
 
 

 
Big Science Industriedag 2012 

Woensdagmiddag 10 oktober 2012 
FOM-instituut DIFFER te Nieuwegein 

 
 
 

12.30 uur: Ontvangst en registratie met broodjeslunch. 
 
 
 
13.30 uur: Opening door de dagvoorzitter: Piet van Otterloo. 
 
13.35 uur: Welkomstwoord: Richard v.d. Sanden, directeur FOM- 

instituut Differ. 
 
13.45 uur: Het doel en belang van het ILO-net: Ron Dekker, NWO. 
 
14.00 uur: Missie en programma ILO-net: Rob Klöpping,  ILO-net. 
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Blok 1. 
  
Hoofdthema: de Square Kilometer Array. 
Deze zomer werd bekend dat SKA gebouwd gaat worden in Australië en 
Zuid-Afrika. Nederland doet mee in deze nieuwe Big Science vanuit haar 
lange traditie in de Radioastronomie. SKA kan gezien worden als het 
vervolg op LOFAR dat grotendeels op ons grondgebied is gerealiseerd door 
toedoen van vele Nederlandse initiatieven. 
 
Een bijdrage van de volgende sprekers: 
• Marco de Vos, ASTRON. 
• Jan Blommaart, IBM Nederland. 
• Ronald Halfwerk, ASTRON. 
 

---000--- 
 
 
De XUV Optics Focusgroep, nieuw initiatief voor R&D organisatie en 
kennistransfer: Fred Bijkerk, FOM-Differ. 
De XUV Optics Focusgroep is een High Tech research activiteit op het 
gebied van optiek en hetXUV golflengtegebied. De financiering wordt 
mogelijk gemaakt door een coherente groep van direct betrokken bedrijven. 
Door deze rechtstreeks en in een vroeg stadium bij het onderzoek te 
betrekken wordt een versnelling van enkele High-Tech toepassingen van 
deze optiek nagestreefd.  

 
 

*** 15.00 uur Theepauze (30’) *** 
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Blok 2. Financieringsinstrumenten voor innovatie. 
 
PPS4BigScience: Dr. Rens Vandeberg, STW. 
Consortia rondom wetenschap en technologie, waarbij kennis en 
capaciteiten van meerdere spelers gecombineerd moeten worden, hebben 
een positief effect op innovatie. Effectieve consortiavorming is essentieel. 
Belangrijke succesfactoren daarbij zijn overheidsfinanciering voor risicovol, 
kostbaar, duurzaam onderzoek, een initiator die het samenwerkingsverband 
(kennisontwikkeling), vorm geeft, vertrouwen en duidelijke afspraken. 

---000--- 
 

Nieuw innovatiespeelveld: Erik Prins, Birch Consultants. 
Met de komst van het Topsectorenbeleid zijn ook de bestaande 
financieringsinstrumenten aan verandering onderhevig. Er zijn bronnen en 
regelingen bijgekomen en nieuwe worden ontwikkeld. Het is vooral voor het 
MKB lastig om goed op deze materie in te spelen. Grote bedrijven kunnen 
soms mankracht vrijmaken om optimaal externe financiering aan te spreken. 

---000--- 
 
HTSM, Roadmaps en Big Science: Hans van Gageldonk, SRON. 
Advanced Instrumentation (AI) bundelt de activiteiten die in NWO instituten 
en de industrie (met name het MKB) plaatsvinden om wetenschappelijk 
gedreven, complexe instrumenten te realiseren met Big Science als startpunt 
en inspiratie. Advanced Instrumentation wordt toegelicht aan de hand van: 
de waardenketen van fundamenteel onderzoek naar markt, embedding in de 
Roadmaps van Topsector High-Tech Systems and Materials en de volgende 
stappen waarbij AI zal worden uitgewerkt door instituten en bedrijven 
samen aan zogenaamde Kennistafels. 
 

*** 16.30 uur frispauze (30’) met versnapering *** 
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Blok 3. Nieuws van de Big Science ILO’s. 
 

• HFML: Martin van Breukelen. 

• SRON: Gerard Cornet. 

• ITER: Toon Verhoeven. 

• PALLAS: Alex Schoenmakers. 

• NIOZ: Marc Smit. 

• ESO: Wilfried Boland. 

• ASTRON: Ronald Halfwerk 

• CERN/ESRF: Rob Klöpping. 

 
 
 
 

*** 18.00 uur borrel met aansluitend het buffet *** 


