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Wiebe Wagemans, redacteur

Beste alumnus,

Voor u ligt het laatste VENI-blad van dit jaar en ook alweer het derde num-
mer van mijn hand. Na drie nummers ben ik inmiddels bekend met de voor-
en nadelen van het blad. Het leuke is natuurlijk dat het altijd met veel plezier
gelezen wordt en een van de meest gewaardeerde activiteiten van VENI is,
zoals ook bleek uit de enquête van vorig jaar. Het moeilijke is steeds weer
om voldoende en gevarieerde kopij te krijgen. Op toezeggingen wordt vaak
terug gekomen en geschikte ideeën zijn niet altijd voorhanden, maar dit
geldt vast voor iedere redacteur.

De nieuwe rubriek ‘vijf vragen aan’ is deze keer helaas komen te
vervallen, maar er is toch meer dan genoeg om te lezen. Een belangrijk
thema is Meet & Match, een initiatief om ingenieurs, die starten als onder-
nemer, in contact te brengen met ervaren alumni zodat uit een mogelijke
match adviezen of financiële steun kan volgen. Naast een verslag van deze
middag wordt Validus, een bedrijf van twee net afgestudeerde natuurkun-
digen, ook verder aan u voorgesteld.

Uit het bedrijfsleven komt deze keer een bijdrage van Ruud Gelissen,
die al een aantal jaren bij TNT Post werkt. Ook is er een kort verslag van de
excursie naar SRON, het Nederlandse expertisecentrum op het gebied van
Ruimteonderzoek. Het rapport van de visitatiecommissie, die het onder-
zoek aan de faculteit beoordeeld heeft, is gereed. Een samenvatting van de
zeer positieve beoordeling vindt u achterin dit blad.

Vanuit het bestuur zijn ook twee bijdragen gekomen. Op de pagina’s
hiernaast geeft de voorzitter zijn visie op de toekomst van ingenieurs in ons
land. Daarnaast willen wij u graag kennis laten maken met Alumninet, als u
zich daar niet al aangemeld heeft. De ledenadministratie van VENI is sinds
kort namelijk opgenomen in dit systeem, wat zoals u kunt lezen vele voor-
delen biedt.

Tenslotte wil ik u graag hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig
nieuwjaar wensen. In het volgende blad kunt u zien wat er geworden is van
mijn goede voornemen om de lay-out onder handen te nemen.

Redactioneel
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Toekomst voor ingenieurs
Erik Kieft

Visie

November 2006 – op het moment van schrijven zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen juist een paar dagen achter de rug. Volgens de betrokken
politici heeft de kiezer hen opgezadeld met een moeilijke opdracht; maar
voor zover ik me kan herinneren was dat in het verleden nooit anders. Dus
dames en heren politici, niet zeuren en aan het werk!

Dat gezegd hebbende, duurt de gemiddelde formatie meer dan twee
maanden en er is geen reden aan te nemen dat het deze keer veel sneller zal
gaan. Het onderhandelingsproces zal dus nog wel in volle gang zijn op het
moment van verschijnen van dit kwartaalblad.

Dit is daarmee een uitgelezen moment om eens na te denken over de
belangen van (Eindhovense) natuurkundig ingenieurs, en daarmee tege-
moet te komen aan een van de doelstellingen waarvoor VENI ooit is opge-
richt.

Daarbij wil ik mij richten op de werkgelegenheid voor hoog opgeleide
technici – inderdaad een voor de hand liggend onderwerp dat op deze plek
ook al eerder is besproken. Maar er is dan ook veel over te zeggen. We
zouden kunnen vaststellen dat het daarmee zeker niet slecht gaat. Schrijver
dezes heeft althans in zijn omgeving vele mensen – pas afgestudeerden,
gepromoveerden en mensen met al enige werkervaring – met betrekkelijk
weinig moeite terecht zien komen op functies op het niveau dat bij hun
vooropleiding past (van wie verscheidene overigens bij ASML). Daarnaast
liet mijn eigen werkgever (Philips Research) eerder dit jaar voor een
kennismakingsdag overal uit Europa potentiële onderzoekers invliegen,
omdat die kennelijk in Nederland niet in voldoende mate te vinden waren.
Immers, ik vind het moeilijk voor te stellen dat bij verder gelijke vooroplei-
ding en geschiktheid, een manager in Nederland niet liever een Nederlan-
der aan zou nemen dan iemand ergens uit Oost-Europa; vanwege het sim-
pele feit dat de eerste al de taal spreekt en gewend is aan de Nederlandse
mores.

De bij deze dus vastgestelde schaarste aan hoogopgeleide technici
lijkt goed nieuws voor VENI-leden en dat is het natuurlijk ook. Maar ze
heeft volgens mij op langere termijn ook haar schaduwkanten. Immers, de
vaderlandse high-techbedrijven worden erdoor gedwongen hun nieuwe
talenten over de grens te zoeken en te verlokken in Nederland te komen
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werken. Weliswaar heeft het vorige kabinet (ik bedoel Balkenende-2a) enige
stappen ondernomen om de immigratieprocedures voor kenniswerkers te
vereenvoudigen, toch is aan het huidige klimaat voor buitenlanders die
zich in Nederland willen vestigen, nog veel te verbeteren. Zo bleek uit een
onderzoek van IOSA-NL, eind vorig jaar, dat maar liefst 68 procent van de
ondervraagde expats Nederland graag zou willen verlaten. De oorzaak? In
een ander, Amsterdams onderzoek onder expats begin dit jaar werden on-
der andere de contacten met vreemdelingenpolitie en IND genoemd als
belangrijke minpunten van hun verblijf hier. In een publicatie van het World
Economic Forum van afgelopen september boekte Nederland weliswaar
vooruitgang op het gebied van de internationale concurrentiepositie, maar
we doen het nog steeds beroerd als het gaat om het aantrekken van buiten-
landse kenniswerkers.

En daarin schuilt volgens mij nu een gevaar. Een gebrek aan bèta’s in
Nederland is geen enkel probleem zolang er voldoende toestroom is van
over de grenzen om onze R&D op niveau te houden. Het gaat hierbij om
kritische massa; naar mijn mening floreert industriële R&D daar waar die in
sterke mate op één plek geconcentreerd is en gebruik kan maken van de
daar aanwezige kennis en faciliteiten. Zoals nu in de regio rond Eindhoven
bijvoorbeeld. Mochten onze high-techbedrijven tot de conclusie komen
dat ze niet voldoende mensen kunnen aantrekken om de genoemde kriti-
sche massa in hun Nederlandse R&D-activiteiten te behouden, dan zou-
den ze op een gegeven moment zomaar vrij grote brokken daarvan tegelijk
naar vergelijkbare centra in het buitenland kunnen gaan verplaatsen. Weg
werkgelegenheid, en het huidige overschot aan high-techbanen kan dan
ineens omslaan in een tekort.

Op zich zou dat geen ramp hoeven zijn voor Nederlandse ingenieurs
– ze kunnen immers meeverhuizen met de werkgelegenheid – maar de luxe
situatie dat de banen bij ons om de hoek “voor het opscheppen” liggen zijn
we dan kwijt, net als de bijdrage aan de economie die de high-techindustrie
nu nog levert.

Wat kunnen we doen? Niet alle bezwaren zijn zomaar weg te nemen (al gaat
het met het klimaat de goede kant op), maar er zijn zeker dingen te verbete-
ren. Ik zou niet alleen willen pleiten voor een ruimhartig toelatingsbeleid
voor (Oost-Europese) kenniswerkers die wat in hun mars hebben, maar óók
voor het streven naar een cultuuromslag wat betreft de behandeling van
deze buitenlanders in het algemeen. Ze moeten niet gedoogd worden, maar
in de watten gelegd!
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Een voorbeeldje: ik verwonder mij er al jaren over dat er op de Neder-
landse televisie geen Engelstalig journaal is. Het is waar, dat zou niet pas-
sen in de huidige leer-eerst-Nederlandsdoctrine. Maar zou het niet een
welkome service zijn in de richting van de nieuwkomers, en hen tegelijk
kunnen verleiden zich meer en sneller betrokken te gaan voelen bij de Ne-
derlandse samenleving? Waarom ziet de publieke omroep hier geen taak
voor zichzelf weggelegd?

Zie hierboven dus mijn oproep aan de informateurs voor het nieuwe
kabinet. Of er iets van terechtkomt is afwachten, maar je mag toch hopen…

Tot slot wil ik even terugkomen op het stuk ‘Alumni als melkkoeien?’ in
VENI-blad nummer 2. Dat ging over de mogelijke oprichting van een alge-
mene alumnivereniging aan de TU/e. Blijkens het geringe aantal reacties is
dat nog geen onderwerp dat erg leeft binnen onze vereniging. Zoals al
voorspeld laat zich ook aanzien dat het meerjarig proces zal worden, maar
de discussie loopt binnen de universiteit wel door. Ook binnen VENI zult u
er daarom zeker nog meer over gaan horen!
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Meet & Match
“Dolphys Medical” en

“Discrete 3D Forming” winnaars
Meet & Match tussen Alumni en 9 starters op vrijdag

13 oktober, verslag Jan-Jaap Koning

Het TU/e lustrum evenement Meet&Match “Ondernemen vergt Lef!” heeft
twee winnaars opgeleverd. De Jury oordeelde unaniem dat de Essent prijs
aan “Dolphys Medical” werd toegekend. Essent stimuleert Onderwijs en
Onderzoek aan 6 universiteiten, en deze kleine prijs van 2000 euro is ter
gelegenheid van het 10e TU/e lustrum een extra bijdrage. Volgens de jury
heeft “Dolphys Medical” op afstand gewonnen met de beste promotie. De
heldere presentatie toonde marktinzicht, aansluiting op de kenniswereld,
en marktgerichtheid.

De andere winnaar werd door het publiek gekozen. Dat is  “Discrete
3D Forming” van Sebastiaan Boers, dat daarmee de Shell-prijs van even-
eens 2000 euro incasseerde. Shell stimuleert met deze prijs het ondernemer-
schap. De beide winnaars krijgen tevens een deelname ticket voor de
LiveWire businessplan competitie waarbij de deelnemende starters ook
nog coaching ontvangen. Heel aardig waren de commentaren uit het pu-
bliek, die de keuze voor Sebastiaan motiveerden. Genoemd werd dat de
starter zeer jong is, hij promoveert in december. Hij bleef dicht bij z’n vak,
toonde als techneut ook een commerciële blik te hebben, en lijkt een goed
marktsegment gevonden te hebben. Op de borrel achteraf wilde menig
alumnus nog kwijt dat ze in de beginnende starter vaak zichzelf herkenden,
met hun eigen idee, destijds ook zonder precies te weten hoe dit verwezen-
lijkt kan worden, en de drang om zo iemand te willen helpen om de weg te
vinden. Frappant was daarom het verschil tussen de twee winnaars. De
eerste wint met een zo volledig mogelijk businessplan, de tweede met het
idee, in situatie van een zoektocht, zoals menig ondernemend alumnus
vroeger ook zelf heeft doorgemaakt. Hiertussen lijkt een interessant traject
te zitten, dat de beginner nog moet zien te overbruggen.

Het evenement Meet & Match, dat reeds op de TU/e lustrumkalender
figureerde, en waarvan de opzet uiteindelijk dicht bij het door het VENI-
bestuur gelanceerde idee lag, werd georganiseerd door het TU/e Innovation
Lab, en gepresenteerd door de direkteur Wim Bens. De opzet was om TU/e
alumni een tiental startende ondernemers van de TU/e te laten ontmoeten
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Tips van Piet Stoof
Piet wees er in zijn verhaal op dat men de werkdruk niet te
hoog moet leggen, steun moet zoeken zoals bij alumni en
instanties, de vakkennis goed op peil moet houden door net-
werken met vakgenoten, enorm enthousiasme moet hebben
en van het vak moet houden. Piet Stoof heeft zich afgeschei-
den van Mammoet, omdat hij de engineering van het hijsen,
tillen en verplaatsen als product wilde voeren, terwijl zijn oor-
spronkelijke werkgever dit niet als apart bedrijfsonderdeel of
product zag. Hij paste dus niet in zijn oude bedrijf, en zocht
als eigen starter een andere partner voor het hijs- en transport-
werk, Lastra, waarbij zijn eigen businessmodel zou passen.
Uit de klantenkring van zijn eerste werkgever, Mammoet, kreeg
hij zijn eigen eerste klant. Omdat er altijd ergens kapitaal
voor nodig was, heeft hij dit vergaard op een lening op zijn
eerste opdracht. Wat daarbij mis ging is dat zijn eerste geld-
schieter failliet ging en hij de toezeggingen niet zwart-op-wit
had. Andere lessen waren dat je altijd meer nodig hebt dan
je denkt, dus moet je marge houden. Je moet de financiële
rompslomp uitbesteden, maar omdat het je eigen centen zijn,
dit toch wel onder controle houden. De meest aansprekende
innovatie van Piet was toch wel de modulair opgebouwde
hijskraan die in containers verscheept kan worden. Dit maakte
transport van de hijskranen over de wereld goedkoper, snel-
ler, en niet meer afhankelijk van de wilde vaart. De ontwikke-
ling en materialen die je bij de eerste opdracht nodig hebt,
brengen wel extra kosten met zich mee, waar je eigenlijk
ook rekening mee moet houden. Het succesverhaal van Piet
Stoof kreeg een spectaculaire dimensie doordat het geïllus-
treerd werd met fantastische opgehesen boorplatformen,
scheeps-bovenbouw, brugdelen, het Milleniumwheel of de
Kursk. Voor de rest valt zijn verhaal samen te vatten als: hoe
meer aandacht je geeft aan je zaak, hoe beter deze draait.
Erbij blijven dus.
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De Elevator Pitch
Je hebt een idee op zak om een eigen bedrijf te beginnen. Je
hebt partners, er zit ervaring tussen, jullie weten wat je pro-
beert te bereiken, je weet aan wie je het wilt verkopen. Dan
stap je in de lift. Stom toevallig samen met een Venture
Capitalist. De investeerder die jou precies kan verschaffen
wat je nodig hebt: het kapitaal, de adviezen. Tot de lift boven
is heb je twee minuten om de persoon in kwestie duidelijk te
maken waarom hij jou dat geld moet lenen. Je moet hem
warm maken zodat hij er meer van wil weten, zoals wat je
idee is, welk probleem je ermee oplost en wie de klant is,
wie je bent, wat je nodig hebt, en je moet ook kunnen vertel-
len wat hij ervoor terug krijgt. Als jullie uit de lift stappen,
weet de geldschieter dat hij verder met je wil praten...

(“Meet”) opdat er een waardevol contact kan ontstaan (“Match”). Door de
actieve houding van het alumnibureau, die de alumniverenigingen ver-
zochten om hun alumni te benaderen, zijn er ongeveer 80 alumni gekomen,
ondanks wat afzeggingen. De middag gaf net voldoende tijd om kennis te
maken met de ondernemers. De middag begon met een markt met standjes
waar de ondernemers zich toonden en men kennis maakte met elkaar en de
producten kon introduceren. Vervolgens hield een ervaren succesvolle
ondernemer een verhaal, namelijk Piet Stoof (zie kader vorige pagina). En
dan kregen de starters ieder 3 minuten om te vertellen wie ze zijn, welk
probleem ze voor wie oplossen, en wat ze daarbij nog nodig hebben. Na de
koffie volgde de uitslag en prijsuitreiking, en de borrel waar nog menige
“match” gemaakt zal zijn. De conclusie op de borrel was dat dit voor zowel
de TU/e starters als voor de alumni een zeer interessant evenement is om in
komende jaren te herhalen en verder uit te bouwen, waarbij opgemerkt zij
dat de beperkte omvang van het evenement de overzichtelijkheid zeker ten
goede kwam. In het volgende overzicht is voor de overige geïnteresseerde
alumni na te lezen wat de proposities waren.

Er is ook een titel voor de hulpvaardige alumnus aan verbonden,
namelijk die van “University Angel”, parallel aan de reeds bestaande “bu-
siness angel”. De titel is nu door het TU/e Innovation Lab gedeponeerd en
zal in de toekomst hopelijk door menigeen verdiend worden bij het op gang
helpen van de jonge TU/e starters.
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Tien starters, een fraai palet door Wim Bens geselecteerd
In volgorde van opkomst, ondergetekende voegt hier en daar een per-
soonlijke noot toe. (Zie ook http://tinyurl.com/y3677x)

1. Dolphys Medical (Dirk van Asseldonk)
Gegroeid van 2 naar 8 en per 1-1-2007 10 personen. Biedt een patiënt een
vriendelijke gepulseerde techniek om medicijnen toe te dienen die veel
compacter is dan huidige pompjes en katheters. Tienduizenden patiënten
hebben jaarlijks last van infecties door katheters, wat nu verholpen zou
zijn. Toedienen kan vereenvoudigd geregeld worden door een afstandsbe-
diening. Zoeken nu een partner om de markt te kunnen bereiken. Hebben
5mln nodig.

Noot: complete presentatie, vragen typisch bedrag waar een corporate
venturing afdeling van een multinational zich mee zou inlaten, maatwerk.
Juryprijs

2. Xpress Precision Engineering (Edwin Bos, Ernst Treffers)
Jonge startup, 2 personen, opgericht rondom een meettaster waarmee met
3 (in 1D) tot 7 (in 3D) nanometer nauwkeurigheid coördinaten gemeten
kunnen worden over 25 mm bereik. Silicium meettaster gebruikt piëzo-
weerstandseffect, en kan oppervlak van lenzen e.d. veel beter aftasten dan
huidige apparatuur. Zoekt 1e klant, bijvoorbeeld fabrikant van meettast-
apparatuur, precisiecomponenten of machines.

Noot: doet sterk denken aan twee zaken: de MEMS bedrijfjes in
Twente, die bovenop hun patent zitten en daarmee een component willen
verkopen, en de jaarlijkse Precisiebeurs van het Mikrocentrum in Veld-
hoven. De omgeving van Eindhoven biedt wellicht meer kansen dan Twente.
Indien de TU/e meer van deze
ontwikkelingen wenst, zouden ze
ook een cleanroom voor MEMS
moeten openen, of met MiPlaza
op de High Tech Campus kunnen
samenwerken. MEMS clusters
ontstaan namelijk altijd rond een
cleanroom faciliteit. Het product
lijkt goed te combineren in
actuator-sensor combinaties, zo-
als bij een stappenmotor, wafer-
positionering e.d.
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3. How Tech (Xiaogang Mao)
Welhaast geniale programmeur die SyncMovie system heeft uitgevonden.
Niet meer een rode LED balk waarop woorden voorbij schuiven, maar mu-
ren of beeldschermen waarop complete TV-kanalen, films, commercials of
verkeersinfo life voorbijschuift. De levende loopkrant. Presentatie inclu-
sief milestones, zoals de aanstaande wereldpremière op Schiphol. Doel: de
Olympische Spelen in Beijing. Zoekt mensen, geld en partners.

Noot: presentatie verbaal niet sterk maar inhoudelijk verpletterend.
Vooral als je toevallig voor de marktleider in beeldprojecties werkt. (NXP is
met 38.000 werknemers en 5mld EUR omzet wellicht de grootste ‘startup’
van de maand.)

4. Hybrid Catalysis (Erik Abbenhuis)
Maakt met een slimme bewerking een katalysator met daarin nanostructuren.
Kan in een fabriek 10%, 20% of zelfs meer opbrengstverhoging geven. In
de low-cost massaproductie belangrijk voordeel. Maakt reeds 250kEUR
omzet. Ervaren team, product wordt in
portfolio aangeboden door ervaren
marketeer. Wenst Venture Capital, legal
partner en klanten.

Noot: Innovatief in een
innovatieve markt. Marketing klinkt als
een klok. Complete presentatie die ook
in de USA al werd getoond.
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5. Sound Imaging (Jan van Helvoirt, Rick Scholte)
Acoustic Holography lokaliseert geluidsbronnen met 10 tot 100 maal be-
tere resolutie dan concurrenten. Voorbeelden zijn metingen van ongewenst
geluid uit consumentenelektronica zoals een zoemtoon uit een mobieltje:
bleek een condensatortje als geluidsbron te identificeren. Meetsysteem
staat nog in een ruimte van de TU/e, en ontleent performance aan integrale
combinatie van software en array van geluidsdetectoren. Ontwikkeling nog
bezig. Zoekt hulp voor businessplan en startkapitaal.

Noot: nog niet uitgekristalliseerd of er sprake is van de meetservice
dan wel een meetmachine als product. Publiek zag ook mogelijkheden om
bijvoorbeeld geluid tussen ruimtes te gaan meten. Aansprekend onder-
werp. Laten we nog eens voor ze in de ledenlijst van de alumnivereniging
kijken om te zoeken naar klanten...

6. ISCP (Ton de Kok)
Interactive Supply Chain Planning ISCP levert software voor optimalise-
ren van de performance van bedrijven en netwerken van bedrijven. Tacti-
sche en operationele intercompany planning, dwars door bestaande ver-
banden heen en met weinig rekentijd voor het vinden van een oplossing. Is
een omwenteling die met bestaande SAP (of andere meest Oracle geba-
seerde database) systemen niet gefaciliteerd worden, een zgn paradigma
verschuiving. Gebruikers zullen met andere ogen naar hun systemen gaan
kijken. Doel van TU/e prof De Kok is de valorisatie van zijn onderzoek.

Noot uit publiek en jury was dat dit zeer vernieuwend is. Als investeer-
der wil je de drang zien om er geld mee te gaan verdienen, heel veel geld.

7. MagnaView (Erik-Jan van der Linden, Roel Vliegen)
MagnaView presenteert data uit een databestand, bijvoorbeeld
productiviteit, winstgevendheid, of andere data uit een proces waar corre-
laties tussen parameters een rol spelen. Correlaties kun je met diverse para-
meters op assen in puntenwolken laten zien, of in tabelvorm of bijv in
taartdiagrammen. Dat vraagt nogal wat bewerkingen en oefening. Echter
met dit pakket worden plaatjes getoond die voor een ongeoefend oog de
data toont, waarbij het menselijk waarnemingssysteem de correlaties heel
eenvoudig zelf legt. Dit gebeurt door te categoriseren en in een 2D beeld
aan te bieden. Iedereen met een database kan er eenvoudig gebruik van
maken en ook live-updates van de data zouden er handig mee gaan. Ge-
groeid van 2 naar 10 personen, werken wel 55 u/week. Zoekt klanten op
nivo van de gebruikers die zelf een database hebben.

Noot: vragen rezen of het product wel onderscheidend genoeg is om
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in te investeren, en of het in software standaarden past. Het marketing
concept om software per stuk aan gebruikers te verkopen, lijkt ook nog niet
de definitieve vorm. Sta je wel dichtbij de gebruiker in de ontwikkelfase. Als
je toevallig bij de grootste stukproducent van het land werkt, NXP, met
1.000.000.000 chips per jaar, 5 fabrieken in ploegendienst, dan kun je je wel
iets bij indenken bij zo’n software applicatie... Het zou wel eens los kunnen
lopen met dit product. Wie kent er nog een klant?

8. Discrete 3D Forming (Sebastiaan Boers)
Een mal die je niet weggooit maar opnieuw kunt vormen voor het volgende
product. Fijn raster van cilinder elementen kun je in en uitduwen om de mal
te vervormen. Steunzolen, protheses, giet- en pasvormen op persoonlijke
maat. Heeft eerste klantencontacten. Promotie afmaken in december en dan
start met het bedrijfje, is in oriënterende/voorbereidende fase en zoekt daar-
voor hulp.

Noot: bleek in presentatie nog zoekende naar nichemarkt en onder-
steuning, zeer aansprekend idee. Gewaardeerd door de alumni met de
Publieksprijs

9. Validus Technologies (Nico Verloop, Robert Vrancken, Thijs Meijer)
Innovatief veiligheidslabel. Leuke techniek. Hoogvolume product met lage
marges, maar toegespitst op veiligheidskenmerken voor medicijnen die
volgend jaar verplicht worden. Roadmap met groot bedrijf in de regio. Nu
haalbaarheidsstudie, zoekt kapitaal, 600kEUR.

Noot: hoewel te lange introductie, gefundeerd marketingverhaal over
veiligheidsaspecten, marktkennis en business case. Wie geeft ze de juiste
contacten? (Zie ook het verhaal van Validus op pagina 27)
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Alumninet
Ledenbestand VENI in Alumninet

Jeroen Rietjens

Ruim een jaar geleden heeft het VENI-bestuur u in VENI-blad editie 12.3 op
de hoogte gebracht van het vernieuwde AlumniNet van de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit AlumniNet is een met wachtwoord be-
veiligde website waarmee toegang wordt verkregen tot de centrale Alumni-
database van de TU/e. In deze database staan de gegevens (m.b.t. privé
adres, werk, studie, etc.) van alle Alumni van de TU/e. Door uzelf aan te
melden, kunt u uw persoonsgegevens actueel houden en via voorkeurs-
opties aangeven of u uw gegevens zichtbaar wilt maken voor andere alumni
en op welke manier u contact wilt houden met de TU/e. Daarnaast kunt u
via een uitgebreide zoekfunctie zoeken naar andere alumni en hun gege-
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vens bekijken, indien u heeft aangegeven dat andere alumni uw gegevens
ook mogen inzien. U kunt alumni toevoegen aan “Mijn contacten”, een
persoonlijke pagina aanmaken en u aanmelden voor activiteiten van de
TU/e en de alumniverenigingen.

Het bestuur van VENI heeft ook aangegeven dat het positief stond tegen-
over het samenvoegen van haar eigen database met die van AlumniNet,
vanwege belangrijke voordelen voor VENI. Het samenvoegen leidt name-
lijk tot een actueler ledenbestand, omdat VENI-leden zelf op ieder moment
hun gegevens kunnen wijzigen. Daarnaast biedt AlumniNet meer mogelijk-
heden voor de leden, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale ledenlijst via
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de zoekfunctie, maar ook voor de vereniging in de vorm van online aan-
meldingsformulieren voor activiteiten en een centrale ondersteuning door
de beheerder van AlumniNet.

Eerder was de verwachting dat deze samenvoeging vorig jaar gerea-
liseerd kon worden. Echter, omdat niet tijdig de zogenaamde “verenigings-
modules” in AlumniNet waren geïmplementeerd, en omdat een “exporttool”
om de gegevens van VENI-leden uit AlumniNet te exporteren (om te gebrui-
ken bij het maken van bijvoorbeeld ledenlijsten en briefetiketten) niet be-
schikbaar was, heeft het bestuur deze stap tot nu toe nog niet gezet.

De afgelopen weken zijn deze hobbels weggewerkt en lijken zowel de
“verenigingsmodule” als de “exporttool” goed te werken. Achter de scher-
men is de conversie reeds voltooid en op het moment dat ik dit stuk schrijf
kunnen VENI-leden die zich aangemeld hebben bij AlumniNet hun VENI-
gegevens reeds inzien, maar nog niet wijzigen. De volledige functionaliteit
zal niet lang op zich laten wachten.

Wellicht heeft u reeds een brief ontvangen waarin u op de hoogte wordt
gesteld van het bovenstaande en waarin u wordt verzocht uw gegevens in
AlumniNet te controleren. Zo niet, dan zal deze brief binnen enkele dagen
bij u in de bus vallen. Wij hopen dat u net als het VENI-bestuur de voorde-
len inziet van AlumniNet en dit in de toekomst actief gaat gebruiken voor
het bijhouden van uw gegevens en het aanmelden voor activiteiten. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit het doel van VENI, het opbouwen en onderhou-
den van een platform van Eindhovense natuurkundig ingenieurs, sterk ten
goede zal komen.

Kijk zelf eens op www.tue.nl/alumninet.



18

familie-excursie
Technopolis

donderdag 28 december

Op donderdag 28 december organiseert VENI een familie-excursie
naar Technopolis in Mechelen, België. In Technopolis, het Vlaamse
doe-centrum voor wetenschap en technologie, staan meer dan 260
interactieve opstellingen. Je mag er overal aankomen. Zien, horen,
voelen en vooral zelf uitproberen, daar komt het op aan!

Meer informatie over deze activiteit volgt per e-mail, maar aanmel-
den kan al wel door een bericht te sturen aan phys.veni@tue.nl.
Meer informatie is te vinden op www.technopolis.be.

Aankondiging
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Fysieke transpostverschijnselen?
Ruud Gelissen

Natuurkunde en post?
Wat doet een natuurkundige bij een postbedrijf? Heb je daar nog wat aan
die vooropleiding? Tsja, die vraag stel ik me ook nog wel eens, maar nooit
met spijt in mijn hart. Na mijn afstudeerproject in 2000 kon ik me moeilijk
voorstellen dat ik me nog 4 jaar zou kunnen vastbijten op één abstract
onderwerp in een grijs, zoemend lab. Ik ging op zoek naar een bedrijf met
afwisselend werk, waar ik analytisch denken kon toepassen op een tast-
bare product. Logistiek leek me wel wat en zo kwam ik uit bij TNT (toen nog
TPG).

Mijn eerste functie was proces- & productontwikkelaar op het sorteer-
centrum voor internationale post te Schiphol. Een ontwikkelaar is project-
leider voor het optimaliseren van logistieke procesketens en zorgt voor het
aanpassen van de logistiek bij de introductie van nieuwe producten. Denk
bijvoorbeeld aan een totaaloplossing voor alle post uit de VS bestemd voor
Europa: transport naar Schiphol, douaneafhandeling, sorteren en verdere
distributie in Europa.

Sinds 2 jaar werk ik als consultant New Business Development bin-
nen Commercie, waar ik me bezig houd met het ontwikkelen van kansen
voor geheel nieuwe producten en diensten. Een project start meestal klein
met een vaag concept en bijvoorbeeld het begeleiden van brainstormsessies
met klanten of partners, maar kan snel uitgroeien tot concept en grootscha-
lig project met een multidisciplinaire team. Heel divers werk, dus!

TNT Post
TNT is van oorsprong een Australisch koeriersbedrijf, dat in 1996 werd
overgenomen door PTT Post. Na de afsplitsing van KPN in 1998 werden
post, express en logistiek samengebracht onder de naam TPG, maar sinds
kort is dat weer veranderd in (het oranje) TNT. TNT Post als postbedrijf
behoeft natuurlijk geen introductie. Minder bekend is dat TNT Post allerlei
aanvullende diensten biedt in de communicatieketen zoals data- en
documentmanagement, call centers, bulk printing (bijvoorbeeld alle telefoon-
rekeningen), fulfilment (inpakken) en responsverwerking. Daarnaast geldt
TNT Post in diverse landen in Europa (en zelfs China) als het tweede post-
bedrijf en wordt in het buitenland inmiddels meer post bezorgd dan in
Nederland.

Bedrijfsleven
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Innovatie
Noodzaak maakt vindingrijk, dus de daling van de postvolumes is goed
nieuws voor innovatie. Al gaat de daling met ca. 2-3% per jaar tot nu toe wel
heel geleidelijk, dus loopt TNT Post wel het risico van de kikker in de pan*.
Innovatie is voor elk bedrijf een worsteling, maar ex-monopolisten gaan
voorop want die hebben meestal meer te verliezen dan te winnen. Om New
Business Development een grotere kans te geven, wordt dit sinds kort
georganiseerd in drie fases (de Scan-, Verken- en Realisatiefase) binnen
een aparte afdeling van ontwikkelaars.

De praktijk bij TNT Post
Waarschijnlijk heeft u niet direct een beeld bij de nieuwste producten van
TNT Post, maar op het gebied van procesinnovatie staat TNT Post bekend
als een zeer innovatief bedrijf. Onder andere het unieke postcodesysteem,
de verregaande machinale sortering en de kwaliteit van de handschrift-
herkenning behoren tot de wereldtop.

Nieuwe kansen
Procesoptimalisatie lukt goed, maar op het eerste gezicht is het niet zo
makkelijk om nieuwe producten te verzinnen. Ook voor productinnovatie
vormen nieuwe technieken vaak de aanleiding, maar dat hoeft lang niet
altijd het geval te zijn. Inspiratie kan overal vandaan komen: klanten,
partnerships, cultuurverandering, benchmarken, etc. Stel bijvoorbeeld dat
de NS 10 jaar geleden had gezegd dat ze niet in het reizigersvervoer maar in
de entertainment business zit, waren ze misschien wel op het idee gekomen
van een gratis OV-krant, de Metro, een revolutie voor de krantenmarkt waar

* Recept van de kikker in de pan (niet geschikt voor dierenliefhebbers): stop een
levende kikker in een pan met koud water; verhoog telkens de temperatuur met één
graad en je kan de kikker koken zonder dat hij uit de pan zal springen.
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geen nieuwe techniek aan te pas kwam. Maar ik dwaal af, terug naar innova-
tie bij TNT Post.

Scanpost
Een goed voorbeeld van een recente
productinnovatie, waaraan ik gewerkt
heb, is Scanpost. Met Scanpost wordt
alle inkomende post van bedrijven,
’s nachts direct na verwerking op het
sorteercentrum, geopend, ingescand
en digitaal verzonden naar de klant.
Grote bedrijven ontvangen dagelijks
duizenden poststukken, die al 200
jaar in een grote postzak op de postkamer worden afgeleverd. Dit is verle-
den tijd: Scanpost levert alle post af rechtstreeks in de werkprocessen van
de klant.

Met optical/intelligent character recognizion (OCR/ICR) wordt de data
uit de images gehaald; geavanceerde software classificeert de documenten
vervolgens in verschillende types en zet ze klaar voor verwerking in de ERP
systemen van de klant. Bijvoorbeeld alle facturatie-gegevens direct bij de
financiële administratie, klachten bij de afdeling die ze afhandelt, etc. Als de
herkenning onvolledig is, wordt het document  aangeboden aan
videocodeerders die de ontbrekende gegevens intypen. Klanten hebben
lagere verwerkingskosten, hoeven geen ICT-investeringen te doen en kun-
nen sneller reageren op bijvoorbeeld een offerteaanvraag.

Post in Nederland
In Nederland gaat het jaarlijks om ca. 5,1 miljard stuks en
slechts 5% wordt verzonden door consumenten (m.n. kerst-
kaartjes!), maar consumenten ontvangen wel veel post. Pas
sinds enkele jaren zijn de postvolumes echt structureel aan
het te dalen. Enerzijds door de opkomende concurrentie,
anderzijds door digitalisering. Zo’n 10% van de post wordt nu
bezorgd door concurrenten, in de meeste straten van Neder-
land lopen al 3 postbodes en per 1/1/2008 wil de overheid de
hele Nederlandse postmarkt vrijgeven (brieven tot 50g zijn
nog monopolie van TNT Post).
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Electronisch factureren
Momenteel werk ik aan een product dat nog een stap verder gaat dan
Scanpost n.l. electronische factuuruitwisseling tussen bedrijven
(E-invoicing). TNT Post heeft al een soortelijk product, de digitale nota,
waarmee bedrijven acceptgiro’s digitaal kunnen versturen naar de consu-
menten. TNT Post zorgt ervoor dat de consument de rekening rechtstreeks
in zijn internetbankieromgeving ontvangt en met één klik kan betalen. Het
product is i.s.m. de Rabobank ontwikkeld, maar de verwachting is dat de
andere grote banken in 2007 gaan meedoen.

E-invoicing is de business-to-business variant van dit product, waar-
mee bedrijven het bedrag dat het nu gemiddeld kost om een factuur af te
handelen kunnen terugbrengen van 22 euro naar 10 euro. Met een dusda-
nig besparingspotentieel zou je denken dat het grootste deel van de factu-
ren binnen de kortste tijd digitaal uitgewisseld wordt. Het tegendeel is
echter het geval. Complexe systeemwijzigingen, proces- & cultuur-
verandering op de administratieve afdelingen, wet- en regelgeving, maar
vooral het netwerkprobleem (het ontbreken van een standaard factuur-
bericht) vertragen de digitalisering enorm.

Met de nieuwe dienst is dit netwerkprobleem grotendeels opgelost,
want TNT Post converteert de factuur van het formaat van verzending
(bijvoorbeeld een XML-bericht vanuit Oracle of fysiek via de post) naar het
formaat waarin het ontvangende bedrijf het wil hebben (bijvoorbeeld idocs
in SAP). Doelstelling is zo een totaaloplossing te bieden voor facturatie in
de door de klant gewenste vorm.

Tot slot
Al met al soms toch nog een behoorlijke analytische uitdaging! En als je
dan voor zo’n nieuw product een marktonderzoek opzet – met onvermijde-
lijk duizenden parameters die variëren waaruit vervolgens doodleuk toch
een conclusie getrokken wordt – dan denk ik soms nog wel eens lachend
terug aan mijn natuurkundestudie.
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Excursie
Ruimteonderzoek in Nederland

Wiebe Wagemans

Op vrijdagmiddag 17 november heeft de VENI-excursie naar SRON
Netherlands Institute for Space Research plaatsgevonden (het vroegere
Stichting RuimteOnderzoek Nederland). De opkomst viel wat tegen met elf
mensen, waarvan de helft studenten van Van der Waals. Desondanks was
het toch een interessante middag waar iedereen kennis heeft kunnen ma-
ken met SRON. Het programma bestond uit twee voordrachten en een rond-
leiding langs een tweetal opstellingen met als afsluiting een borrel.

Als expertise-instituut is
SRON onderdeel van de Neder-
landse Organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek
(NWO). Zoals de VS de NASA
hebben en Europa ESA heeft,
zo heeft Nederland SRON. Het
houdt zich bezig met ruimte-
onderzoek en dan vooral met
het ontwikkelen voor sens-
oren, zoals we te horen kregen
van Jasper Wamsteker bij de in-
leidende presentatie. Het on-
derzoek bestaat uit vijf pijlers. De eerste is sensoren voor infrarood. Zo
wordt er meegewerkt aan HIFI de detector van Herschell – de grootste
spiegel in de ruimte – van ESA. Voor het ontwikkelen hiervan is SRON de
hoofdaannemer. Deze wordt in Groningen ontwikkeld, dus daar konden we
helaas niets van zien. De tweede pijler is röntgen met bijdragen aan XMM-
Newton (ESA) en Chandra (NASA). Als derde wordt gewerkt aan sensoren
voor aardgericht onderzoek. Sciamachy is een onderdeel van Envisat een
Europese satelliet die een belangrijke detector is voor NO2. De vierde pijler
zijn zwaartekrachtsensoren. De GOCE satelliet van ESA staat gepland voor
volgend jaar en gaat kijken naar het gravitatieveld van de aarde. Daaruit
kan bijvoorbeeld informatie gehaald worden over oceaanstromingen. Hier-
voor werkt SRON aan de dataverwerking. De vijfde en laatste pijler is ASIC,
wat staat voor Application Specific IC. Hier wordt gewerkt aan gespeciali-
seerde IC’s.

XMM-Newton
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Vervolgens lichtte Ruud Hoogeveen een klein stukje van het onderzoek
van SRON eruit. Hij werkt momenteel aan de ontwikkeling van ‘emersed
gratings’ voor TROPOMI een onderdeel van een nieuwe ESA satelliet voor
aardobservatie. Dit onderdeel maakt gebruik van ‘short wave infrared’ om
te kijken naar de broeikasgassen methaan en CO in de atmosfeer. Het grote
voordeel ten opzichte van de bestaande satellieten is dat deze kleinere
pixels en dus een hogere resolutie heeft en dat een ander golflengtebereik
bekeken kan worden.

Het is interessant om de aanwezigheid van methaan beter te kunnen
onderzoeken. Het zou op CO2 na de grootste bijdrage leveren aan het
broeikaseffect, maar de laatste jaren neemt de hoeveelheid af maar men
weet niet waarom. Een reden zou kunnen zijn dat het methaan dat van
planten en dieren door rotting kwam en dat het is afgenomen door het
kappen van het regenwoud. Met de kleinere pixels moet het mogelijk wor-
den om tot op stadsniveau metingen aan het methaan te doen. Hopelijk kan
TROPOMI meer duidelijkheid bieden.

De golflengte die gebruikt wordt ligt tussen het infrarood en de korte
golf in, vandaar de naam  ‘short wave infrared’ (SWIR), met een typische
golflengte van 2.3 µm. In de detector wordt gebruik gemaakt van een tralie
om de golflengtes te kunnen scheiden. Bij een eerste ontwerp bleek de
detector bijna 1 m3 groot te moeten worden om de vereiste resolutie van
0.25 nm te kunnen halen. Dit is veel te groot voor het gebruik in een satel-
liet. De oplossing om dit te verkleinen lag in het gebruik van een ‘immersed
grating’. Dit houdt in dat het tralie in een medium met een grotere brekings-
index wordt geplaatst. Door hiervoor silicium (n = 3.5) te gebruiken kan
volume van het instrument een factor n3 = 43 kleiner worden. De uitdaging
is nu om op een 5 cm dikke silicium wafer groeven te etsen met hele strenge

specificaties. Voor een ge-
bied van 7 x 7 cm moet bij-
voorbeeld de ruwheid bin-
nen de 60 nm liggen en het
liefst wil men 500 lijnen per
mm. Nu zijn alle testen nog
gedaan op dunne wafers,
maar binnenkort moet alle
apparatuur aangepast wor-
den op de dikke exempla-
ren. De eerste tests met
hoge lijndichtheden waren
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verassend goed, dus dit element vindt zeer waarschijnlijk wel zijn weg naar
de uiteindelijke detector.

Na de presentaties stonden twee labbezoeken gepland. Het eerste bezoek
was aan een lab waar gewerkt wordt aan de Application Specific ICs. Hier
worden chips ontwikkeld met heel specifieke toepassingen. Door ze zo
specifiek te ontwerpen zijn ze lichter, zuiniger en ook efficiënter. Op de
chips wordt vaak op intelligente wijze analoge en digitale delen gecombi-
neerd.

Het tweede project waar we iets van te zien kregen was onderzoek
aan een nieuw type röntgendetector. Het doel is om een röntgencamera te
bouwen waarbij ieder pixel ook de energie van een opvallend foton kan
bepalen. In de detector die hier ontwikkeld wordt, meet men de energie door
het foton te absorberen en de temperatuursstijging te meten. Voor een
foton van 1 keV is dit typisch 0.1 – 1 mK, dus voor een goede resolutie moet
in stapjes van 1 µK gemeten kunnen worden. Dit wordt gedaan met behulp
van een bimetaal supergeleider van Ti en Au. De Tc hiervan ligt rond de 100
mK en door de detector op deze temperatuur te houden zorgt een kleine
temperatuursverandering voor een grote verandering in de stroom. Een
bijkomend voordeel is dat dit systeem een negatieve feedback heeft en
zichzelf zo stabiel houdt. Om al deze metingen mogelijk te maken wordt de
satelliet van een grote hoeveelheid vloeibaar helium voorzien en wordt er
ook nog verder gekoeld. Het huidige test-systeem heeft nog niet de ge-
wenste dimensies, maar met opschalen en slim uitlezen moeten de doelstel-
lingen zeker gehaald gaan worden.

Ook na de rondleiding
werd weer goed voor ons ge-
zorgd. In de centrale ruimte was
een borrel geregeld. Tijdens de
borrel werd, waar nodig, nog
wat uitleg gevraagd en konden
we terugkijken op een leuke ex-
cursie.

(Meer informatie over SRON is
te vinden op www.sron.nl)
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STOOR onderwijsprijzen
Nog steeds worden door STOOR jaarlijks prijzen uitgereikt aan de
beste docenten en begeleiders. Op 2 november zijn weer de STOOR
onderwijsprijzen toegekend en wel aan de volgende personen:

Docent propedeuse: Richard van de Sanden
Instructeur propedeuse: Bert Koopmans
Practicumbegeleider 1e jaar: Hjalmar Mulders
Docent postpropedeuse: Paul van der Schoot
Instructeur postpropedeuse: Bout Marcelis
Practicumbegeleider 2e jaar: Joost Gielis

Nieuwe hoogleraar benoemd
Met ingang van 1 januari 2007 begint Prof.dr. A.A. Darhuber bij
Gasdynamica (GDY) als hoogleraar Mesoscopic Transport
Phenomena. Dr. Darhuber was hiervoor verbonden aan Princeton
University USA waar hij onder andere werkte aan micro-
vloeistofdynamica op chemisch gepatroneerde oppervlakken.

Nieuws faculteit
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verkrijgen voor het vermarkten van ons product. Tegelijk zijn de gesprek-
ken met de TU/e over het gebruik van hun kennis en faciliteiten in een
afrondend stadium. Er gebeurt dus heel veel tegelijkertijd, een heel span-
nende tijd waarin een hopelijk succesvolle onderneming vorm krijgt!

Verschillende niveaus van veiligheid in het Validus label
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Onderzoek faculteit zeer goed beoordeeld
Na een aanzienlijke vertraging is eindelijk de onderzoeksvisitatie van de
faculteit afgerond met het uitkomen van het visitatierapport. Van 12 tot en
met 14 oktober 2005 bracht een achtkoppige visitatiecommissie een bezoek
aan de faculteit om via interviews en bezoeken aan de verschillende
capaciteitsgroepen een beeld te krijgen van het onderzoek. Voor het bezoek
was er door de faculteit al een uitgebreide zelfevaluatie geschreven met
onder andere een sterkte zwakte analyse van het onderzoek en andere
gegevens van de groepen. De visitatiecommissie beoordeelde de periode
1996 – 2003 en kwam uiteindelijk met een zeer positief rapport.

Bij de vorige visitatie in 1996 zijn alle natuurkunde faculteiten in Ne-
derland tegelijk gevisiteerd, maar nu werd de invulling aan de universitei-
ten zelf gelaten. Om het proces efficiënter te maken – wat achteraf het
tegenovergestelde resultaat leek te hebben – werd besloten om de facultei-
ten van Eindhoven en Nijmegen door dezelfde commissie te laten beoorde-
len. Na een bezoek aan Nijmegen kwam de commissie onder leiding van
Prof.dr. Jaap Franse van de UvA op bezoek in Eindhoven. Om een goed
beeld te krijgen stonden op het programma een bijeenkomst met het faculteits-
bestuur, individuele interviews met de tien groepsleiders en was er uitge-
breid te tijd om de laboratoria te bezoeken waar ook met verschillende
promovendi werd gesproken.

In het evaluatierapport geeft de commissie eerst een algemene be-
oordeling van de faculteit waarna de groepen individuele beoordelingen
krijgen. De commissie is tevreden over het meer coherente beeld dat is
ontstaan na de reorganisatie waarbij op een drietal onderzoeksgebieden is
gefocust door de groepen op te delen in clusters (Functionele materialen,
Transportfysica, en Plasmafysica en stralingstechnologie). Daarnaast feli-
citeert de commissie de faculteit met de voortreffelijke positie die de groe-
pen innemen in de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap en de goede
vooruitzichten die de foresight-commissies geschetst hebben.

In vrijwel alle gevallen kon de commissie de voorwaarden volgen die
de faculteit hanteert voor capaciteitsgroepen. Deze stellen dat de groepen
een eigen wetenschappelijk probleem hebben, dat de volledige kennis-
keten van fundamenteel tot toegepast onderzoek aanwezig is, dat er naast
experimenten ook gewerkt wordt aan theorie en modelleren en dat er suc-
cesvol getracht wordt externe financiering te verwerven.

Onderzoeksvisitatie
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Financieel heeft de faculteit het in de periode van 1996 – 2003 goed
gedaan. De verhouding van directe met externe financiering is verschoven
van 85/15 naar 54/46. Daarnaast nam de totale financiering van onderzoek
met 30 % toe dankzij een driehonderd procent toename in externe financie-
ring en een afname van twintig procent in de directe financiering. De com-
missie was onder de indruk van de uitstekende onderzoeksfaciliteiten van
de groepen, de kwaliteit van de (nieuwe) gebouwen en bovenal het enthou-
siasme van de onderzoekers.

Uiteindelijk concludeert de commissie dat alle groepen voldoen aan
de internationale standaard van goed onderzoek. Bij het zoeken naar een
balans tussen wetenschappelijke curiositeit en toepassing, zijn de groepen
bewust bezig met het vinden van het juiste evenwicht tussen fundamenteel
onderzoek en toepassingen.

De samenvattingen van de beoordelingen van de individuele groepen staan
hieronder (direct overgenomen uit het rapport). Daarnaast hebben de groe-
pen ook vier beoordelingen gekregen voor kwaliteit, productiviteit, rele-
vantie en vooruitzicht, zie de tabel. Met de schaal: 1 unsatisfactory, 2
satisfactory, 3 good, 4 very good en 5 excellent.

Physics of Nanostructures
(Prof. Dr. B. Koopmans / Prof. Dr. Ir. W.J.M. de Jonge)
This is an excellent physics group with great potential in some topical
domains of nanoscience and nanotechnology. The group’s expertise might
be an asset in the emerging field of spin transport in a great variety of
structures e.g. metallic nanoparticles as central element. The prospects in
the research of molecular systems are interesting but should be well defined
and imply a strong interaction with other groups.

Semiconductor Physics
(Prof. Dr. Ir. H.C.W. Beijerinck (ad interim), Prof. Dr. H.W.M. Salemink, Prof.
Dr. J.H. Wolter)
This is a unique applied physics group in the domain of photonics with an
excellent quality of research programme and high national and internatio-
nal standing. The group has a key role in the COBRA school and is in close
contact with industry. The problem related to the absence of a group leader
may endanger the activities and position of the group. A well chosen new
appointment is urgent.
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Polymer Physics
(Prof. Dr. M.A.J. Michels)
The group is very well positioned to achieve its aims of becoming an
internationally leading theory group on soft matter. An eventual shift from
polymer to nano-organic materials and from synthetic polymers to polymers
and colloids may produce promising results but should be evaluated
carefully in the framework of the FMN Cluster at TU/e. The Committee
congratulates the programme leader for his recent appointment as Scientific
Director of the DPI, but expresses its concern for the possible impact on the
future activities of the group. Urgent measures should be taken to strengthen
the group organisation.

Molecular Materials and Nanosystems
(Prof. Dr. Ir. R.A.J. Janssen)
The group has a very widespread research activity with excellent quality.
The future success of the research programme could benefit from the
coverage of a less broad range of fields. The high percentage of temporary
staff is a concern for operating the many sophisticated characterisation
and measuring systems.

Fluid Dynamics and Heat Transfer
(Prof. Dr. Ir. M.E.H. van Dongen, Prof. Dr. Ir. G.J.F. van Heijst)
Physics of Transport in Fluids is uniquely positioned in the Department of
Applied Physics of Eindhoven University of Technology. Based on a long-
standing history in fluid dynamics and heat transfer the group has the
absolute potential to look for new challenges and to define new long-term
research goals with industry and other technology organisations.

Low-Temperature Technology and Physics
(Prof. Dr. A.T.A.M. de Waele)
Low-Temperature Technology and Physics explores a highly relevant branch
of physics. The Committee advises to continue the programme after the
retirement of Professor De Waele.

Plasma Physics
(Prof. Dr. Ir. G.M.W. Kroesen, Prof. Dr. Ir. M.C.M. van de Sanden, Prof. Dr. Ir.
D.C. Schram)
The group has built up an expensive research infrastructure in the area of
technological plasmas, and is well positioned to maximise its research out-
put. With the retirement of Professor Schram the group needs to concentrate
on retaining its strong industrial links and foster others such as with the
ITER project.
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Physics and Applications of Accelerators
(Prof. Dr. M.J. van der Wiel)
The group is working in the high profile, highly competitive area of plasma
accelerators.  The group has made valuable contributions and it has great
potential to do more in the future. A concern is the size of the group which
must grow if it is to stay competitive.

Physics of Cold Atoms
(Prof. Dr. Ir. H.C.W. Beijerinck)
The physics of cold atoms is an important branch of both pure and applied
physics which are well represented by the activities of the group. The
future prospects of the group are exciting, but they need to concentrate on
being the first in some of their activities by prioritising their research.

Transport in Permeable Media
(Prof. Dr. Ir. K. Kopinga)
The group has carved itself a niche, both theoretically and experimentally,
in the field of transport in permeable media. However, the group appears
too small to conduct high quality research in transport in building materials
as well as in biological tissues. On the one hand it may seem attractive to
work in both of these areas because the demand for research in both is
large, on the other hand one wonders if the limited manpower would not be
better used in a more focused choice of research topics.

Quality Productivity Relevance Prospects
Physics of Nanostructures 4.5 4.5 4.5 5
Semiconductor Physics 4 4.5 4 3.5*
Polymer Physics 5 4.5 4.5 4.5
Molecular Materials and Nanosystems 4.5 4.5 4.5 4.5
Fluid Dynamics and Heat Transfer 4 4.5 4 4*
Low-Temperature Technology & Physics 4 3.5 4.5 3*
Plasma Physics 4 4.5 4.5 4.5
Physics and Applications of Accelerators 4.5 3 4.5 4.5*
Physics of Cold Atoms 4 4 4.5 4.5
Transport in Permeable Media 3.5 4 4 3.5

*In het volledige rapport worden kanttekeningen geplaatst over de invulling van vrijko-
mende leerstoelen
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De faculteit merkt in haar reactie trots op dat de gemiddelde score 17,0 is
(gewogen op groepsgrootte). Deze score is hoger dan de TU Delft met 16,5,
Twente met 16,0 en Nijmegen met 16,6. Daarnaast gaat de faculteit in op de
kritiek van de commissie op het verdwijnen van theoretische natuurkunde
als groep. Ten eerste is de groep van professor Michels nog steeds zeer
theoretisch en breder dan de naam doet verwachten en ten tweede is het
Werkverband Theoretische Natuurkunde weer nieuw leven ingeblazen om
informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. De aanbeveling om de
groep Lage Temperaturen voort te zetten na het pensioen van De Waele
wordt meegenomen. De commissie zette vraagtekens bij de groepen AQT
en FTV met betrekking tot de focus en de massa van de groepen. Recent is
het initiatief genomen om samen te gaan werken aan een gezamenlijk thema.

Het volledige rapport is op te vragen bij Paul Bezembinder:
(P.G.M.Bezembinder@tue.nl).
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