 

ESS, XFEL en telescopen, 

nauwe samenwerking tussen 

wetenschappers en inge-

nieurs uiteraard cruciaal. 

De oproep de kloof tussen 

science en engineering 

te overbruggen richt zich 

vooral op het meer explora-

tieve onderzoek zelf. 

29  Zie h�p://www.fom.nl/live/

projectenenwerkgroepen/

project_en_verantwoording/

openaccessbeleidslijn.pag

4 Instrumenten

4.1  Vernieuwingsimpuls

De Vernieuwingsimpuls van NWO kent drie compar-
timenten: Veni, Vidi en Vici. De eerste twee worden 
op disciplineniveau uitgevoerd, voor de fysica onder 
auspiciën van het gebiedsbestuur N. De Vici grants 
worden via een wetenschapsbrede competitie door 
NWO-centraal uitgezet. Er komen in toenemende 
mate geluiden uit het veld dat de huidige aanpak 
onvoldoende ruimte laat voor sommige talentvolle 
onderzoekers uit de bèta-technische wetenschap-
pen, naar verluidt omdat maar weinig beoordelaars  
in staat zijn zich over aanvragen uit deze gebieden 
een goed oordeel te vormen en zij zich te weinig laten 
leiden door de adviezen van de experts. Hoewel ook 
fysici de verantwoordelijkheid hebben zich reken-
schap te geven van hun beoordelaars pleit FOM voor 
het nog eens goed tegen het licht houden van deze 
aanpak van de beoordeling – gebiedsoverschrijdende 
beoordeling kan, maar vereist wel grote zorgvuldig-
heid, intensieve ondersteuning van de jury, en een 
gedeelde visie op de diversiteit van de wetenschap en 
de consequenties daarvan. Deze discussie kan uiter-
aard niet los gezien worden van de discussie over de 
vormgeving van het Zwaartekrachtprogramma, dat in 
de huidige vorm soms juist als te veel in het voordeel 
van de bètawetenschappen wordt gevoeld: de uitda-

ging bij de opzet van alle brede NWO-programma’s is 
om ruimte te laten voor de diversiteit van de weten-
schapsgebieden, hun organisatievorm en werkwijze.
In zijn algemeenheid vindt FOM dat in het licht van de 
opkomst van de ERC en de bezuinigingen op andere 
budge�en binnen NWO een zekere aanpassing van 
de Vernieuwingsimpuls geboden is. Daarbij moet 
ook in achtworden genomen dat Vidi’s in het kader 
van het oprukkende tenure tracksysteem binnen de 
fysica juist wel in een belangrijke behoe�e voorzien; 
dit geldt waarschijnlijk net zo voor een aantal andere 
disciplines. De beperkte ruimte die N hee� om tussen 
Vernieuwingsimpuls-budge�en te schuiven, wordt 
maximaal ten gunste van meer Vidi-grants benut.

4.2  FOM-Projectruimte 

In het kader van de door de overheid opgelegde 
bezuinigingen hee� FOM ervoor moeten kiezen onder 
andere flink te korten op het budget voor de FOM-
Projectruimte. In plaats van twee vaste deadlines is 
overgegaan op een systeem van doorlopend indie-
nen.30 Een bijkomend gevolg is dat de kwaliteit van de 
aanvragen, die gehonoreerd worden, uitermate hoog 
is. Dit verhoogt  juist weer de drempel om in te dienen, 
watvooral schadelijk is voor jonge onderzoekers, die 
vaak op een tenure track zi�en en voor hun onder-

De bovengeschetste ambities vereisen van FOM een adequate financiering ondersteund door enkele 

heldere en toegankelijke subsidie-instrumenten. Deze moeten ervoor zorgen dat er gezonde ruimte 

blijft voor puur nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, zij het mono-, multi- of interdisciplinair.  

Daarnaast is ruimte voor strategische programma’s noodzakelijk, hetzij voor interdisciplinaire  

samenwerking, dan wel om ruimte te houden om in te spelen op onverwachte nieuwe mogelijkheden 

en initiatieven, zoals ARCNL of QuTech in 2013.

AMOLF-onderzoekers spieken naar de vergeten  
component van licht
Natuurkundigen van AMOLF hebben voor het eerst tegelijkertijd 
de elektrische én magnetische velden van licht gemeten. Met een 
dergelijke meting kunnen wetenschappers het gedrag van licht in 
nanogestructureerde metamaterialen beter begrijpen. De AMOLF-
onderzoekers publiceerden hun bevindingen op 15 december 2013 in 
Nature Photonics.TOPFYSICA

ALS STERKE BASIS

Doorbraak voor plastic zonnecellen 
Plastic zonnecellen kunnen net zo’n hoog rendement halen als ‘klassieke’ 
zonnecellen van silicium. Aan de hand van theoretische modellen hebben 
onderzoekers van de FOM-focusgroep aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
samen met een collega van de Universiteit van Denver, laten zien welke 
wegen naar de ‘Next Generation’ plastic zonnecellen kunnen leiden. In beeld 
een bushokje in San Francisco met een dak van plastic zonnecellen.

MULTIDISCIPLINAIR

ONDERZOEK
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zoekmiddelen bij uitstek zijn aangewezen op  
de FOM-Projectruimte.
Zodra de financiële situatie het toelaat wil FOM 
terugkeren naar het oude systeem met één of twee 
vaste deadlines. In het geval de bezuinigingen op 
de FOM-Projectruimte niet op andere wijze kunnen 
worden gerealiseerd, is het noodzakelijk om verdere 
maatregelen te treffen, om daarmeetoch uit te kun-
nen komen op een honoreringspercentage van circa 
25 procent. Daarbij denkt FOM aan het creëren van 
meer kansen voor jonge onderzoekers, die nog nooit 
in de FOM-Projectruimte hebben gescoord31 of aan 
een apart instrument voor onderzoekers, zoals de 
STIP-subsidies van NWO-CW. Ook aan de vraagzijde 
worden beperkingen ingevoerd: overwogen kan 
worden onderzoekers die nog relatief veel vacatures 
in hun groep hebben van indiening uit te sluiten32. 

4.3  FOM-programma’s

Voor een gezond wetenschapssysteem is een combi-
natie van kleinschalige (individuele) grants en grotere 
programma’s cruciaal: voor sommige thema’s is eigen-
lijk alleen met een gecoördineerde aanpak door een 
aantal onderzoekers – soms elk met hun eigen invals-
hoek – een doorbraak te forceren. Bij de zogenaamde 
Vrije FOM-programma’s, die bo�om-up ingediend 
worden door onderzoekers uit het veld, hee� zich de 
afgelopen jaren een duidelijke trend afgetekend naar 
dergelijke meer coherente programma’s gericht op 
de ontginning van een nieuw thema. Daarnaast zijn 
op het gebied van fusie en de subatomaire fysica, 
waar het onderzoek in langlopende internationale 
collaboraties plaatsvindt, vaak langlopende strategi-
sche programma’s nodig, programma’s waarvan het 
onderwerp van tevoren is vastgelegd door de aard 
van de samenwerkingsverbanden en de faciliteiten. 

Dergelijke strategische programma’s vallen door hun 
aard en omvang buiten de reguliere Vrije FOM-pro-
gramma’s. Ook als er van FOM-wege of in het kader 
van de topsectoren bewust top-down op speciale 
thema’s wordt ingezet, is sprake van een strategisch 
programma. Tenslo�e kent FOM een derde variant 
van programma’s, de Industrial Partnership Program-
mes, waarvan het thema wordt bepaald door de 
industriële partner(s), die dan ook ten minste de hel� 
van de financiering leveren.

4.3.1 Vrije FOM-programma’s
FOM stree� bij de inrichting van haar instrumenta-
rium naar een goede balans tussen de FOM-Projec-
truimte enerzijds en programma’s anderzijds. Via 
de eerste lijn kunnen aanvragen voor kleinschalige 
projecten worden ingediend vanuit de volle breedte 
van de natuurkunde. Wetenschappelijke kwaliteit is 
het dominante selectiecriterium. Programma’s zijn bij 
uitstek geschikt voor een thematische aanpak. Veelal 
door consortia van onderzoekers, die hun uiteen-
lopende expertises inze�en om een gezamenlijk 
doel aan te pakken. Soms door met een focusgroep 
langdurig, doelgericht en met een substantiële inzet 
van middelen een wetenschappelijk, maatschappelijk 
of industrieel probleem geforceerd tot een oplossing 
te brengen dan wel een goed zicht daarop te verschaf-
fen. Soms ook door een FOM-groep in een industrieel 
laboratorium onder te brengen. FOM kent in principe 
drie soorten programma’s. 
Voor de Vrije FOM-programma’s konden tot op heden 
een keer per jaar aanvragen worden ingediend. Bij de 
beoordeling en selectie die in twee ronden verloopt, 
is de wetenschappelijke kwaliteit het dominante 
criterium. De gebruikelijke omvang van dergelijke 
programma’s is tussen de twee en drie miljoen euro. 
Door de bezuinigingen op het basisbudget, dat FOM 

jaarlijks van NWO ontvangt, hee� het budget voor 
Vrije FOM-programma’s een flinke veer moeten 
laten. Het gevolg is dat ter behoud van een efficiënt 
beoordelingsproces is gekozen het programmaloket 
slechts eens per twee jaar open te stellen. Uiteraard 
is het de ambitie om aan de bezuinigingen op het bud-
get voor Vrije FOM-programma’s waartoe al is beslo-
ten, te ontkomen. Het loket kan in dat geval jaarlijks 
weer opengaan. Bovendien wil FOM met belendende 
gebieden bezien of het loket ook toegankelijker 
gemaakt kan worden voor gezamenlijk te financieren 
cross-disciplinaire programma’s. Verdere bezuinigin-
gen op het FOM-budget kunnen er echter toe dwingen 
het programmaloket geheel te sluiten. 

4.3.2 Strategieprogramma’s
FOM kent strategieprogramma’s om speciale strate-
gische doelen te verwezenlijken – strategieprogram-
ma’s zijn de facto alle programma’s waarvoor door het 
bestuur (vaak samen met andere partners) bewust 
gekozen wordt. Het scala aan strategische program-
ma’s is heel breed, maar ook is voor deze programma’s 
de wetenschappelijke kwaliteit het doorslaggevende 
beoordelingscriterium. Daarvoor worden in de regel 
internationale panels ingezet. 
De uiteenlopende aard, omvang en doelstellingen van 
strategieprogramma’s wordt het best geïllustreerd 
aan de hand van een aantal recente voorbeelden: het 
programma CO2-neutrale brandstoffen, de FOM-
focusgroepen voor energieonderzoek, de FOM-acti-
viteiten binnen QuTech, de steun aan de exploitatie 
van FELIX en HFML, het grote LHC-programma dat 
onlangs werd gehonoreerd en noodzakelijk is voor het 
Nikhef samenwerkingsverband om te participeren 
in de collaboraties bij CERN. Relevante initiatieven 
die qua doelstelling en/of aard van de benodigde 
middelen niet goed passen in de procedure voor de 

Vrije FOM-programma’s, kunnen doorlopend bij het 
Uitvoerend Bestuur aanhangig worden gemaakt. Dit 
is ook nu�ig met het oog op middelen die eventueel 
voor topsectoren ter beschikking komen. 

4.3.3 Industrial Partnership Programmes
Aanvragen voor IPP’s kunnen doorlopend worden 
ingediend. De wetenschappelijke kwaliteit wordt 
bewaakt door programmacoördinatoren op het 
IPP-bureau, die nauw betrokken zijn bij de ontwikke-
ling van IPP-aanvragen, internationale referenten, 
werkgemeenschapscommissies en het Uitvoerend 
Bestuur. IPP’s vergen maatwerk, wat zich slecht 
verdraagt met een vaste indiendatum en een verge-
lijkende beoordeling. De cofinancieringseis blij� 50 
procent in cash voor IPP’s. Hiermee verwachten we 
een duidelijk commitment vanuit het bedrijfsleven en 
wordt het inverdieneffect op een efficiënte manier in 
stand gehouden.
Doel van FOM is een flexibel IPP-instrument met 
vaste uitgangspunten dat vooral gericht is op het han-
teren van grotere bedrijven en organisaties als basis. 
Met vast wordt hier gedoeld op een strenge weten-
schappelijke kwaliteitstoetsing en cash bijdrage van 
de private partner. Met flexibel wordt gedoeld op 
variatie in onder meer financieel volume, locatie van 
de onderzoeksgroep (bijvoorbeeld in een bedrijfslab), 
specifiek versus generiek met een open call.
De mogelijkheid het IPP-instrument flexibel in te kun-
nen ze�en, maakt hiermee ook een ‘mini-IPP’ mogelijk 
waarmee mogelijk ook het mkb kan worden bediend.
Actielijn: 
De in het vorige Strategisch Plan al aangekondigde 
evaluatie van de IPP-formule zal eind 2014 of begin 
2015 in gang gezet worden. Bij de evaluatie zal ook 
aandacht gegeven worden aan andere vormen van 
beoordeling van ingediende IPP-voorstellen. FOM 

31			Jonge	onderzoekers	die	

nog niet eerder gescoord 

hebben, toestaan dat 

voortaan elke ronde (en niet 

maar een keer per jaar) kan 

worden ingediend en het 

gemakkelijker maken om via 

een voorkeursbehandeling 

c.q. een ‘joker’ te scoren (een 

joker mag twee keer worden 

ingezet (is nu een keer), de 

jokergrens verschui� naar 

een score bij de beste 60 

procent (i.p.v. 50 procent), 

en er kunnen per ronde 

maximaal drie (i.p.v. twee) 

projecten met een voor-

keursbehandeling worden 

gehonoreerd.

32  Bijvoorbeeld, onderzoekers 

die een ERC Advanced 

Grant, Zwaartekracht of 

Spinoza premie ontvan-

gen, worden enige tijd 

uitgesloten. Koppeling 

aan het aantal nog niet 

beze�e vacatures voor oio’s 

en postdocs behoort tot de 

mogelijkheden.

Peptiden gedetailleerder dan ooit in beeld 
Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en FOM zijn erin 
geslaagd de 3D-structuur van bepaalde peptiden, de bouwstenen van eiwi�en, tot 
in detail te beschrijven. Daarvoor gebruikten ze ver-infraroodlicht uit het laserlab 
FELIX van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat in 2013 in gebruik is genomen. 
Het vaktijdschri� Angewandte Chemie publiceert de resultaten, die van belang 
zijn voor al het vervolgonderzoek dat aan structuuropheldering van peptiden en 
andere moleculen gedaan wordt, op 27 februari 2014 online.MULTIDISCIPLINAIR
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De achterflap van de april-editie van Angewandte	Chemie staat in het teken van de Nijmeegse studie en toont 
het experiment in een notendop. Over de meeste molecuulstructuren is nog maar weinig informatie beschik-
baar, vergelijkbaar met de 2D-tekening rechtsboven. Met ver-infraroodlicht kan die simpele tekening omgezet 
worden naar een 3D-model. Ver-infraroodlicht wordt gemaakt met behulp van de vrije-elektronenlaser FELIX 
(weergegeven als de blauwe en rode magneten in de tekening). Door het molecuul hiermee te onderzoeken, 
ontstaat nieuwe informatie over de molecuulstructuur. Die informatie filteren de chemici uit het ver-infrarood-
spectrum met nieuwe theorieën (bijvoorbeeld de BOMD Theory op de post-it). Zo kunnen ze de data uit hun 
experimenten succesvol omze�en naar natuurgetrouwe 3D-modellen.
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zal ook openstaan voor experimenten gericht op het 
vergroten van de toegankelijkheid voor het mkb.

4.4 Missiebudge�en instituten

De missiebudge�en vormen de financiële basis voor 
de instituten. De budge�en voorzien minimaal in 
de vaste lasten die voor het invullenvan de missie 
nodig zijn: vaste wetenschappelijke staf, technische 
ondersteuning en werkplaatsen, beheer en huisves-
ting. De rest moet in competitie worden verdiend. 
Voor een deel is dat de interne FOM-markt met de 
instrumenten die hiervoor zijn beschreven. FOM hee� 
in 2012 besloten geen bezuinigingen aan te brengen 
op de missiebudge�en, wel hebben de instituten de 
opdracht gekregen hun onderzoekmiddelen meer 
op markten buiten FOM te verdienen. Daartoe is de 
zogenaamde missiegebonden envelop in het leven ge-
roepen die een maximum verbindt aan het bedrag dat 
via Vrije FOM-programma’s en strategieprogramma’s 
niet verworven worden. Aanvragen voor IPP’s en de 
FOM-Projectruimte zijn overigens van deze beper-

king uitgezonderd. Ook bij nieuwe bezuinigingen wil 
FOM aan de gekozen beleidslijn vasthouden; dit om 
de inverdiencapaciteit van de instituten op peil te 
houden. Het voorgaande laat onverlet dat het zaak 
is de relatie tussen de missie, de voor de uitvoering 
daarvan benodigde personele en materiële middelen 
en het missiebudget goed te bewaken en daarin zo 
nodig corrigerend op te treden. 
Dit laatste geldt in het bijzonder voor DIFFER dat 
met het afstoten van FELIX naar Nijmegen, de nSI-
groep naar Twente, en de introductie van het nieuwe 
onderzoek aan zonnebrandstoffen een enorme 
gedaantewisseling ondergaat. Bovendien maakt 
DIFFER met het nieuwe onderzoek een transitie naar 
een verdienmodel en werkwijze – table top science 
en projectleiders met elk een herkenbare groep – die 
vergelijkbaar zijn met het model van AMOLF. Dit is 
een goede reden om enerzijds het missiebudget en 
de missiegebonden envelop van DIFFER te herijken, 
en om na te gaan of er tijdelijk aanvullende middelen 
nodig zijn om de transitie succesvol tot stand te  
kunnen brengen.

5 Organisatie en personeel

5.1  Organisatie 

5.1.1  Werkgemeenschapscommissies 
en subgebieden
In de komende strategieperiode zal worden verkend 
hoe FOM het beste vorm en inhoud kan geven aan 
de rol die nu vervuld wordt door de werkgemeen-
schapscommissies en de subgebieden. De werk-
gemeenschapscommissies vervullen nu een rol die 
voor het Uitvoerend Bestuur van FOM van zeer grote 
waarde is, zowel bij het adviseren over ingediende 
aanvragen voor Vrije FOM-programma’s, als bij het 
monitoren van de wetenschappelijke voortgang in die 
programma’s. In de jaren dat het programmaloket niet 
open is voor indienen, is er echter minder te doen voor 
de werkgemeenschapscommissies. Deze periode 
zou gebruikt kunnen worden voor het verkennen van 
nieuwe mogelijkheden in het betreffende subgebied, 
bijvoorbeeld via een eendaagse conferentie. 
Daarnaast kenmerkt deze tijd zich door een toene-
mend aandeel van het multidisciplinaire onderzoek, 
zowel over de subgebieden van de fysica (bijvoor-
beeld het materialenonderzoek, maar ook de toe-
genomen overlap tussen subgebieden zelf, bijvoor-
beeld FeF en FL) als met andere wetenschappelijke 
disciplines (energieonderzoek, geo-	en	computational	
science). Deze ontwikkelingen vragen om een her-
oriëntatie op de huidige subgebiedenindeling en bij 
benodigde adviserende commissies. 

5.1.2 Werkzaamheden van het 
FOM-bureau in verandering
De versterkte proactieve en makelende rol van de 
centrale FOM-organisatie in het steeds wisselende 
speelveld van belangen en politieke realiteit, in 
samenwerking met zeer diverse partners, vraagt om 
meer flexibiliteit en capaciteit van het FOM-bureau 
dan in het verleden.
Niet alleen zal FOM de reguliere subsidie-instru-
menten uitvoeren, die transparante beoordeling 
van onderzoeksvoorstellen mogelijk maken, ook zal 
FOM flexibel moeten inspelen op een verbindende en 
organiserende rol in Nederland – tussen wetenschap-
pelijke disciplines, bedrijven en wetenschappers - en 
in Europa. Dit gaat gepaard met significante veran-
deringen en verschuivingen in de aard en hoeveelheid 
van de werkzaamheden: het FOM-bureau krijgt een 
sterke rol bij acquisitie. De organisatie van het FOM-
bureau en met name van de afdeling Onderzoekbeleid 
zal worden aangepast om deze rol flexibel en efficiënt 
te kunnen accommoderen.
Een en ander betekent ook dat de capaciteit van 
het FOM-bureau mogelijk iets zal moeten worden 
uitgebreid. Hierbij zal er uiteraard altijd naar worden 
gestreefd  eventuele extra posities te financieren uit 
extra te verwerven middelen (zoals de posities van de 
IPP-programmacoördinatoren uit de IPP-bijdrage van 
bedrijven worden gefinancierd).
Verder zal de slag naar het digitaal en papierarm wer-
ken in de centrale FOM-organisatie onverkort worden 

Gepassioneerde onderzoekers, technici en andere ondersteunende medewerkers vormen de basis  

van topwetenschap. Zowel personeelsbeleid als de organisatie moeten ten dienste staan van hen,  

maar moeten ook rekening houden met ontwikkelingen bij de overheid en in het wetenschapssysteem. 

In dit hoofdstuk worden de strategische accenten op dit gebied geformuleerd.

Bellenblazend plasma maakt beter materiaal voor  
waterstofproductie
Metaal dat wordt blootgesteld aan plasma (heet, geladen gas) vormt vanzelf een 
poreus oppervlak van nanodons. Zulke nanostructuren kunnen waterstof produ-
ceren uit water met de energie uit zonlicht, en zo duurzame energie opslaan in de 
vorm van solar fuels. Controle over de nanostructuur was voorheen lastig. In het 
vakblad Applied Materials & Interfaces beschrijven Nederlandse onderzoekers nu 
hoe ze met een plasmatechniek nanodons op maat kunnen maken.MULTIDISCIPLINAIR

ONDERZOEK

Topologische supergeleider in zicht
Onderzoekers van FOM, het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam en 
het	National	Institute	for	Materials	Science	in	Tsukuba	(Japan)	hebben	aangetoond	dat	
de elektronen in een topologische supergeleider zich ongewoon gedragen. De elektronen 
versmelten in exotische paren met bijzondere quantumeigenschappen. De belangstelling 
voor topologische supergeleiders is groot, omdat zij als fundamentele bouwstenen kunnen 
dienen voor toekomstige quantumcomputers. De onderzoekers publiceerden hun bevindin-
gen op 31 januari 2012 online in Physical Review Le�ers.MULTIDISCIPLINAIR

ONDERZOEK
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Lensloze microscopen 
26 februari 2014: Met een valorisatiesubsidie van FOM zal een team van de VU en start-up Optics11 de moge-
lijkheden van een nieuw type microscoop, die kwantitatieve fasecontrastbeelden levert met een resolutie op 
micrometerniveau, gaan onderzoeken en de veelbelovende technologie verder ontwikkelen voor andere toepas-
singen. Het bijzondere van deze microscoop is dat hij geen optische componenten, zoals lenzen, bevat. Hierdoor 
kan de microscoop compact, robuust en goedkoper worden gebouwd. In beeld de experimentele opstelling van 
de lensloze microscoop: uit de gele glasvezel komt licht dat cellen in een kweekbakje belicht. Rechts onder de 
bakjes bevindt zich de (zwart-rode) camera, die het verstrooide licht van de cellen detecteert. INNOVATIE &

IMPACT
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doorgezet. Zo wordt bij FOM en NWO al hard gewerkt 
aan de implementatie van een Informatie Systeem 
voor Aanvragen, Archiveren en Communicatie 
(ISAAC). Aanvullend zal altijd gestreefd worden naar 
maximale efficiëntie van de FOM-procedures – hierbij 
is een goede interne afstemming tussen OZB, CPD en 
FZ altijd het startpunt. 

5.1.3 Vernieuwing financiële processen en 
financieel systeem
FOM hee� te maken met een sterk veranderende bui-
tenwereld, die flexibele financiële verslaglegging eist 
door onder andere wijzigende subsidieregels en een 
wijzigende informatiebehoe�e. De invloed van extern 
beleid laat zich duidelijk gelden door een afname in de 
basissubsidie versus een toename van doelsubsidies 
en de recentelijk ingevoerde topsectoren. Ook wet- 
en regelgeving is van invloed op FOM33. Als laatste 
eist de publieke opinie goed bestuur en rechtmatige 
besteding van publieke middelen. 
Het doel van het in 2012 gestarte project Vernieuwing 
Financiële Processen is om de financiële en begro-
tingsprocessen en procedures van de FOM organisa-
tie aan te passen en in te richten conform de eisen en 
wensen van deze tijd en waar mogelijk te vereenvou-
digen en te uniformeren. Deze processen en proce-
dures zullen worden ondersteund door een modern, 
efficiënt en gebruikersvriendelijk financieel systeem 
dat flexibel en toekomstbestendig is. FOM stree� 
ernaar het nieuw financiële systeem op 1 januari 2016 
in gebruik te nemen.

5.2 Communicatie

De visie en inhoudelijke focus van dit Strategisch 
Plan vormen de basis voor de externe communicatie 
van FOM en voor de manier waarop medewerkers en 

bestuursleden namens en over FOM communiceren. 
De sectie Communicatie richt zich op de manier 
waarop communicatie kan bijdragen aan de missie en 
doelstellingen van FOM, opdat FOM haar positie in 
het wetenschapssysteem versterkt en toponderzoek 
kan (blijven) uitvoeren. Uiteindelijk draait dat om de 
opbouw en het behoud van een goed imago, zodat 
mensen met succes en naar tevredenheid bij en met 
FOM werken: succesvolle en tevreden werknemers 
zijn de beste ambassadeurs van FOM. De sectie 
Communicatie formuleert hieronder twee aandachts-
punten voor de komende periode. Om hiervoor ruimte 
te maken zal de sectie Communicatie kritisch naar 
bestaande activiteiten kijken en zich meer richten 
op het ondersteunen van medewerkers en relaties 
(iedereen communiceert!).

Kernpunten van dit Strategisch Plan staan centraal
Meer dan voorheen zullen de issues uit dit Strate-
gisch Plan centraal staan in de communicatieactivi-
teiten van FOM. Van belang is om een selectie van 
relevante onderwerpen proactief goed te belichten 
en neer te ze�en, liefst tegelijk zowel intern als in 
de media of de politiek. Een voorbeeld hiervan is om 
een proactief statement voor te bereiden op een 
onderwerp dat opkomt of al sluimert in de media, 
bijvoorbeeld de invoering van bursalen, of het tekort 
aan technici/bèta’s, door te laten zien wat FOM doet 
en waarom. Andere onderwerpen lenen zich beter 
voor een continue benadering: een paar maal per jaar 
via diverse interne en externe kanalen het onderwerp 
vrouwen in de wetenschap onder de aandacht bren-
gen, of voorbeelden van kennisbenu�ing, maar ook 
inhoudelijke resultaten op een bepaald gebied, zoals 
energieonderzoek of bepaalde multidisciplinaire 
vakgebieden. De inhoud staat in de communicatie 
centraal. 

Afstemmen beleid en inhoud: practice what  
you preach
In de communicatie blij� aandacht voor het afstem-
men van beleid en middelen: breng vrouwen in beeld 
in het kader van het vrouwenbeleid; staat interna-
tionalisering centraal, communiceer dan ook in het 
Engels; doe je onderzoek naar duurzame energie, ge-
bruik dan duurzaam geproduceerd papier of breng de 
duurzaamheid van het DIFFER-lab over het voetlicht. 

5.3  Personeel

Wetenschappelijk onderzoek is mensenwerk. De 
mensen (circa 1.100 werknemers) bij FOM zijn pro-
movendi (oio’s), postdocs, vaste wetenschappers, 
technici en ander ondersteunend personeel, ieder 
met een eigen rol bij het wetenschappelijk onderzoek. 
FOM’s uitgangspunt en ambitie is een personeelsbe-
leid dat voor elk van die personeelscategorieën past 
bij die rol, de beschikbare middelen optimaal benut 
en vooral alle werknemers stimuleert en faciliteert 
om, vaak gedurende een groot deel van hun leven, 
in goede balans met hun ‘thuisfront’ en vrienden het 
beste van zichzelf in hun onderzoek of hun onder-
steunende werkzaamheden te steken. Enthousiaste 
herinneringen aan het FOM-dienstverband hebben 
een grote toegevoegde waarde en zijn bij uitstek de 
graadmetervoor ons ‘goed werkgeverschap’ – suc-
cesvolle en enthousiaste werknemers zijn de beste 
ambassadeurs voor FOM en de Nederlandse fysische 
gemeenschap.

5.3.1 Belang van eigen werkgeverschap
Ook de afgelopen jaren is meermalen gebleken dat 
het eigen werkgeverschap een van de belangrijkste 
voorwaarden is om effectief en proactief te kunnen 
opereren en om nieuwe initiatieven te ontplooien. Een 

samenwerkingsprogramma als het Computational 
Science	for	Energy	Research met Shell zou vrijwel 
onmogelijk zijn geweest als FOM niet zelf werkgever 
was – dit hee� het namelijk mogelijk gemaakt om met 
Shell heldere afspraken te maken over de werving, be-
geleiding en ondersteuning van de 75 promovendi die 
na hun promotie in Nederland in dienst van FOM bij 
Shell Bangalore gaan werken. Ook de keuze van ASML 
voor het Amsterdamse bod voor de oprichting van het 
ARCNL is nauw verweven met de mogelijkheid van 
FOM om als eigen werkgever met de partners UvA/
VU en ASML afspraken te maken over opbouw van 
het ARCNL, IP-rechten en de eventuele beëindiging 
van het ARC. 
Korte lijnen, rechtstreeks contact met de ‘werkvloer’ 
op de FOM-instituten en in de universitaire groepen 
bieden, in combinatie met de zelfstandige positie van 
FOM, de mogelijkheid om maatwerk, ook op gebied 
van arbeidsvoorwaarden, te leveren en om efficiëntie 
in het primaire proces én in het beheer te bevorderen, 
en tegelijkertijd vinger aan de pols te houden en con-
sistentie te bewaken. Uitgangspunt hierbij is dat de 
personeelsdienst van FOM slagvaardig en ‘klantge-
richt’ opereert en zich commi�eert aan een accurate 
en snelle aÂandeling van algemene en individuele 
personeelszaken, met een goede balans tussen maat-
werk en consistente toepassing van regelgeving. 

5.3.2 Accenten personeelsbeleid FOM
De in de vorige hoofdstukken beschreven ontwikke-
lingen en ambities en de te verwachte ontwikkelingen 
in voor werkgevers en werknemers relevante wet- en 
regeling leiden tot een aantal accenten en aandachts-
punten die hier worden beschreven. Elk van deze 
punten zal op de gebruikelijke wijze binnen de interne 
overleggroep personeelszaken en met raadpleging 
van management en de werknemersvertegenwoor-

33  Denk hierbij aan de invoering 

van de richtlijn voor de 

jaarverslaglegging	(RJ660)	

voor onderwijsinstellingen, 

waarbij het zogenaamde 

‘onderhanden werk’ bepalen 

van projecten met geld 

van derden een belangrijke 

rol speelt naast de fiscale 

invoering van de werkkos-

tenregeling.

Vijf miljoen euro voor onderzoek naar CO2-neutrale brandstoffen
Zeven onderzoeksprojecten op het gebied van schone productie van CO2-neutrale 
brandstoffen uit water en koolstofdioxide ontvangen financiering van Shell, FOM en NWO. 
Voor de onderzoekscall is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door Shell (2 miljoen euro), 
FOM (1 miljoen euro), NWO-Chemische Wetenschappen (1 miljoen euro) en het Algemeen 
Bestuur van NWO (1 miljoen euro). De call ‘CO2-neutral fuels’ maakt deel uit van het multi-
disciplinaire wetenschappelijk programma ‘CO2-neutrale brandstoffen’ dat is ingebed in 
de NWO-propositie voor de Topsector Energie 2012-2013.INNOVATIE &

IMPACT
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digingen (met name de Centrale Ondernemingsraad) 
in concrete actieplannen met goed evalueerbare 
doelstellingen worden vormgegeven. 

Consequenties van de verschuiving in financiering 
en wetgeving
Voorzien wordt dat het aantal grote (samenwerkings)
programma’s met derden zal toenemen Dit zal leiden 
tot een toename van financieringsafspraken over 
langere, maar eindige tijd – denk bijvoorbeeld aan 
nieuwe focusgroepen, programma’s zoals CSER met 
Shell of een nieuw ARC, waarbij langdurige maar 
in principe eindige werkgever-werknemerrelaties 
aan de orde zijn. Tegelijkertijd is er een trend in de 
nationale wetgeving waarbij de tijdelijkheid van 
(opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten wordt 
beperkt, terwijl tegelijkertijd het beëindigen van een 
dienstverband door werkgevers eenvoudiger lijkt te 
gaan worden.
Dit spanningsveld vraagt om een passende aanpak 
waarbij de gedachte nu uitgaat naar meer aandacht 
voor bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling voor vaste 
werknemers (op tijdelijk geld). Het nemen van ver-
antwoordelijkheid en actie voor de eigen loopbaan-
ontwikkeling is nu nog lang niet voor alle werknemers 
een vanzelfsprekendheid. Ook voor leidinggevenden 
is het geven van aandacht aan loopbaanontwikkeling 
niet altijd even eenvoudig; soms lijkt aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers zelfs 
strijdig met de belangen van de organisatie op korte 
termijn.
Tegen de achtergrond van verschuivende financiering 
en het feit dat FOM bij sommige samenwerkings-
verbanden maar een van de spelers is, zal per keer 
moeten worden bezien of het uitgangspunt ‘door 
FOM gefinancierd betekent FOM werknemer’ de 
optimale oplossing is. Het antwoord op die vraag zal 

aÂankelijk kunnen zijn van de inzet van het samen-
werkingsverband en de betrokken personeelscatego-
rie, of zelfs van individuele omstandigheden. 

Prestatieafspraken binnen de organisatie
De bereidheid van FOM om met externe partijen 
samen te werken op basis van prestatieafspraken kan 
extra kracht bijgezet worden door deze op adequate 
wijze te vertalen naar prestatie- of resultaataf-
spraken met organisatiedelen, afdelingen of zelfs 
individuele werknemers. In sommige gevallen zullen 
andere dan tot nu toe vereiste competenties wellicht 
meer aandacht moeten krijgen. Zo’n ontwikkeling kan 
in sommige gevallen een cultuuromslag betekenen 
en vereist goede begeleiding door- en aandacht van 
leidinggevenden in alle geledingen, waarvoor een bij 
FOM passende systematiek van functioneringsbe-
oordeling een belangrijk hulpmiddel is. 

Personeelsaccenten in het kader van de internatio-
nalisering van de organisatie en werving
Aantrekkelijkheid van FOM en de Nederlandse weten-
schap voor (internationaal) onderzoekstalent is naast 
wetenschappelijk klimaat en ontplooiingsmogelijkhe-
den aÂankelijk van het ‘gemak’ waarmee dat talent 
(en hun partners) in Nederland en het FOM-netwerk 
zijn plaats kan vinden. Ook vanuit de centrale perso-
neelsdienst zal FOM hier aandacht aan geven, vanuit 
de overtuiging dat juist hier creatieve maatwerkop-
lossingen van doorslaggevende betekenis kunnen 
zijn34. Een bepaling in de Cao-Onderzoekinstellingen 
om in bijzondere gevallen met buitenlandse onder-
zoekers tijdelijke maatwerkafspraken buiten de cao 
te maken, biedt daartoe mogelijkheden. Een zorgvul-
dige evaluatie na afloop van een proefperiode lijkt 
zeker geboden.
Voor een soepele start van buitenlanders op alle ni-

veaus wil FOM er voor zorgen dat medezeggenschap 
ook niet-Nederlandse medezeggenschap wordt, en 
dat de drempel voor het vragen van hulp of informatie 
zo laag mogelijk wordt. Dit is een voorwaarde om de 
‘deskundige steun’ van de personeelsdienst ook op-
timaal op de omstandigheden van niet-Nederlanders 
aan te laten sluiten. Een international contact office 
is hierbij een mogelijkheid. Met de Centrale Onderne-
mingsraad wordt in 2014 verkend langs welke lijnen 
medezeggenschap (informeel) vorm gegeven kan 
worden.
Bij de selectie van buitenlandse oio’s en postdocs 
maken werkgroepleiders dankbaar gebruik van 
hun eigen professionele netwerk. Mogelijk kan het 
selectieproces en daarmee de kwaliteit van geselec-
teerden worden verbeterd met (geautomatiseerde) 
instrumenten die rekening houden met nationaliteit 
en culturele aspecten. 
In het kader van de profilering van de University	of	
the Netherlands, zoals voorgesteld door de Com-
missie Dijkgraaf, kan het van belang zijn, niet alleen 
voor werving en scouting van internationaal toptalent 
maar ook voor het ‘volgen’ van excellente onderzoe-
kers die na hun promotie naar het buitenland gaan, 
maar te zijner tijd verleid zouden moeten worden 
terug naar Nederland te komen, met (universitaire) 
partners samen te werken. FOM is hiertoe graag 
bereid.

Diversiteit in de samenstelling van het personeel; 
meer vrouwen in hogere functies
Diversiteit in het personeelbestand draagt bij aan 
de kwaliteit van een organisatie. Het grote  aantal 
buitenlandse werknemers bij FOM levert al een grote 
bijdrage aan die diversiteit. Maar de verhouding 
tussen vrouwen en mannen in vaste dienst bij FOM 
(en ook op de relevante arbeidsmarkt) is vooral in de 
hoogste schalen te laag. Ondanks de energie die FOM 
de afgelopen jaren hee� gestoken in het verbeteren 
van deze verhouding is het resultaat minder dan 
gewenst. Zoals in sectie 3.4 beschreven, handhaa� 
FOM de ambitie om te komen tot 20 procent vrouwen 
in de top in 2020. 
Actielijn: 
In 2014 zal een mentoringprogramma voor vrouwen 
worden gestart om de doorstroom van de ‘kweekvij-
ver’ naar de hogere managementniveaus te stimu-

leren en te verbeteren. Voor posities in schaal 12 en 
hoger wordt van elke twee vacatures er één door een 
vrouw bezet.

Vast personeel: personeelsgesprekken en talentont-
wikkeling zijn cruciaal
Het vast wetenschappelijk personeel gee� vorm 
aan het primair proces, het doen van onderzoek en 
begeleiden en coaching van jong onderzoekstalent en 
garandeert het bestaansrecht van het organisatie-
deel door continuïteit van voortdurende kennisont-
wikkeling. Een cruciale bijdrage aan het succes van de 
FOM-instituten wordt daarnaast geleverd door hoog-
gekwalificeerde en toegewijde technici en engineers 
die met hun expertise experimenten op de grens van 
het mogelijke helpen realiseren. Ook spelen zij met 
hun expertise een rol bij de coaching van jongere 
collega’s, zowel doorstromers als uitstromers. Overig 
vast ondersteunend personeel en medewerkers 
van het FOM-bureau bieden ondersteuning aan de 
primaire taken van FOM. Hun taken zijn voortdurend 
in ontwikkeling.
Belangrijkste aandachtspunt bij vast personeel is een 
optimale inzetbaarheid gedurende doorgaans lange 
dienstverbanden door middel van functionerings- en 
potentieelbeoordeling, loopbaanplanning, actieve 
opleidingsondersteuning en -stimulering waarvoor 
de werknemer primair zelf verantwoordelijk is. De 
coachende rol van de leidinggevende is hierbij van 
groot belang en rechtvaardigt een investering in de 
kwaliteit van leidinggeven via een training/ leergang, 
waarbij een daadkrachtige top-down aansturing een 
absolute noodzaak is.

Promovendi: vasthouden aan oio-status, met parallel 
daaraan extra investeringen
De belangrijkste categorie tijdelijk personeel wordt 
gevormd door de onderzoekers in opleiding (bijna 50 
procent van de werknemers, waarvan meer dan de 
hel� een niet-Nederlandse nationaliteit hee�). Hun 
werk vormt de basis van en is onlosmakelijk verbon-
den met ons primaire proces. Op nationaal niveau 
wordt nu van sommige kanten gepleit voor overgang 
op een bursalenstelsel – dit zou de kosten per promo-
vendus kunnen drukken, zo is het argument, doordat 
er dan bijvoorbeeld geen sociale lasten hoeven te 
worden betaald. FOM is en blij� voorstander van een 

34  Zo is in 2014 een van de 

medewerkers van de 

Centrale Personeelsdienst 

naar het Shell Competence 

Centre Bangalore gereisd 

ten behoeve van de nieuwe 

oio’s binnen het CSER-

programma met Shell. Dit 

is de eerste keer dat een 

medewerker van de CPD 

bewust nieuwe FOM-oio’s 

in het buitenland ging 

ondersteunen.

SolMateS verkoopt Pulsed Laser Deposition system aan Bosch 
6 maart 2013: Het Twentse bedrijf SolMateS hee� een order ontvangen van de 
Bosch Groep voor de levering van de PiezoFlare 1200, een machine gebaseerd op 
Pulsed Laser Depositie (PLD). De gepatenteerde productiemachine kan computer-
chips met beweegbare lagen produceren, waardoor chips meer functionaliteiten 
krijgen: een revolutie in de chipindustrie. SolMateS ontstond in 2006 uit FOM-
onderzoek en wordt door FOM gesteund met een starterslening.

INNOVATIE &

IMPACT
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oio-aanstelling van promovendi als werknemer; niet 
alleen vanwege de sociale bescherming die dit biedt 
bij zwangerschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
maar ook omdat ons uitgangspunt is dat promotie-
onderzoek een volwaardige taak is die een relatie 
als werkgever - werknemer rechtvaardigt. Topwe-
tenschappers-in-de-dop verdienen een volwaardige 
arbeidsovereenkomst met bijbehorende arbeidsvoor-
waarden.	Juist	gezien	de	huidige	maatschappelijke	
ontwikkelingen valt te vrezen dat met een overgang 
naar een bursalenstelsel de aantrekkingskracht van 
het Nederlandse promotiesysteem voor jong talent, 
en met name ook voor vrouwen en buitenlanders, 
sterk zal afnemen. 
In de visie van FOM gaat het vasthouden aan de werk-
nemerstatus van promovendi hand in hand met het 
aanbieden van een pakket op promovendi toegesne-
den cursussen (van het leren presenteren van onder-
zoek tot oriëntatie op de loopbaan na de promotie) en 
de zorg voor kwalitatief hoogstaande promoties met 
goede begeleiding in de daarvoor toegemeten tijd 
(vier jaar) en met een laag uitvalpercentage35. Terecht 
is nu in het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol 
(SEP) ook aandacht voor de begeleiding van promo-
vendi. In de afgelopen jaren hee� FOM zich hier ook 
breder hard voor gemaakt, zowel op de maandag-
avond voorafgaand aan Physics@FOM Veldhoven, 
als binnen het Platform Universitaire Natuurkunde 
(PUN). Mede als gevolg hiervan neemt de mediane 
promotieduur nu binnen de Nederlandse fysica af en 
het rendement toe. FOM zal hier, samen met het PUN, 
voor blijven waken – een stelsel met promovendi 
als werknemers, hoog rendement en kwalitatief hoog-
staande promoties is uiteindelijk goedkoper en hee� 
een grotere aantrekkingskracht en maatschappelijk 
rendement dan een bursalenstelsel met hogere uitval 
en minder binding met de Nederlandse onderzoeks-

organisaties. Vanuit deze visie gee� FOM ook de 
voorkeur aan de huidige praktijk van FOM om promo-
vendi bij hun start nog steeds direct een vierjarige 
aanstelling te geven en daarmee vertrouwen te tonen 
in de relatie met de werknemer (wederzijds commit-
ment). Dit in plaats van een promotietraject met een 
‘proeÑaar’ en een driejarige voortze�ing, waar inmid-
dels veel Nederlandse universiteiten voor kiezen en 
die het risico en de onzekerheid (wéér een tijdelijk 
contract erbij in een wetenschappelijke loopbaan, die 
daardoor al gekenmerkt wordt) bij de werknemer legt. 
Wel zal FOM extra aandacht geven aan de beoorde-
ling van de promovendus aan het einde van het  
eerste jaar. 

Graduate Schools en het cursuspakket van FOM
De omvang van de categorie ‘onderzoekers in 
opleiding’ rechtvaardigt het aanbieden van een op de 
specifieke doelstellingen van de categorie toege-
spitst pakket aan behaviour skills trainingen van hoge 
kwaliteit. Universiteiten bieden soortgelijke trainin-
gen inmiddels ook vaak aan, soms als onderdeel van 
een graduate	school.	Graduate	schools kunnen een 
goede rol vervullen in het vergroten van de aantrek-
kingskracht en zichtbaarheid van de promotietrajec-
ten aan Nederlandse instellingen. Vanuit deze visie 
is FOM bereid om met de verschillende instellingen 
afspraken maken over de deelname van FOM-promo-
vendi ter plekke. In de beslissing over het continueren 
van trainingen binnen ons pakket zal het aanbod en 
de kwaliteit van vergelijkbare universitaire trainingen 
zwaar meewegen. 

Postdocs
Postdocs kunnen sinds enige tijd ook deelnemen aan 
een deel van de FOM oio-trainingen, en de tweejaar-
lijkse	Young	Scientists’	Day.	Juist	ook	nu	meer	jonge	

onderzoekers ook na een eerste postdocpositie 
alsnog de mogelijkheden van een baan buiten de 
academische wereld overwegen, kan de behoe�e 
aan specifieke op postdocs toegespitste trainingen 
toenemen. 

Uitgangspunten arbeidsvoorwaardenbeleid
Bij de onderhandelingen over nieuwe arbeids- 
voorwaarden zullen voor FOM de volgende  
uitgangspunten centraal staan:
•	 FOM	wil	uit	wervingsoogpunt	een	aantrekkelijk	
werkgever op de relevante arbeidsmarkt blijven en 
zorgt daarom voor goede, op die arbeidsmarkt con-
currerende arbeidsvoorwaarden;
•	 FOM	wil	uit	oogpunt	van	binding	en	optimaal	
gebruik van beschikbare middelen, arbeidsvoorwaar-
den bieden die optimaal aansluiten op specifieke 
behoe�en van en waardering door werknemers;
•	 FOM	wil	in	een	tijd	van	teruglopende	financiële	
middelen het accent bij de arbeidsvoorwaarden- 
ontwikkeling op brutoloon leggen en optimaal, 

beleidsrijk inspelen op fiscale en andere we�elijke 
mogelijkheden;
•	 tegelijkertijd	zal	FOM	de	eenvoud	van	regelgeving	
vanuit oogpunt van transparantie en administratieve 
belasting zwaar laten wegen.

De huidige Cao-Onderzoekinstellingen biedt  
FOM voor het realiseren van deze uitgangs- 
punten meer mogelijkheden dan wanneer de Cao 
Nederlandse Universiteiten gevolgd zou worden36.  
FOM zal steeds een zorgvuldige afweging maken  
over de wenselijkheid van het op onderdelen ver-
groten of verkleinen van verschillen tussen beide 
arbeidsvoorwaardenregimes. FOM-werknemers 
werken immers vaak naast universitaire collega’s, 
waar weloverwogen arbeidsvoorwaardelijke  
verschillen eenvoudig uitgelegd moeten kunnen  
worden. Verschillen moeten een overstap van de  
ene naar de andere werkgever uiteraard ook niet 
belemmeren.

36  FOM krijgt geen zi�ing aan 

de onderhandeltafel van 

de VSNU en zou met het 

aansluiten bij de Cao Univer-

siteiten  de besluitvorming 

over haar primaire en secun-

daire arbeidsvoorwaarden 

uit handen geven. Bij de 

Cao-Onderzoekinstellingen 

zit FOM onderhandelt wel 

zelf met de vakorganisaties 

over o.a. het loon.

35  Een op het eerste gezicht 

duurder promotiestelsel 

met volwaardige aanstelling 

als oio’s, een hoog rende-

ment en extra trainingen is 

uiteindelijk goedkoper en 

hee� grotere maatschap-

pelijke meerwaarde dan een 

beursalenstelsel met een 

hoog percentage uitvallers 

en minder aandacht voor 

zelfontplooiing door middel 

van trainingen.

FOM-onderzoekers ontwerpen nieuw soort laser
Onderzoekers van FOM, de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Eindhoven en  
Philips Research hebben een nieuw soort laser gemaakt. Deze laser maakt gebruik van lichtbundels  
die zijn gevangen op een metaaloppervlak, zogenaamde oppervlakteplasmonen. Omdat deze gevangen 
lichtbundels veel compacter zijn dan licht in de vrije ruimte, bieden ze de mogelijkheid ultrakleine lasers 
te maken die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in beeldschermen. Uniek aan de nieuwe laser is dat de 
onderzoekers duidelijk konden aantonen dat het laserlicht daadwerkelijk aÁomstig is van oppervlakte-
plasmonen. De onderzoekers publiceerden hun werk op 13 mei 2013 in Physical Review Le�ers.INNOVATIE &

IMPACT

Ultradunne piëzo-elektrische materialen winnen verloren energie
18 oktober 2011: Het lijkt een gat in de markt: energie efficiënter gebruiken door een groter deel te 
gebruiken. Piëzo-elektrische materialen kunnen dat door trillingsenergie van bijvoorbeeld auto’s 
en industriële machines te oogsten. Maar voordat dit in de praktijk ook goed gaat werken, moeten 
deze materialen lichter, dunner en minder gi�ig gemaakt worden. Een belangrijke stap hiertoe is 
nu gezet door een team van onderzoekers onder leiding van FOM-projectleider prof.dr. Beatriz No-
heda (Rijksuniversiteit Groningen) in samenwerking met collega’s uit Twente, Frankrijk en Spanje. 
Zij publiceren hun resultaten deze week in het toonaangevende tijdschri� Nature	Materials.INZET VOOR DE

WETENSCHAP
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BATEN (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NWO Algemeen Bestuur 39.638 37.370 34.009 33.599 33.599 33.599
NWO Gebied Natuurkunde 34.805 35.495 28.697 24.510 25.210 25.210
NWO-subsidies in derden contracten 9.578 3.341 1.637 358 80 -
Overheidsinstellingen 3.750 4.365 3.296 2.179 203 -
Europese Unie 5.224 5.332 3.185 3.358 1.858 1.084
Bedrijven 5.642 8.046 8.994 9.306 2.793 2.508
Overige baten 4.683 3.936 4.436 3.436 3.242 -
Nog te verwerven baten 7.038 8.325 10.263 15.819 13.377 6.064

Totaal baten FOM 110.358 106.210 94.517 92.565 80.362 68.465
  

    
LASTEN PER FOM-ACTIVITEIT (k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Missiebudge�en FOM-instituten 30.767 29.894 29.567 29.567 29.567 28.567
Strategieprogramma’s 17.750 13.112 11.188 11.186 10.510 9.890
Vrije FOM-programma’s 11.286 12.271 9.225 7.621 7.541 7.469
Cross-Disciplinary programmes 299 - - - - -
Industrial Partnership Programmes 13.815 16.986 14.278 14.809 7.201 5.133
FOM-Projectruimte 11.247 10.942 10.377 10.377 10.377 10.377
Contract research (niet zijnde IPP) 14.107 12.933 11.003 12.255 8.307 98
Overige Andere Activiteiten 8.619 10.532 10.520 7.976 6.755 6.573
Algemene Kosten van de Organisatie 4.577 4.426 4.427 4.427 4.427 4.427
Balans & Bestedingsmutaties 4.680 -2.494 1.447 1.783 2.519 -290

Nog te verdelen bezuinigingen -831 -2.186 -3.325 -4.326 -3.626 -3.626

Totaal lasten FOM 116.316 106.416 98.707 95.675 83.578 68.618
      

Saldo baten en lasten (k€) -5.958 -206 -4.190 -3.110 -3.216 -153

In de ban van de ring: septine- 
eiwi�en buigen actinevezels tot ring
17 maart 2014: cellen blijken het eiwit septine 
nodig te hebben om een eiwitring van actine 
op te bouwen, ontdekten onderzoekers op 
AMOLF samen met Franse collega’s. Deze 
ring speelt een cruciale rol bij de deling van 
cellen. Dit verklaart waarom septinemu-

taties tot afwijkingen in celdeling leiden. In beeld (a) is te zien dat ringen van 
actine membraanfronten samentrekken die naar binnen trekken en het eerste 
epitheelweefsel vormen in embryo’s van de fruitvlieg (wit kader in bovenste 
figuur). Fluorescentiemicroscopie laat ronde actine-ringen zien in gewone (wild 
type) embryo’s, terwijl in embryo’s waarin septine ontbreekt geen normale 
ronde ringen worden gevormd (onderste aÅeeldingen). Fluorescentiemicro-
scopie (b) laat zien dat opgezuiverde septine-eiwi�en actinevezels bundelen en 
buigen tot ringen. INZET VOOR DE

WETENSCHAP

6 Kosten en financiering

6.1  Budge�air kader 

Veel additionele inkomsten zullen toch vanuit die 
basis verdiend moeten worden, steeds weer opnieuw 
(want dergelijke financiering is meestal incidenteel 
en veelal voor een beperkte periode). Bezuinigingen 
op de basissubsidie hebben grote consequenties 
voor de slagvaardigheid en flexibiliteit van FOM om 
in samenwerking met andere partijen in te spelen op 
nieuwe kansen en ontwikkelingen. 

Het zuur!
Het uitgangspunt voor de financiële paragraaf van dit 
Strategisch Plan is de vigerende FOM-begroting (zie 
figuur 7). Daarin valt onder andere op dat FOM nog 
voor een majeure bezuinigingsopgave staat. Dit is de 
consequentie van generieke bezuinigingen die de re-
gering in de afgelopen jaren aan NWO hee� opgelegd 
en die in diverse tranches door NWO aan FOM zijn 
doorberekend en juist de basissubsidies treffen. Het 
is voor FOM vrijwel onmogelijk deze bezuinigingen 
ergens anders op te vangen dan met de budge�en die 
voor de vrije competitie zijn bestemd.

Het zoet?
Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Bij de uitwer-
king van het regeerakkoord bleek er in februari 2013 

voor NWO een structureel accres van op termijn  
M€ 100 per jaar in het vat te zi�en, voornamelijk om 
NWO haar rol in het topsectorenbeleid adequaat 
gestalte te laten geven. Een deel daarvan is – voorna-
melijk in de vorm van incidentele toekenningen van 
beperkte duur - via de propositie 2014/15 ook aan 
FOM ten goede gekomen. In het najaar van 2013 kwam 
via het Begrotingsakkoord nog eens een structureel 
bedrag van M€ 25 per jaar beschikbaar. 
Op dit moment is het nog volstrekt onduidelijk hoe 
dit zoet opgediend zal worden – komen er weer 
aparte budge�en per topsector, en hoe wordt de 
inzet van middelen via de eventueel op te richten 
Science Council geregeld? FOM pleit ervoor dat een 
substantieel deel van de financiële ruimte voor de 
fysica in de vorm van een structurele verhoging van 
het basissubsidie aan FOM ter beschikking wordt 
gesteld om dit Strategisch Plan samen met andere 
disciplines, bedrijven en topsectoren onverkort uit te 
kunnen voeren. Dus zonder ‘strings a�ached’, allerlei 
matchingsverplichtingen en zonder hoge distributie-
kosten! FOM is evenwel ook pragmatisch: ‘als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’. 
De huidige verwachting is dat NWO deze extra mid-
delen pas in het voorjaar van 2015 zal verdelen. Pas 
dan zullen het Uitvoerend Bestuur en de Raad van 
Bestuur van FOM de balans op kunnen maken van het 

De ambities die FOM zal kunnen realiseren, zijn geheel afhankelijk van de steun – en nog belangrijker 

– de middelen die FOM daarvoor bij NWO, de rijksoverheid, de topsectoren/ TKI’s, het bedrijfsleven, 

de EU e.d. zal weten te verwerven en onder welke randvoorwaarden. Hoewel het FOM-budget in 2014 

met M€ 111 naar verwachting een all-time high niveau zal bereiken, lopen de beide basissubsidies die 

FOM van NWO ontvangt in dit decennium door de bezuinigingen aanzienlijk terug. Die subsidies zijn 

echter wel de basis waarop de FOM-organisatie en het langetermijnbeleid zijn gegrondvest. 

Figuur 7. FOM-begroting per april 2014 (inclusief mutaties voortvloeiend uit de kaderbrief 2015 van NWO).
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toekomstige financiële perspectief en kunnen 
concrete actielijnen van dit Strategisch Plan 
ondersteund worden met toekenning van finan-
ciële middelen. Tot die tijd zal FOM geen grote 
nieuwe verplichtingen aankunnen gaan, maar 
zullen de huidige budgetperspectieven voor de 
instituten, de programma’s en projectruimte in 
principe gehandhaafd worden.

6.2  Accressen en prioriteiten

Voornoemde onzekerheden verhinderen niet 
dat op basis van dit Strategisch Plan in grote 
lijnen kan worden aangegeven hoe FOM te ver-
werven additionele middelen zou willen inzet-
ten. In volgorde van prioriteit  worden hieronder 
de doelen en de daarmee gemoeide structurele 
jaarbedragen kort aangeduid. Daarbij staat het 
doel voorop. De wijze waarop het geld FOM be-
reikt en onder welke noemer het in de begroting 
wordt opgenomen, is vooralsnog van secundair 
belang. 

1. Eliminatie bezuinigingstaakstelling op de 
vrije competitie: M€ 4
Om te voorkomen dat nog verder bezuinigd 
moet worden op de FOM-Projectruimte en/of 
de Vrije FOM-programma’s. Dit zijn binnen FOM 
de instrumenten voor de open competitie en 
het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek bij 
uitstek. Deze verdienen bescherming!

2. DIFFER: M€ 2
Ontwikkeling DIFFER tot een mondiaal 
toonaangevend instituut voor fundamenteel 
energieonderzoek is cruciaal. Het beoogde on-
derzoek op het gebied van solar fuels kan met 

deze impuls sneller, sterker en beter vorm worden 
gegeven. Zowel het missiebudget als de missiegebon-
den envelop worden daartoe verhoogd.

3. Verhoging budget voor Industrial Partnership 
Programmes: M€ 2
De animo van het bedrijfsleven om met FOM samen 
te werken in fundamenteel onderzoek op basis van 
50/50 financiering neemt nog steeds toe. Het huidige 
budget biedt – mede doordat samenwerkingen 
steeds meer een structureel karakter krijgen – te 
weinig ruimte om nieuwe commitments aan te gaan.

4. Multidisciplinair onderzoek: M€ 5
Voor de realisatie van c.q. de participatie in de initia-
tieven op het gebied van energieonderzoek, materia-
lenonderzoek, meerfasenstroming, bouwstenen van 
leven, computational 
science en computing, QuTech en geoscience (zie 
paragraaf 3.2) en voor andere mogelijke initiatieven 
die door andere gebieden of via de Science Council 
worden voorgesteld, is voor de fysische inbreng via 
FOM – in aanvulling op bestaande middelen – een 
substantieel accres nodig.

5. Topsectoren: M€ 3
Voor de vormgeving van het topsectorenbeleid en 
formulering van een breed gedragen onderzoek-
agenda zijn binnen NWO in nauwe samenwerking met 
bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen 
twee instrumenten ontwikkeld: publiek-private 
programmering (PPP) en publiek-private samenwer-
king (PPS). In aanvulling op de activiteiten die in dit 
verband al via de prioriteiten 2, 3 en 4 worden geënta-
meerd, staat FOM ook in de komende jaren open voor 
nieuwe initiatieven vanuit het bedrijfsleven, andere 
disciplines en kennisinstellingen.

6. Versterking vrije competitie: M€ 4
Doel van dit accres is het loket voor Vrije FOM- 
programma’s weer jaarlijks open te stellen en de 
FOM-Projectruimte weer een centralere plaats te 
geven in de bottom-up	funding	van de fysica.
Voor de goede orde: de hiervoor aangegeven accres- 
verzoeken zijn niet bedoeld voor een substantiële 
groei van de FOM-activiteiten in de komende jaren. 
Voor een aanzienlijk deel gaat het om structurele 
continuering van budge�en die tot op heden op 
incidentele basis (voor een beperkte periode) werden 
verstrekt. Voor een groot ander deel gaat het om 
nieuw beleid dat FOM niet (meer) zelf kan entameren 
omdat het basisbudget door bezuinigingen en inflatie 
te zeer is geërodeerd.
 

37  De onderstaande priorite-

ring is indicatief bedoeld 

en is dus geen absolute 

prioritering, in die zin dat 

een item niet pas aan de 

orde komt als alle daarboven 

genoemde items volledig 

gerealiseerd zijn.

Snaartheorie laat haar kracht zien
Theoretisch fysici van de Universiteit Leiden en  FOM presenteren 
in Science voor het eerst bewijs dat de snaartheorie wel degelijk een 
groot verschil kan maken in de ‘echte’ wereld, maar heel verrassend 
op een onverwacht gebied. Snaartheorie richt zich traditioneel op 
quantum zwarte gaten en de oorsprong van de Big Bang. De laatste 
jaren ligt de theorie onder vuur omdat concrete voorspellingen voor 
experimenten achterwege blijven en de theorie daarmee niet van INZET VOOR DE
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direct belang kan zijn voor het begrip van de wereld om ons heen. Mihailo Cubrovic, 
Koenraad	Schalm	en	Jan	Zaanen	laten	zien	dat	snaartheorie	ook	veel	concreter	
haar invloed kan uitoefenen in ons dagelijks leven en bijvoorbeeld te vinden is in 
stukjes metallische koperroest. 

Strategisch Plan FOM/N 2015 - 2019



56 57

Strategisch Plan FOM/N 2015 - 2019

Water blijkt ideaal smeermiddel voor nanomachines 
FOM-onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben ontdekt dat ma-
chines van slechts een molecuul groot veel sneller bewegen als je ‘smeermiddel’ 
toevoegt aan hun omgeving. Verrassend genoeg blijkt water verreweg het beste te 
smeren. Het onderzoek verscheen op 1 september 2013 in Nature Chemistry.

OPMERKELIJKE  

TOPFYSICA

Parasietenpopulatie laten krimpen met een virus
Onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de FOM hebben 
de samenstelling, structuur en stabiliteit van het Triatoma virus in kaart gebracht. 
Dit virus doodt insecten die de tropische ziekte van Chagas verspreiden en zou 
ingezet kunnen worden als pesticide om de verspreiding van deze ziekte tegen te 
gaan. De onderzoekers bestudeerden het virus met tastmicroscopie en massa-
spectrometrie en publiceerden de resultaten daarvan op 28 april 2013 in Nature 
Chemistry.OPMERKELIJKE  

TOPFYSICA

Appendix: Realisatie Strategisch Plan FOM/N 2010 - 2015

 DOEL RESULTAAT

Topfysica Open competitie op peil houden Door bezuinigingen zijn budge�en van zowel FOM-Projectruimte als Vrije FOM-programma’s verkleind 

Interdisciplinair Cross-disciplinary programmes  Meer samenwerking met andere disciplines (vooral via Topsectoren HTSM en Energie) maar aparte lijn  
  cross-disciplinary programmes is wegbezuinigd

Energie DIFFER missie- verandering en nationale taak Bouw nieuwe lab in volle gang, nSI en FELIX naar UT en RU, opbouw nieuwe onderzoekslijn Solar Fuels in volle gang  
  maar minder snel door bezuinigingen

 Vijf focusgroepen thema Energie Twee focusgroepen gerealiseerd (Hummelen en Polman); derde aanbod niet geaccepteerd

 YES-fellows Vijf stuks gefinancierd, één stapte over naar energie start-up in VS, terugkeer eerste fellow in 2015

 Niet voorzien in Strategisch Plan Uitbouw NWO-thema duurzame energie met alle disciplines, CSER-programma met Shell, programma  
  CO2-neutral fuels met CW en STW, programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (EW, MaGW, STW),  
  TBSC programma (met ALW)

Grote faciliteiten HFML In eerste roadmap ronde gefinancierd; met RU Samenwerkingsverband aangegaan; uitbouw EFML

Focus en massa Nanofysica TUD Theorie UU/UL/UvA Beide gefinancierd in de eerste Zwaartekracht competitieronde

Samenwerken met industrie Nieuwe FOM-groepen bij bedrijven Continuering Philips-groep, ASML-groep opgestart, ARCNL opgericht, FujiFilm groep gestart 

 Aantal IPP’s uitbreiden Aantal IPP’s sinds 2012 gegroeid van 14 naar 19
 
 Nieuw vormen van samenwerking met industrie Samenwerkingsprogramma met Shell via 75 oio-posities voor Indiase studenten en versterking Nederlandse  
  computational science via tenure track posities; Programma Nikhef met Shell: deels contract research en spin-off  
  opgericht; ARC-model ontwikkeld met NWO; Physics with Industry workshops

 Samenwerking met mkb Alleen op zeer kleine schaal gerealiseerd (mini-IPP op AMOLF); Advanced Instrumentation binnen HTSM

Vrouwen Verbetering positie vrouwen FOM/v financierde vier postdocposities en drie overbruggingsaanstellingen; nu tien vrouwen bij FOM in vaste  
  dienst schaal 12+. Vertrek vrouwelijke wetenschappers van FOM naar universiteiten – indirecte positieve  
  bijdrage aan nationaal niveau.

Start-ups  Diverse start-ups direct of indirect vanuit FOM: ASI, Omics2Image, InnoSeis, Sensiflex, NoZAP. Aanpassing  
  FOM-statuten om (lichte) participatie mogelijk te maken via deelname in P2IP; uitwisseling best practices met  
  NWO en NWO-instituten
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WEtEnScHaPpElIjKe ‘VoOrUiTbLik’ 2014-2018

Mu���s���e m����li�� v�� ��m��ex� 
sy���m�� e� m����i�l�� �or�� 
ge����go���

WEtEnScHaPpElIjKe ‘VoOrUiTbLik’ 2014-2018
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