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Nieuwe publiek-private samenwerkingen

Esther Alarcon start op 

1 februari als tenure-track 

groepsleider in de FOM-

AMOLF focusgroep Light 

Management in New Pho-

tovoltaic Materials (LMPV). 

Alarcon is momenteel als 

postdoc verbonden aan 

EPFL in Lausanne. Ze is de 

derde groepsleider in de 

focusgroep en met haar 

komst zijn alle drie de 

tenure-track functies in de 

LMPV-focusgroep ingevuld. 

Op dit moment werken 25 

AMOLF-onderzoekers aan dit 

thema. Met haar groep 3D 

Photovoltaics gaat Alarcon 

onderzoek 

doen naar 

zonnecel-

len met 

een hoog 

rendement. Ze zal op AMOLF 

een nieuwe techniek opzet-

ten voor het groeien van 

halfgeleider-nanodraden met 

behulp van elektrochemische 

processen. Dergelijke nano-

draden hebben de potentie 

om alle kleuren van het 

zonlicht om te zetten in  

elektrische stroom. In de 

volgende uitgave van AMOLF 

NEWS volgt een interview 

met Alarcon.•

Esther Alarcon versterkt 
zonne-energieonderzoek 

Op 12 oktober namen AMOLF en Vinod Subramaniam 
afscheid van elkaar. Ruim een maand eerder vertrok  
Subramaniam naar de Vrije Universiteit (VU) waar  
hij startte als rector magnificus. AMOLF-medewer- 
kers en een aantal relaties kwamen bij elkaar  
om Subramaniam te bedanken voor zijn bijdrage  
aan een aantal strategisch belangrijke ontwikkelingen  
en de persoonlijke en informele wijze waarop hij  
leiding gaf aan het instituut.

Subramaniam heeft na zijn komst in 2013 de nieuwe 

onderzoeksrichting Designer Matter opgezet. Het aan-

trekken van Martin van Hecke als groepsleider in dit 

nieuwe vakgebied was een initiatief van Subramaniam. 

Hij realiseerde ook een paar maanden voor zijn  

vertrek een nieuwe publiek-private samenwerking met 

Unilever waar vijf AMOLF groepen aan deelnemen. 

Kenmerkend voor Subramaniam was zijn grote betrok-

kenheid bij de medewerkers en de gang van zaken in 

de afdelingen. Zo vertelde hoofd instrumentmakerij 

Wim Brouwer tijdens de afscheidsreceptie, “ik kwam 

een keer op de afdeling en trof hem aan te midden 

van een groep bezoekers die hij tot in de details wist te 

vertellen hoe wij werken en met welke apparatuur.” 

Op de foto is te zien hoe Subramaniam de afscheids- 

foto in ontvangst neemt. Behalve deze foto ontving hij 

diverse cadeaus waaronder een door de instrument-

makerij gemaakte miniatuur van het AMOLF-gebouw.•

Afscheidsfeest 
voor Vinod Subramaniam
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De onderzoeksgroep van Garnett werkt aan perovskiet 

zonnecellen. Eén van de nadelen van dit materiaal is de 

bundelgevoeligheid voor elektronen. De onderzoekers 

verwachten dat het met de nieuwe detectortechnolo-

gie mogelijk wordt om extreem gevoelige metingen te 

verrichten met de elektronenmicroscoop en zo de juiste 

structuur van de perovskiet materialen te meten. 

FEI
Groepsleider Albert Polman gaat samen met FEI en de 

startup DELMIC een nieuw type cathodoluminescentie-

microscoop ontwikkelen. Met dit instrument wordt het 

mogelijk ultrasnelle optische microscopie te doen met 

een extreem hoge plaatsgevoeligheid. Hiertoe wordt 

een scanning elektronenmicroscoop voorzien van een 

gepulste elektronenbron. Samen met de betrokken  

bedrijven worden toepassingen van het nieuwe instru-

ment onderzocht voor onder andere onderzoek naar 

zonnecellen en nano-optica.•

NWO heeft extra middelen voor publiek-private 
samenwerking beschikbaar gesteld om actiever te 
kunnen samenwerken binnen de topsectoren. AMOLF 
heeft in het kader van dit beleid de afgelopen maan-
den verschillende contracten gesloten met bedrijven.

Fibriant
Groepsleider Gijsje Koenderink startte samen 

met het bedrijf Fibriant een project gericht op de 

biomechanica van het eiwit fibrinogeen, dat in ons 

lichaam verantwoordelijk is voor bloedstolling. 

Fibriant is een innovatief biomedisch bedrijf in 

Leiden dat zich richt op het ontwikkelen van pro-

ducten voor regeneratieve geneeskunde gebaseerd 

op fibrin dat recombinant wordt gemaakt in cellij-

nen in plaats van het gebruikelijke opzuiveren uit 

menselijk plasma. Samen met het bedrijf onder-

zoekt de groep van Koenderink de precieze relatie 

tussen de moleculaire structuur van het fibrine en 

de bijzondere mechanische eigenschappen van 

materialen gebaseerd op dit eiwit. Het onderzoek 

kan bijdragen aan nieuwe fibrine producten zoals 

chirurgische lijm of biomaterialen om beschadigde 

weefsels te repareren.

Amsterdam Scientific Instruments
Het bedrijf Amsterdam Scientific Instruments 

gaat samen met het Amsterdam nanoCenter en 

groepsleider Erik Garnett op zoek naar toepas-

singen van op CERN ontwikkelde detector-

technologie in een elektronenmicroscoop. 

Koninklijke onderscheiding voor Wim Sinke
Zonnecelonderzoeker Wim Sinke ontving op  

13 november een koninklijke onderscheiding.  

Hij is bevorderd tot Ridder in de orde van de  

Nederlandse Leeuw. Sinke kreeg deze onder-

scheiding voor zijn buitengewone bijdrage als 

leider van zonnecelonderzoek en pleitbezorger van 

duurzame energieopwekking. Voor Sinke kwam 

de onderscheiding onverwacht, aan het einde van 

het symposium Our solar energy future, dat AMOLF 

samen met het Energieonderzoek Centrum Neder-

land (ECN) organiseerde ter gelegenheid van zijn 

60e verjaardag. 

Sinke begon zijn carrière als promovendus bij 

AMOLF en werd later AMOLF groepsleider in het 

destijds nieuwe onderzoeksveld photovoltaics. 

Momenteel werkt hij bij ECN en heeft hij deel-

tijdaanstellingen bij AMOLF en de UvA.•

V.l.n.r.: 

Ernst Jan Vesseur (FEI), 

Bart van Leijen (AMOLF), 

Nico Clemens (FEI) 

en Albert Polman 

(AMOLF)
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