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De wetenschappelijke wereld stond in februari op zijn kop. Met de LiGO- 
detectoren in de Verenigde Staten waren er voor het eerst zwaartekrachts- 
golven waargenomen; de rimpelingen in de ruimtetijd die Albert Einstein een 
eeuw terug voorspelde. De golven bleken afkomstig van twee samensmel-
tende zwarte gaten. nikhef was nauw betrokken bij de ontdekking door het 
LiGO-Virgo-consortium. Jo van den Brand van de nikhef-onderzoeksgroep 
Zwaartekrachtsgolven: “nu gaat het beginnen. Deze meting is de eerste 
gebeurtenis in een heel nieuw vakgebied.” nikhef levert binnen de LiGO-Virgo-
samenwerking belangrijke bijdragen aan instrumentatie en data-analyse.

EErstE dEtEctiE zwaartEkrachtsgOlvEn

dE hindE
Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Stichting FOM. in het jaar dat deze 
grande dame haar 70ste verjaardag vierde, bereidden alle medewerkers zich 
voor op de onherroepelijke transitie naar nWO, per 1 januari 2017.  
FOM splitste zich op: in de nWO-institutenorganisatie, waaronder uiteindelijk 
negen instituten zullen vallen, en in het nWO-domein Exacte en natuurweten-
schappen, waarin de subsidieverlening voortaan een plaats heeft.   

Vanzelfsprekend was het slikken, dat FOM ging verdwijnen. FOM was er  
echter nooit voor zichzelf, maar voor de financiering van goede onderzoeks-
programma’s, voor de instituten en de samenwerking met de industrie. Van 
veel kanten waaide ons lof toe: de nederlandse natuurkunde is van hoog  
niveau, de natuurkundegemeenschap is hecht en uitstekend georganiseerd, 
en FOM speelde daarin een grote rol. We zijn trots op de ruim drieduizend 
FOM-promovendi, de postdocs, de technici en de wetenschappers die  
gedurende 70 jaar bij FOM werkten. We glimmen over de vele wetenschap-
pelijke resultaten, die we hebben gebundeld in een boek over 70 jaar ne-
derlandse natuurkunde, ‘Snaren, spiegels en plakband’. Zo was 2016 het jaar 
van de spectaculaire eerste meting van zwaartekrachtsgolven, waaraan de 
gravitatiefysica-groep bij nikhef een belangrijke bijdrage leverde. 

in de aanloop naar 2017 tekenden zich prachtige vergezichten af, van hoe 
de nederlandse natuurkunde zou gaan landen binnen het nieuwe nWO. We 
konden dierbare ‘FOM-assets’ meenemen: Physics@Veldhoven is daar een 
voorbeeld van. Zonder strategische partnerships geen toponderzoek.  
Bij FOM hechtten we aan interactie met het natuurkundeveld, dat immers 
uitmaakt wat goede wetenschap is, en dat de grenzen steeds verlegt, ook 
naar nieuwe samenwerkingen en multidisciplinair onderzoek. nu gaat nWO 
deze verbindingen leggen en onderhouden. De grande dame is wat mij betreft 
gereïncarneerd in een wendbare, jonge hinde, die soepel naar alle hoeken van 
het natuurkundeveld kan springen en vele sprongen waagt over de grenzen 
heen.  

Christa Hooijer
op 31 december 2016 directeur van FOM

op 1 januari 2017 directeur van de nWO-institutenorganisatie



PrijzEngEld vOOr bEtErE scannErs
in 2013 won hij de FOM Valorisatieprijs, en de 250.000 euro prijzengeld zet hij nu in voor het verbete-
ren van biomedische scanapparatuur. Freek Beekman is hoogleraar aan de TU Delft en oprichter en 
directeur van het bedrijf MiLabs (Molecular imaging Labs). Hij werkt aan doorbraken in de tomogra-
fische beeldconstructie en instrumentatie. FOM en MiLabs startten in maart 2016 een onderzoeks-
project naar ultrahoge-resolutie moleculaire beeldvorming met single photon emissie-tomografie. 
Beekman wil met zijn team de scanner G-SPECT doorontwikkelen voor snellere en kwalitatief betere 
analyses van ziekteprocessen in organen en tumoren. De G-SPECT is een systeem met een hoge 
resolutie, hoge scansnelheid en lage stralingsdosis voor de patiënt.  

“Het was een lange, soms moeizame weg, maar nu kunnen we eindelijk 
op zoek naar het beste wandmateriaal voor een fusiereactor!”
Hans van Eck (DIFFER) is dolblij met de komst van de supergeleidende magneet voor Magnum-PSI.

“Er is een hardnekkig beeld dat kleeft aan de wetenschapper: het leven 
uitsluitend gewijd aan de wetenschappelijke carrière, dag en nacht  
bezig met publicaties en altijd bereid te verhuizen of emigreren voor  
een aanstelling.”
Hanneke Gelderblom (TU/e) vindt het selectiebeleid te veel gericht op deze ene groep  

‘wetenschappelijke topsporters’. 

“Tien jaar is bij CERN een kortetermijnplanning.”
Sijbrand de Jong zal als nieuwe president van de CERN Council het besluitvormingsproces  

tussen de lidstaten leiden.

“Dat het gaat over de vraagstukken rondom het leven: hoe het werkt, 
hoe het is ontstaan. Een uitdagend vakgebied.”
Mireille Claessens (UT) over het onderzoek naar eiwitten op het grensvlak van natuurkunde, 

moleculaire wetenschappen en biologie. 

“Ik verheug me op de samenwerking met de astronomen. Die kom ik  
nu die bijna nooit tegen, omdat ze niet binnen FOM zitten.”
Lid Uitvoerend Bestuur FOM Theo Rasing is groot voorstander van het afbreken  

van de muren binnen het nieuwe NWO.

“Je kan een jongen uit het lab halen, maar nooit het lab uit de jongen.”
Hugo Doeleman (AMOLF) op Faces of Science, de site met jonge wetenschappers van de KNAW 

en De Jonge Akademie.

“Jawel, ik heb een zwak voor ze.”
Jeroen van Zon (AMOLF) in de Volkskrant over zijn methode om worm C. elegans op celniveau 

van wieg tot graf te volgen.

66 vaste wetenschappelijke staf   n

185 tijdelijke wetenschappers   n 

 (vnl. postdocs)

478 promovendi   n

356 ondersteunend personeel   n

2016 in qUOTES



Bouwen met flexiBele Blokjes
AMOLF-onderzoekers Martin van Hecke en Corentin Coulais ontwikkelden een methode om drie-
dimensionale structuren te ontwerpen en te maken met eenvoudige bouwstenen. Het resultaat is een 
kubus van flexibele bouwsteentjes. Druk je op zo’n blokje dan deuken sommige zijden van de kubus in, 
terwijl andere juist opbollen. Door bouwsteentjes te stapelen, kunnen de onderzoekers driedimensi-
onale structuren maken. De oriëntatie van de blokjes in het uiteindelijke metamateriaal is van belang. 
Onder druk moeten alle holle en bolle zijden precies in elkaar passen. Voor elke mogelijke stapeling 
resulteert de vervorming binnenin in een patroon op de zijden van de kubus. Dit opent de weg naar 
programmeerbare ‘machinematerialen’, die bijvoorbeeld op een natuurlijke manier aansluiten op het 
menselijk lichaam.

Boksen met tindruppels
De eerste wetenschappelijk publicatie van ARCNL verscheen in 2016. De primeur ging naar de onder-
zoeksgroep van Oscar Versolato, die samen met de Universiteit Twente en ASML de versnelling en 
vervorming van microscopisch kleine tindruppeltjes door een intense laserpuls bestudeerde. Deze 
tindruppeltjes zijn interessant omdat je er extreem ultraviolet (EUV) licht mee kunt opwekken, dat 
gebruikt wordt voor het ‘printen’ van chips. Een goede bron voor EUV-licht is een laser-geproduceerd 
plasma. Daarbij maakt de laser een druppel vloeistof zó heet dat het materiaal uiteenvalt in losse 
elektronen en atoomkernen (ionen). Dit zogeheten plasma zendt EUV-licht uit dat bruikbaar is in de 
nieuwste generatie nanolithografiemachines van ASML. 

GroninGen Bij nikhef-samenwerkinG
Het Van Swinderen Institute (VSI) van de Rijksuniversiteit Groningen is in februari toegetreden tot 
het nationale Nikhef-samenwerkingsverband. De toetreding versterkt en verbreedt het weten-
schappelijke portfolio van Nikhef. Nikhef-directeur Stan Bentvelsen: “Je moet in Nederland krachten 
bundelen om internationaal verschil te maken.” De Groningse activiteiten sluiten naadloos aan op de 
activiteiten van theorie en LHCb binnen Nikhef. Zij voegen bovendien een nieuwe, spannende richting 
toe aan het onderzoek naar natuurkunde voorbij het standaardmodel. Steven Hoekstra (VSI) wil bin-
nen de samenwerking de metingen verbeteren van de grootte van het elektrische dipoolmoment van 
het elektron (eEDM), als indicator voor nieuwe fysica. Zijn nieuwe experiment met koude moleculen is 
gehonoreerd binnen de Vrije FOM-programma’s. 

eerste Blik op processen nanoBatterij
De batterijen in onze telefoons en laptops gaan bij gebruik achteruit. Een veelbelovende ontwikke-
ling is het vervangen van het bulkmateriaal in de batterij door onderling verbonden nanodeeltjes van 
hetzelfde materiaal. Deze ‘nanosponzen’ zijn beter bestand tegen op- en ontladen. Door hun extreem 
kleine afmetingen is het moeilijk processen in een nanobatterij goed in beeld te krijgen. DIFFER-
onderzoeker Andrea Baldi (YES!-fellow) ontwikkelde met collega’s van Stanford University een 
geavanceerde elektronenmicroscoop voor dit soort onderzoek. In Nature Materials presenteerden zij 
de eerste waarnemingen aan een individueel nanodeeltje palladium, dat een faseovergang doormaakt 
tijdens het opnemen van waterstofatomen in zijn metaalrooster. Door nanodeeltjes van verschillende 
afmetingen en vormen te bekijken, kregen ze inzicht in hoe interne spanning en oneffenheden het 
opnamegedrag beïnvloeden. 

19-20 jan Physics@FOM Veldhoven  |  29 jan Koersvast, rapport versterking bètadisciplines  |  1 feB Huib Bakker directeur AMOLF  |  3 mrt Onderzoeksagenda Materials Science  |  8 mrt Ans Hekkenberg ambassadeur Techniekpact  |  10 mrt EFML en KM3NeT op ESFRI-Roadmap  |  apr Routeworkshops NWA  |  1 apr Eindrapport Sectorplan natuur- en scheikunde  |  20 apr Eerste metingen Ion Beam Facility DIFFER  |  3-8 apr en 20-25 noV Promovendicursus Nyenrode Business Orientation Week  |  

                         25 apr Albert-Einstein-Instituut en Nikhef samen in  zwaartekrachtsgolven  |  29 auG ARCNL tekent voor nieuw gebouw  |  1 okt Stan Gielen voorzitter NWO  |  1 okt Weekend van de Wetenschap: open dagen  |  3-4 okt DutchBiophysics  |  5 okt Ben Feringa Nobelprijs Scheikunde  |  10 okt Eerste CSER Future Energy Conference  |  31 okt FOM-prijzen 2016: Ekkes Brück, Julija Bagdonaitė, Slava Medvedev  |  21-25 noV Physics with Industry  |  6 dec Peter Thüne L•INT-lector DIFFER en Fontys  |  3 dec Roadmap Grootschalige Infrastructuur   |  21 dec RvB-besluit tot omvorming FOM

FOM-
Projectruimte
________________________________________

Vernieuwende, 
fundamentele  
natuurkunde- 
onderzoeken 
________________________________________

9,6 miljoen euro 
voor 22 projecten

 

Vrije FOM-
programma’s
________________________________________

Grote onderzoeks- 
projecten, waarin 
kennisinstellingen 
krachten bundelen
________________________________________

15,1 miljoen euro 
voor 7 programma’s
 

Strategieprogramma 
Taming the Flame
________________________________________

Onderzoeksprogram-
ma van strategisch 
belang
________________________________________

2,3 miljoen euro  
voor fusieonderzoek 
DIFFER

FOM-Valorisatie-
projecten
________________________________________

Kortlopende valori-
satieprojecten  
binnen universitaire 
werkgroepen 
________________________________________

Postdoc aangesteld 
voor onderzoek naar 
ultrasnelle SEM-
microscopie binnen 
IPP van FOM en FEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEM-HTSM
________________________________________

50.000 euro voor 
onderzoek samen  
met mkb
________________________________________

50.000 euro  
voor onderzoek  
naar OLEDS en  
ultradunne lagen 
 

Industrial Partner-
ship Programme
________________________________________

Onderzoek met  
industriële partners
________________________________________

1,6 miljoen euro voor 
Syncat@DIFFER:  
Electricity to  
Chemistry, Catalysis 
for Energy Storage.
DIFFER, TU/e en  
Syngaschem werken 
aan vloeibare 
brandstof uit groene 
stroom, water en CO2
________________________________________

6,3 miljoen euro voor 
Fundamental Fluid 
Dynamics Challenges 
in Inkjet Printing:
FOM, Océ, UT en  
TU/e ontrafelen  
de geheimen van 
inktjetten
 

Valorisatie- 
activiteiten
________________________________________

FOM ondersteunt 
start-ups en andere 
initiatieven met het 
bedrijfsleven  
 

Computational  
Sciences for  
Energy Research 
________________________________________

Computationeel 
energieonderzoek van 
Shell, FOM en NWO 
________________________________________

4 tenure trackers 
aangesteld 
 

Data Driven  
Science
________________________________________

Datagestuurde 
wetenschap voor 
duurzaam energie-
onderzoek van NWO, 
FOM en DST
________________________________________

1,5 miljoen  euro 
voor 4 Indiaas- 
Nederlandse  
samenwerkingen

 

Solar to  
Products
________________________________________

Onderzoek van NWO 
en FOM naar het 
opslaan van zonne-
energie in chemische 
bindingen
________________________________________

4,2 miljoen euro  
voor 8 publiek- 
private consortia
 

Bouwstenen 
van leven
________________________________________

Onderzoek van  
NWO en FOM naar de 
cel, basis van leven: 
moleculaire struc-
turen, dynamiek en 
interacties 
________________________________________

10 miljoen euro  
voor 16 publiek- 
private-consortia

 

 

honorerinGen NIEUWE FINANCIERINGEN VANUIT FOM

TAMING THE FLAME

De wand van een fusiereactor heeft het zwaar te verduren 

door blootstelling aan het intense plasma. DIFFER werkt in 

dit nieuwe onderzoeksproject aan manieren om de binnen-

kant van de reactor te ontzien en te beschermen.

DRUPPELS

Océ past inktjet toe in high-speed productieprinters. High-speed 

jettechnologie is een complexe vorm van vloeistofdynamica. Het IPP 

met Océ richt zich op druppelvorming, het tegengaan van luchtbellen 

en het drogen van de druppels op papier. Ook wordt gekeken naar de 

interactie tussen inkt en verschillende ondergronden. 

SNAREN, SPIEGELS EN PLAKBAND  

Ter ere van het jubileum publiceerde FOM een boek over 70 jaar Nederlandse  

natuurkunde: ‘Snaren, spiegels en plakband’. Het boek verhaalt over de tweehonderd 

vaatjes yellowcake die na de oorlog opdoken, over het Marjoranadeeltje en al die 

andere hoogtepunten uit de natuurkundegeschiedenis. De illustratie op de omslag 

is van de hand van Robbert Dijkgraaf.

“FOM gaat niet om FOM. FOM gaat om  
de zoektocht naar de grenzen van kennis, 
van het voorstellingsvermogen, van  
het kenbare. Het verkennen van het 
onverwachte. Het herkennen van  
het ongekende.”
FOM-voorzitter Niek Lopes Cardozo op het 70-jarig 

jubileumfeest over het integreren van FOM in NWO

Vrouwen in de fysica

Gender in 
Physics Day
________________________________________

FOM organiseerde 
de eerste Gender in 
Physics Day in Europa. 
Deze dagen horen 
bij het Europees 
onderzoeks- 
project GENERA, dat 
het aandeel vrouwen 
in de natuurkunde met 
gerichte maatregelen 
wil verhogen.

Conferentie
Insight Out
________________________________________

Op de conferentie 
Insight Out kwamen 
150 bètavrouwen 
samen. Insight Out  
is het vervolg op  
het tweejaarlijkse  
FOm/f-symposium.

FOm/v-Mentoring-
programma
________________________________________

FOM organiseerde 
een mentoring- 
programma voor  
vrouwelijke werk- 
nemers. FOM onder-
steunt het vrouwen-
charter‘ Talent naar 
de Top’; het doel is 
20 procent vrouwen 
in hoge posities in 
2020. In 2010 was dat 
slechts 7 procent, in 
2016 al 16 procent. 

FOm/v-stimulerings-
programma
________________________________________

Ondersteunt vrouwe-
lijke wetenschappers 
met persoonlijke 
beurzen; tussen 
1999 en 2016 deed 
FOM 39 toekennin-
gen. Maar liefst 
86 procent van de 
FOm/v-alumni heeft 
een academische 
positie verworven, 
38 procent is 
hoogleraar.

70 jaar nederlandse natuurkunde
FOM vierde het 70-jarig jubileum met een kleurrijk symposium en spetterend feest. 
FOM-voorzitter Niek Lopes Cardozo sprak liefdevol over de betekenis van FOM, en 
voorspelde een glanzende toekomst voor natuurkundig Nederland. Een keur aan 
wetenschappers – van groen tot grijs – kreeg ieder een paar minuten het podium. 
‘s Avonds werd er gegeten, gedanst, gepraat en gezongen. 

Fotowedstrijd3D-simulator

Alaska Unlimited draagt  

Joost Frenken

Tamalika Banarjee Gabby Aitink-Kroes

“Een divers opgebouwd team is een 
voorwaarde voor innovatief, creatief 
en baanbrekend onderzoek.”
OCW-minister Jet Bussemaker bij de lancering 

van tenure track-programma Women in Science 

Excel (WISE) op de Hannover Messe

VERHOUDING MAN-VROUW  
BINNEN FOM

267 vrouwen

 818 mannen

17 in hogere posities

88 in hogere posities

Promotie Anouk de Hoogh; in 2016 was een kwart 

van de FOM-gepromoveerden vrouw



 116,5  miljoen euro  
  (op activiteitenniveau)

Uitgave maart 2016, FOM-16.2161

De Stichting FOM is per 1 januari 2017  

geïntegreerd in NWO.  

Zie www.fom.nl/jaarverslagen voor  

het Financieel Jaarverslag 2016.  
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 3  instituten
 1  advanced research center
 221  werkgroepen bij universiteiten en kennisinstellingen
 59  FOM-programma’s, waarvan 4 FOM-focusgroepen
 21  Industrial partnership programmes
 142  projecten in de FOM-projectruimte
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 104  proefschriften
 1238  gerefereerde publicaties
 9  octrooien

 WIe Werkt WAAr

HerkOMSt GeprOMOveerDeN

OrGANISAtIe

66 vaste wetenschappelijke staf   n

185 tijdelijke wetenschappers   n 

 (vnl. postdocs)

478 promovendi   n

356 ondersteunend personeel   n

 dienstensector Nl 16

 industrie Nl 10

 onderzoekinstelling Nl 15

 universiteit Nl 11

 dienstensector buitenland 2

 industrie buitenland 2

 onderzoekinstelling buitenland 12

 universiteit buitenland 20

 werkzoekend 9

 onbekend 7

 

 Nederland  29

 europa  41

 overig  34

194 AMOlF   n 

27 ArCNl    n 

127 DIFFer   n

229 Nikhef   n 

71 FOM-bureau    n

 437 universiteiten    n 

 en kennisinstellingen   

Uitgave van NWO

postbus 3021, 3502 GA Utrecht

(030) 600 1211

www.fom.nl

@NWOphysics


