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Voorwoord

In ons jaarverslag van 2018 voorspelden we het al: ons 
Universiteitsfonds Eindhoven groeit en gaat zich breder 
inzetten. We steunen baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek en bijzondere projecten, ook in het onderwijs. 
Dat doen we volgens ons adagium: For Life. For the World. 
For the Better. In dit jaarverslag leggen we u uit waar deze 
drie grote woorden voor staan. 

Dat doen we mede door u een inkijk te geven in een aantal 
van deze projecten en de bijzondere mensen erachter. 
In interviews lichten ze toe waarom hun projecten van 
belang zijn voor een gezondere, schonere of slimmere, 
maar altijd betere toekomst. 

In 2019 mochten we – net als in 2018 – aan het eind van het 
jaar bijvoorbeeld weer een flink aantal van onze alumni als 
donateur verwelkomen. Samen met onze andere donateurs 
zorgen zij ervoor dat de wereld kan blijven rekenen op 
het belangrijke werk van onze onderzoekers, engineers 
en studenten. 

Dit jaarverslag is samengesteld terwijl het Corona-virus 
onze wereld gijzelt. De invloed die Covid-19 heeft op 
onze gezondheid, onze economie en onze maatschappij 
geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is dat de 
wetenschap haar werk kan blijven doen. Want dankzij 
wetenschap kunnen we nu op crises als deze reageren, 
maar over een paar jaar misschien wel anticiperen.

Wij zijn trots dat wij als fonds daar, in onze ondersteunende 
rol, een bijdrage aan mogen leveren.

Henk Kivits
Voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven
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2019 > 2018

For Life.
For the World.
For the Better.

GIFTRANGE

€25 - €900.000
AANTAL NIEUWE DONATEURS

441
TOTAAL  DONATEURS

747

Dit is ons adagium. Het is niet zomaar een mooie kreet. Het staat 
ook voor de drie gebieden waarop wij donateurs betrekken. 
“For Life” gaat over technologie die onze gezondheid verbetert 
of helpt herstellen. “For the World” gaat over duurzaamheid, 
over de bijdragen van engineers aan een schonere wereld.  
En “For the better” gaat over het ontwikkelen van talenten.

2019 is een jaar waarin we als relatief jong fonds een mooie groei hebben doorgemaakt. 
We kregen er overwegend alumni als nieuwe donateurs bij en we ontvingen bovendien 
 enkele mooie giften van vrienden. Sinds de doorontwikkeling van het fonds in 2017 waarin 
we startten met een handvol donateurs, hebben we inmiddels 747 donateurs.
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TOEKENNINGEN IN 2019

6 BIJZONDERE VERHALEN

UNIVERSITEITSFONDS EINDHOVEN IN CIJFERS

COLLEGA’S DONEREN EINDEJAARSGESCHENK

BESTUURSLEDEN

TOEKENNING

For life. For the world. For the better. | 0302 | For life. For the world. For the better.



Toekenningen
Ons fonds kende in 2019 in totaal €265.047,- toe aan verschillende 
onderzoeken en projecten die aansluiten bij ons adagium “For Life. 
For the World. For the Better.”. 

Aan “For Life” en “For the World” doelen kende het fonds 
€194.154,- toe. “For the Better” doelen ontvingen €51.738,-. 
Overige bestedingen waren €3.155,- voor diverse crowdfunding 
projecten en €16.000,- aan beurzen als onderdeel van de 
 Marina van Damme Beurs.

Game longziekten

Wat wil je met jouw project bereiken?
Wij willen knobbeltjes in longweefsel vinden. Kleine 
massa’s die voorkomen in gezonde longen, maar die ook 
een resultaat zijn van kanker. 

En die zijn nu niet goed te vinden?
Nog niet nee. De wetenschap is druk bezig om computers 
te leren die knobbels te detecteren. Het probleem is: daar 
hebben computers veel data voor nodig. Data die er niet 
is. En als die er wel is, komen ze vaak uit verschillende 
scanners en is het niet geschikt voor gebruik.

Maar jullie hebben een out-of-the-box 
 oplossing  bedacht?
Wij benaderden het probleem van de andere kant: de 
analoge. Wij laten mensen naar de knobbeltjes zoeken 
op foto’s. In een spel, waarin ze markeren wat ze vinden. 
De spelvorm beloont de zoeker en de uitkomsten van 
het spel zijn waardevolle en direct bruikbare data. 

Maar problemen op scans vinden is toch werk 
voor medisch specialisten?
Dat is het mooie: ook ongeschoolde mensen kunnen die 
knobbeltjes herkennen en markeren. Dat is zelfs weten-
schappelijk bewezen. En dat scheelt, want specialisten 
zijn zeldzaam en vaak ook gewoon te druk om veel foto’s 
te bekijken.

Hoever zijn jullie nu?
We hebben nu een prototype en een roadmap voor de 
verdere ontwikkeling. 

Wat maakt dit project zo bijzonder?
Dat zijn meerdere aspecten: de data die we verzamelen 
zijn input voor computers, voor algoritmes die daardoor 
ook beter ziekten gaan detecteren.

Met dit project kunnen we niet alleen mensen informeren 
bij de preventie en diagnose van longziekten, maar ze 
er zelfs bij betrekken. We slaan een brug tussen experts 
en de samenleving. Ze werken straks samen aan onze 
gezondheid. 

We pionieren op het gebied van “medical imaging”, zeg 
maar foto’s en beelden van ons lichaam, in combinatie 
met gamification. Dat is echt een onontgonnen gebied 
in de medische wetenschap.

En als laatste is het voor psychologen en sociologen heel 
interessant om te zien hoeveel mensen mee gaan doen 
en hoe betrokken ze zijn. Ze krijgen nu eigenlijk voor het 
eerst de kans om zelf actief bij te dragen aan misschien 
ook wel hun eigen gezondheid. Dat is echt uniek. 

Hoe heeft het Fonds jullie geholpen?
Met de eerste funding. Dankzij die bijdrage konden we 
het prototype maken en meer onderzoek doen. Daarom 
zijn we nu al zo ver. 

“ Computers speuren straks 
 afwijkingen in longfoto’s op.  
Hoe ze dat moeten doen,   
leren ze van gewone mensen.  
En een computerspel.”

ToekenningenToekenningen

Veronika Cheplygina,  
Faculteit Biomedical 
Engineering

FOR LIFE. FOR THE WORLD.

€194.154,-

CROWDFUNDING

€3.155,-
MARINA VAN DAMME BEURS

€16.000,-

FOR THE BETTER.

€51.738,-

For Life.
Dit deel van ons adagium gaat over onze gezondheid. Over de bijdragen die engineers kunnen doen 
om ons langer gezond en vitaal te laten leven. Het is een breed gebied, dat zich uitstrekt van zeer 
gerichte bestrijding van kanker en artificial intelligence als ondersteuning bij lastige diagnoses, 
tot een game die helpt longziekten op te sporen. En daarover leest u meer op deze pagina. 
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Het fonds helpt  
talenten die vastlopen

Je kunt nog zo goed plannen, maar soms zet een onver-
wachte gebeurtenis je leven op zijn kop en al je plannen 
op pauze. In dit geval bracht het een studie in gevaar. 
 
Het overkwam Soeniel*, een buitenlandse student. De 
gesloten cultuur in zijn geboorteland zorgde ervoor dat 
zijn vader pas vertelde hoe ziek zijn zus was, toen ze al 
op sterven lag. Soeniel haastte zich naar huis, maar was 
te laat. 

Voor Soeniel braken er een aantal gitzwarte maanden 
aan. Niet alleen omdat hij moest helpen om praktische 
zaken te regelen, maar natuurlijk ook vanwege het verlies 
van zijn zus. Het werd er niet beter op toen bleek dat hij 
had kunnen bijdragen aan het bestrijden van haar ziekte; 
hij was een geschikte donor. 

Tijdens die maanden kwam hij niet aan zijn studie toe. 
Uit het algemene profileringsfonds kreeg hij een bijdrage 
om door te gaan, maar die was onvoldoende. Een lang-
durig uitstel van zijn afstuderen dreigde.

Studentendecaan Mirjam Hagoort verdiepte zich in 
Soeniel’s situatie en besloot actie te ondernemen. ‘Het 
zou echt zonde zijn als Soeniel had moeten stoppen. 
Dan had hij een baan moeten zoeken om de rest van 
zijn studie te financieren.’ vertelt Mirjam. ‘En dat terwijl 
hij nog volop rouwde om zijn zus.’

Mirjam neemt Soeniel’s verhaal mee naar het Universi-
teitsfonds Eindhoven. Dat heeft een studentenfonds 
opgezet om verlichting te bieden in de meest schrijnende 
situaties. Studenten kunnen er zelf geen beroep op 
doen, maar moeten worden voorgedragen door een 
studentendecaan. 

Mirjam: ‘Soeniel was bijna klaar met zijn studie, hij haalde 
prima cijfers en zou zijn studie gemakkelijk afronden. 
Ik droeg hem voor, onderbouwde mijn verhaal en het 
fonds honoreerde de aanvraag. Soeniel is inmiddels zijn 
studie aan het afronden.’ 

Mirjam: “Ik ben blij dat er zo’n fonds is. Want soms kunnen 
studenten buiten hun schuld echt in de problemen 
 komen en zijn bestaande financiële regelingen niet altijd 
voldoende. Dit fonds zorgt er dan voor dat ze hun studie 
kunnen afmaken en de wereld kunnen verrijken met hun 
talenten en inzet.”

“ Life is what happens while  
you’re making other plans”  
 
JOHN LENNON

* Soeniel is uiteraard niet zijn echte naam.  
Die is om privacy redenen aangepast. 

Plastic nurdles

Waar draait jullie project om?
Om microplastics, de pallets. Wij noemen ze plastic 
nurdles. Die zijn erg klein, vaak net zo klein als het 
 organisch materiaal in het water. Daarom zie je ze niet. 
En zolang we ze niet zien, weten we niet hoe we ze 
moeten bestrijden. 

Waarom is het belangrijk dat we die vervuiling 
juist wel  kunnen zien?
Omdat ze het water vervuilen. En niet alleen dat. Ze 
trekken als een magneet allerlei chemicaliën aan en 
worden zo een soort giftige bom die via het bloed  
in organen en spierweefsel van dieren terecht komt. 
Slecht voor die dieren, maar ook voor ons, want via de 
voedselketen krijgen wij die bommetjes ook binnen.

En jullie werken aan een oplossing?
Wij hebben een idee bedacht en daarmee een prototype 
ontwikkeld van een apparaat dat de aanwezigheid en 
hoeveelheid van die nurdles kan detecteren. 

Hoe heeft het Fonds jullie geholpen?
Zij hebben voor ons de doorontwikkeling van het 
 prototype naar een high- level versie gefinancierd. Die 
zijn we nu aan het maken. Daarmee kunnen we gaan 
testen in Nederlandse wateren om nuttige informatie 
te  verzamelen over de mate van vervuiling. Met die 
data kan beleid worden gemaakt en kan de industrie 
zijn systemen aanpassen. 

Waarom juist dit project?
Ons systeem pakt een probleem aan op een punt ver voor-
aan in de voedselketen. Als we dat niet doen, verandert 
die keten te snel en te drastisch. Bovendien kan het 
straks helpen om de hoeveelheid microplastics naar 
beneden te brengen. En daarmee voorkomen we dan 
weer heel veel andere gezondheidsproblemen. 

Zie je nog meer positieve effecten?
Het zou mooi zijn als dit helpt om tot een standaard voor 
het detecteren van microplastics te komen. Dat is nog 
een redelijk onontgonnen terrein.

“ Een probleem dat je niet ziet, 
kun je niet oplossen. Wij maken 
de vervuiling door microplastics 
zichtbaar.”

Toekenningen Telentontwikkeling

For the better.
Vooruitgang in de wetenschap kunnen we alleen borgen als onze opleiding de relevante kennis 
en (praktijk)ervaring biedt. Projecten die vallen onder “For the Better” zijn vaak beperkt in omvang 
en erg divers. Maar ze zijn allemaal bedoeld om talenten de ruimte te geven en ze nog beter te 
maken. Ook als ze even vastlopen in hun academische én hun persoonlijke leven. 

For the world.
Technologie kan en gaat ons helpen om de wereld te verduurzamen. Met alternatieve brand-
stoffen en vervangingen voor complexe en vervuilende chemische processen. Maar ook met het 
oplossen van problemen die je misschien met het blote oog niet ziet. Zoals microplastic-deeltjes 
die onze oceanen vervuilen en de voedselketen bedreigen. 

Mirjam Arendsen  
Student aan de TU/e
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6 bijzondere
verhalen

Het Universiteitsfonds werft geld voor 
maatschappelijk relevant onderzoek, maar 
vooral vrienden die ons werk persoonlijk 
willen steunen. Het gaat om wetenschap 

met gevoel.

De wetenschap kan goed geld  gebruiken  
uit private giften. Dat geeft ze meer  

vrijheid dan bij funding door overheid  
of  bedrijfsleven. Met een gift doe je zo  

als particulier toch indirect heel veel 
 mensen een plezier.

Artificial Intelligence kan artsen  
 helpen prostaatkanker sneller en beter  
te diagnosticeren. Dan kunnen we een  

stap maken van “one size fits all” 
 behandelingen naar maatwerk. Geen  

luxe bij een ziekte die zo vaak voorkomt.  
En dat wordt alleen maar meer.

Ben je maatschappelijk betrokken en 
 geloof je in technologie en  wetenschap? 

Dan geeft het  Universiteitsfonds je de 
 mogelijkheid om je geld nu te investeren  
in een waardevolle toekomst. Want geld  

is een ruilmiddel, geen oppotmiddel.

Van 6 personen die een bijzondere band hebben met het 
 Universiteitsfonds. Ze dragen eraan bij door te doneren of  
mee te besturen. Of ze kunnen hun werk doen doordat het 
Fonds hen helpt.

6 inspirerende verhalen over de kracht van technologie. En het 
geloof in de  wetenschap die ons de antwoorden gaat geven op 
de vragen van de toekomst. U leest ze in dit boekje.

Dankzij ons onderzoek zien we straks  
met een externe scanner waar we nu nog 
voor moeten  opereren: welke ophopingen  

in (slag)aders veel risico geven op het 
 herhalen van een herseninfarct en welke 

juist weinig.

PROF.DR. VAN SAMBEEK DR. SIMONA TURCO IR. ERIC VAN SCHAGEN DR.IR. FERDI VAN DE WETERING

Als onderzoeker vind ik het geweldig om het 
grote enge onbekende minder eng en bekend 
te maken. Ik krijg de kans om nieuwe techno-
logieën te ontdekken en ze klaar te stomen 
voor de industrie. Om dat te doen is het heel 
belangrijk dat we weten wat die industrie 
wil. Dat is minstens zo’n grote uitdaging.

DR. NEIRA D’ANGELO, MSCPROF.DR.IR. RINIE VAN EST

FOR LIFE. FOR LIFE.

FOR THE WORLD. FOR THE WORLD.

FOR THE BETTER. FOR THE BETTER.
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Technologie is een belangrijke drijfveer van onze samen
leving. Het faciliteert vele facetten van onze collectieve en 
individuele levens. Het is overal. Maar daardoor is het ook 
meteen weer nergens. Want de meeste mensen zien het niet 
eens meer. Het is vanzelfsprekend. 

Maar die alom geaccepteerde en gewaardeerde techniek van 
nu is ooit ook ontstaan vanuit innovatie. Het eindresultaat 
van jarenlange research. Van een insteek waarvan op dat 
moment ook niet veel mensen konden vermoeden waartoe 
het zou leiden. Van proberen, falen, nog een keer proberen 
en uiteindelijk slagen. En van al dat harde werken zien we 
vaak alleen het eindresultaat. 

Dat eindresultaat is het werk van engineers. Het vormt de 
basis van toekomstige ontwikkelingen. Op het gebied  
van duurzaamheid, energie, medische wetenschap en nog 
veel meer. Daar zou meer aandacht voor moeten komen. 
En wellicht ook meer voor de menselijke component. Voor de 
positieve impact op het dagelijkse leven, op onze wereld en 
onze gezondheid.

Want zonder deze technologieën zag ons leven er heel 
 anders uit. 

Dus laten we wat vaker de menselijke component van 
 techniek laten zien. En meer de nadruk leggen op wat  
het ons brengt en geeft. 

Dan weet ik zeker dat een breed publiek ons zal steunen. 
 
Karen Ali
Directeur alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven

Impact van 
technologie 

Voorwoord

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
Groene Loper 3
5612 AE Eindhoven

Postadres
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoonnummer
+31 (0)40 247 4141

E-mailadres
ufe@tue.nl

https://ufe.tue.nl/
mailto:ufe%40tue.nl?subject=


In dit boekje vindt u persoonlijke en inspirerende verhalen 
van mensen die die de wetenschap een meer dan warm hart 
toedragen. Als wetenschapper, engineer of als donateur. 

Zij geloven, net als wij, dat technologie ons kan helpen om 
de wereld schoner, gezonder en leefbaarder te maken. En 
dat engineers ons gaan helpen de antwoorden op de vragen 
van morgen te vinden.
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Prof.dr. Marc van Sambeek
Minder operaties bij ader-problemen. Dankzij scans.

Dr. Simona Turco
Artificial Intelligence helpt bij diagnose van prostaatkanker.

Prof.dr.ir. Rinie van Est
Technologie in de overgang naar duurzame energiebronnen.

Dr. Neira d’Angelo, MSc
Nieuwe technologieën inzetbaar maken voor het bedrijfsleven.

Ir. Eric van Schagen, CEO van Simac
Over het belang van wetenschap en geld als ruilmiddel.

Dr.ir. Ferdi van de Wetering
Waarom het universiteitsfonds mijn erfenis verdient.

Een antwoord op de  
vragen van morgen

Een hart voor  
de wetenschap



Prof.dr.

We streven naar een wereld waarin we allemaal lang en 
gezond leven. Wetenschappers en studenten werken aan 
nieuwe methoden en inzichten om levensbedreigende ziektes 
te genezen. Of liever nog: te voorkomen. Wat zij ontdekken 
en ontwikkelen, vormt de basis voor de antwoorden op de 
uitdagingen van morgen.

Je onderzoekt samen met je collega 
dr. ir. Richard Lopata een alternatieve 
methode om zonder operatie het 
 risico van plaques in halsslagaders 
vast te stellen. Voor de leken onder 
ons: Wat zijn plaques? 
Plaques zijn ophopingen van vet- en lichaams
cellen aan de binnenwand van slagaderen. 
In de plaques kan zich ook kalk ophopen. 
Daar komt de term (slag)aderverkalking 
vandaan. In dit onderzoek concentreren we 
ons op plaques in de halsslagaders. Een 
plaque vormt een vernauwing in het bloed
vat en kan scheuren, waardoor de inhoud in 
aanraking komt met bloed. Dat kan leiden 
tot bloedstolsels op de plaque, waarvan 
kleine stukjes stolsels en soms ook losse 
delen van de plaque met de bloedstroom 
worden meegenomen naar de hersenen. Met 
als mogelijk gevolg; een herseninfarct. 

Men is – terecht – nogal voorzichtig als het om 
plaques in de halsslagaders gaat. Daarom 
wordt een vernauwing in de halsslagader 
vaak operatief behandeld. Op dit moment zijn 
we niet goed in staat te onderscheiden welke 
vernauwingen in de halsslagaders echt in aan
merking komen voor een operatie. Daardoor 
voeren we toch nog regelmatig operaties uit 
die achteraf toch niet echt nodig waren. Met 
ons onderzoek willen we in de toekomst beter 
kunnen bepalen welke plaques een werkelijk 
risico zijn op het herhalen van een hersen-
infarct (instabiele plaque) en welke plaques 
weinig risico opleveren (stabiele plaque). 

Jullie methode is non-invasief: jullie 
gebruiken een handscanner. Kun je 
toelichten hoe die scanner werkt?
We kijken vanuit 2 invalshoeken naar plaques 
in de halsslagader; met functionele echo
grafie bekijken we de mechanische eigen
schappen van de vaatwand en de plaque, 
en we kijken met fotoakoestische imaging 
naar de samenstelling. De zogenaamde 
handscanner is dus een echografie- en een 
fotoakoestiekprobe.

Beide onderzoeken zijn non-invasief; we 
hoeven geen operatie uit te voeren en con
trastvloeistof in te spuiten. De onderzochte 
patiënt voel er dus niets van. Bovendien zijn 
de onderzoeken absoluut ongevaarlijk. 

Interview met Prof.dr. Marc van Sambeek

Marc van Sambeek “ We voeren nu nog 
 regelmatig operaties  
uit die achteraf toch  
niet echt nodig waren.”

0706



Naast professor ben je ook vaat-
chirurg. Je cv is een bijzondere lijst 
met betrekkingen en activiteiten. 
Wanneer of in welke rol kreeg je  
de inspiratie voor dit onderzoek?
Voordat ik in 2008 in het Catharina ziekenhuis 
ging werken heb ik - inclusief mijn opleiding 
- 20 jaar in het Erasmus MC in Rotterdam 
gewerkt. In die periode was ik al actief aan 
het onderzoeken. Ook naar plaques in de 
halsslagaders. Maar dat onderzoek had een 
duidelijker klinisch karakter. Nadat ik een 
beetje gesetteld was in Eindhoven kwam  
ik weer in contact met professor Frans van 
de Vosse en zag ik de mogelijkheden van 
geavanceerde noninvasieve imaging en 
het modelleren. 

Hoe kwam je tot de samenwerking 
met Richard Lopata?
Al heel snel werd het duidelijk dat de weten
schappelijke interesses van Richard Lopata en 
mij dicht bij elkaar lagen. De gezondheidszorg 
is best goed georganiseerd door ‘evidence 
based medicine’. Goed wetenschappelijk 
onderzoek ligt aan de basis van de huidige 
richtlijnen. Zo ook bij de vernauwingen en 
plaques in de halsslagaders. De richtlijnen 
geven aan dat een vernauwing in de halsslag
aders een verhoogde kans op een hersen
infarct geeft. Maar ook een verhoogde kans 
betekent dat er nog steeds een kans is dat 
het hersen infarct niet zal optreden. Omdat 
we niet kunnen onderscheiden in welke 
 risicogroep de patiënten vallen, worden ze 
allemaal geopereerd. Met alle risico’s van 
dien. Wat Richard en ik willen bereiken is dat 
we per patiënt kunnen bepalen in welke 
 risicogroep hij of zij valt en of een operatie 
wel of niet nodig is.

Soms denken we dat we de oplossing hebben 
gevonden, maar dan blijkt het in de prak
tijk toch niet goed genoeg te werken. Dan 
moeten we weer een aantal stappen terug
doen en deels opnieuw beginnen. Dat is soms 
vervelend, maar altijd boeiend.

Je hebt via het fonds van een donor 
een substantiële bijdrage gekregen 
voor je onderzoek. Had de donor in 
kwestie een persoonlijke reden om 
voor jouw onderzoek te kiezen?
De donor is een Rotterdamse legaatstichting. 
Vanuit mijn Rotterdamse periode kende ik 
deze stichting. Maar ik geloof niet in ‘vrienden
diensten’, als het om dergelijke bijdragen gaat. 
Richard Lopata en ik hebben een zeer goed 
onderbouwd onderzoeksplan ingediend. Ik 
vermoed dat de stichting dit ook als zodanig 
heeft beoordeeld. Daarbij denk ik ook dat 
we ons, met een combinatie van ‘techniek 
en kliniek’ in ons onderzoek, in de kijker 
hebben gespeeld.

Richard en ik hebben een andere achtergrond 
en ik denk dat de kracht van ons onderzoek 
daarin ligt. We combineren de technische 
expertise van Richard met mijn klinische 
kennis. We proberen de universiteit en het 
ziekenhuis dichter bij elkaar te brengen. 
Dat biedt zeer veel mogelijkheden. In ons 
onderzoek combineren we het preklinische 
laboratoriumonderzoek dan ook heel snel 
met de klinische validatie. 

Welke praktische problemen kwam je 
tegen in je onderzoek? En heb je er 
al één of meer kunnen overwinnen? 
Fotoakoestiek is een innovatieve techniek en 
dus nog in ontwikkeling. We hebben mee
gewerkt in een Europees onderzoek om een 
prototype fotoakoestiekprobe te ontwikkelen. 
Dat is goed gelukt, maar het kan en moet nog 
beter. Dat betekent dat we hardware en soft
ware moeten ontwikkelen, in samenwerking 
met verschillende partijen.

Wat kun je dankzij die bijdrage nu 
wel doen, wat je anders misschien 
had moeten laten liggen?
Zonder deze subsidie zouden we het onder
zoek helemaal niet kunnen uitvoeren. Met 
deze subsidie kunnen we voor 6 jaar onder
zoek doen met een postdoc, 2 promovendi 
en een technicus/wetenschapper. Dan is er 
ook nog geld voor het aankopen van mate
rialen en het ontwikkelen van modellen.

Wat is volgens jou het belang van het 
Universiteitsfonds voor wetenschap-
pers, studenten en het onderwijs? 
De wereld roept om oplossingen voor een 
groot aantal maatschappelijke problemen, 
zoals energie, milieu, voedselvoorziening en 
gezondheidszorg. Gelukkig is Nederland een 
kennisland en kunnen we een substantiële 
bijdrage leveren aan die oplossingen. Willen 
we dit borgen, dan hebben we goede onder
wijsinstituten en wetenschappers nodig. 
 Innovatie is hierbij het kernbegrip. 

Natuurlijk is er financiering van wetenschap
pelijk onderzoek vanuit de overheid, maar dat 
is niet voldoende. Universiteitsfondsen bieden 
mogelijkheden ook andere bronnen aan te 
boren en zijn daarmee van cruciaal belang 
voor de universiteit, de wetenschappers, maar 
vooral onze maatschappij.

Interview met Prof.dr. Marc van Sambeek Interview met Prof.dr. Marc van Sambeek

“ Universiteitsfondsen zijn 
van cruciaal belang voor 
de universiteit, de weten-
schappers, maar vooral 
onze maatschappij.”
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Hoe ben je aan de TU/e verbonden?
Ik heb een tijdelijke betrekking als assistent 
professor bij de faculteit Electrical  Engineering 
in de Signal Processing Systems (SPS) 
Groep. Ik ben daar deel van het  Biomedical 
Diagnostics Research Lab. Ik doe onderzoek 
naar een betere diagnose van prostaatkanker 
met de hulp van A.I. 

Waarom koos je ervoor om te gaan 
bijdragen aan het diagnosticeren 
van specifiek deze ziekte?
Prostaatkanker is een van de meest voor
komende vormen van kanker bij mannen. 
Door de vergrijzing krijgen we als samen-
leving de komende jaren steeds meer met 
deze ziekte te maken. Het mag dan wel een 
exclusieve mannenziekte zijn, maar het kan 
ons allemaal raken: onze vaders, broers en 
echtgenoten kunnen het ook krijgen. 

Wat maakt jouw werk zo belangrijk? 
Omdat het doel is om de diagnose en behan
deling van een van de meest voorkomende 
ziekten ter wereld te verbeteren. En misschien 
nog wel belangrijker: we zorgen voor een 
paradigmaverschuiving van een one size fits 
all aanpak naar een precisiebehandeling. 
Elke patiënt krijgt de aanpak die het beste 
bij hem past.

Hoe heeft jouw werk geprofiteerd 
van het universiteitsfonds?
Het fonds administreert en beheert een 
donatie van het Hanarth Fonds. 

Kun je beschrijven wat volgens jou het 
belang is van het Universiteitsfonds?
Zij regelen alles, zodat ik me kan focussen op 
mijn werk. Fondsen als ons Universiteitsfonds 
zorgen ervoor dat bedrijven en personen 
makkelijk kunnen geven en wij het geld 
kunnen gebruiken. Zonder dat we daar heel 
veel tijd in hoeven te stoppen. Die tijd kunnen 
we veel beter gebruiken voor ons werk.

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 7 mannen 
krijgt het. Het is een langzaam groeiende 
tumor met gelukkig uitstekende kansen om 
volledig te genezen. Zolang we er snel bij 
zijn, voordat het zich verspreidt. 

We kunnen het dus verslaan als we op tijd een 
goede diagnose kunnen stellen. Die kans wil 
ik vergroten. 

Kun je een voorbeeld geven van 
toekomstige toepassingen van  
jouw werk? 
Het is nu nog te vroeg om precieze uitwerkin
gen te noemen. Maar ik kan me voorstellen 
dat het leidt tot een tool die artsen helpt 
beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld om te 
helpen afwijkend weefsel te vinden en de 
risico’s ervan in kaart te brengen. Maar ook 
om de arts meer zekerheid te geven bij het 
stellen van een diagnose. Of om eerst meer 
onderzoeken voor te stellen. Zodra de diag
nose gesteld is, kan zo’n tool dan ook een 
behandelingsstrategie voorstellen. 

Als je ver in de toekomst kijkt, denk je 
dan dat A.I. de diagnose zelfstandig 
gaat stellen?
Zoals ik het zie is het geen vervanging van 
de mens, maar een krachtige tool voor 
 artsen. Bij het diagnosticeren van tumoren 
kan A.I. artsen heel veel inzichten bieden 
op basis van een integrale analyse van heel 
veel verschillende bronnen van klinische 
data. Zoveel informatie is voor een mens 
echt heel veel lastiger te verwerken. Er zijn 
al onderzoeken gedaan naar de diagnoses 
van A.I. versus die van artsen. Die tonen aan 
dat juist de combinatie van mens en machine 
het beste resultaat geeft.

Interview met Dr. Simona Turco Interview met Dr. Simona Turco

“ We kunnen prostaatkanker 
verslaan met een goede, 
snelle diagnose.”

Simona Turco
Dr.
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Voor een aantal lezers zal de combina-
tie van natuurkundige en politicoloog 
een bijzondere zijn. Hoe kwam je erbij 
om die twee te kiezen?
Ik dacht dat ik met mijn studie natuurkunde 
zicht zou krijgen op hoe de wereld in elkaar 
zit. Maar er is natuurlijk veel meer tussen 
hemel en aarde dan natuurkundige wetten. 
Als jonge onderzoeker kwam ik twee keer in 
een fikse bezuinigingsronde terecht. Dat gaf 
veel leed bij oudere collega’s. Ik begon me 
af te vragen wie de beslissingen namen en 
op basis waarvan. Daarom ging ik parttime 
bestuurskunde studeren. Mijn focus: de politiek 
van technologie of innovatie. Die relatie heeft 
me echt gegrepen. 

En die combinatie is nu ook de basis 
voor je wetenschappelijke carrière?
Het is de basis van mijn werk als hoogleraar 
en bij het Rathenau Instituut. Mijn leerstoel 
heet Technology Assessment en Governance. 
Ik kijk naar de mogelijkheden van de tech
nologie en de ethische en maatschappelijke 
vragen die daarbij komen kijken. Het gover-
nance deel gaat over het vinden van collectieve 
oplossingen voor collectieve problemen. 

Je hebt een indrukwekkende lijst 
publicaties op je naam staan. Welke 
is je het dierbaarst?
Mijn naam staat er niet als enige op. Ik vind het 
steeds weer belangrijk om te benadrukken 
dat ik ze samen mocht maken met heel veel 
leuke en slimme mensen. Ontdekken wat er 
in de wereld gebeurt en er grip op krijgen is 
een mooie gezamenlijke ontdekkingstocht. 

Ik kies dan voor het essay Intieme techno-
logie: De slag om ons lichaam en gedrag. 
We schreven het voor een groot publiek en 
het kreeg veel aandacht. Het ging over de 
immense invloed van informatietechnologie 
op ons persoonlijke leven. Hoe meer tech
nologie over ons weet, hoe meer menselijke 
trekjes het krijgt. Denk aan robots en artificiële 
intelligentie. Onze telefoon is bijvoorbeeld 
allang geen gadget meer, maar grijpt diep in 
onze manier van leven. Bij medische techno
logie snappen we dat wel en stellen daarom 
veel eisen aan die technologie. Maar toen we 
het essay schreven, stelden maar weinig 
mensen ethische vragen bij de digitalisering 
van ons leven. Dankzij deze publicatie en 
later door Opwaarderen: Borgen van publieke 
waarden in de digitale samenleving, is dat 
besef gelukkig aangewakkerd.

Studenten, wetenschappers en bevlogen medewerkers 
werken aan methoden en vindingen om onze wereld schoner, 
gezonder en duurzamer te maken. Zij staan aan de basis van 
revoluties als circulaire energiebronnen en processen om met 
zonlicht duurzame en goedkope medicijnen te maken. Waar 
ook op aarde. Zij pionieren voor ons en voor de generaties 
na ons. Voor de wereld.

Interview met Prof.dr.ir. Rinie van Est

Prof.dr.ir.

Rinie van Est
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Via het fonds heeft een anonieme 
donor een substantieel bedrag 
 gegeven. Wat zijn jullie plannen  
met deze bijdrage?
De gulle gift maakt het mogelijk om een 
vierjarig promotieonderzoek te financieren. 
Het onderwerp van dat onderzoek is de 
governance van artificiële intelligentie in de 
energietransitie. Een hele mond vol, maar 
het basisidee is dat de opwarming van de 
aarde ons ertoe dwingt om over te stappen 
van fossiele naar hernieuwbare energie
bronnen. Zo willen we in Nederland in 2030 
70% van onze elektriciteit halen uit hernieuw
bare energie. 

Stel je eens voor wat dat betekent: ons elek
triciteitsnetwerk verandert enorm: van grote 
centrales gaan we naar honderdduizenden 
zonnepanelen, windmolens en batterijen. Om 
zo’n systeem in balans te houden is digitale 
technologie nodig die de toestand meet en 
data verzamelt. Die data moet geanalyseerd 
worden en op basis daarvan moeten beslissin
gen genomen worden. Dan gaat A.I. dus een 
rol spelen in de toekomst van onze energie.

Met het onderzoek willen we in kaart brengen 
wat de rol van A.I. kan zijn. Daarnaast kijken we 
naar de ethische en maatschappelijke vragen 
die de inzet van A.I. oproept. Hoe zit het met 
de privacy? Kunnen we de gebruikte algo
ritmen uitleggen? Wie heeft het laatste woord 
over de acties van de A.I.? Is dat de politiek 
of leggen we dat bij bedrijven neer? 

Grote veranderingen als deze vragen aan
passingen in wet en regelgeving. Dat is het 
governance deel en het slotstuk van dit 
promotieonderzoek. 

Je onderwijst en coacht. Wat is de, in 
jouw ogen, belangrijkste les die je de 
volgende generaties meegeeft?
Nat King Cole verwoordt de belangrijkste 
les in het liedje Nature Boy. Hij zingt: “The 
greatest thing you’ll ever learn is to love 
and be loved in return”. Inzicht en liefde 
gaan samen. En voor diep inzicht moet je 
open staan voor de ervaringen en gevoelens 
van anderen.

Waarom loopt deze donatie via het 
fonds?
Er zijn meerdere manieren om als Universiteit 
geld binnen te krijgen. Via het rijk bijvoor
beeld, als subsidie van het NWO, van de EU 
of uit contractonderzoek. Bij particulieren 
gaat het anders. In de Verenigde Staten en in 

Heeft deze donor nog gezegd waarom 
hij/zij speciaal voor jouw projecten 
heeft gekozen?
Hij is al zijn leven lang geïnteresseerd in 
technologische ontwikkelingen. Vooral in 
artificiële intelligentie en de maatschappelijke 
en filosofische vragen die dat oproept. Hij 
vindt vooral dat de samenleving heel goed 
moet nadenken en spreken over nut en nood
zaak van technologie en de gewenste poli
tieke sturing en maatschappelijke inbedding. 
Met dit onderzoek kan hij daaraan bijdragen 
en dat doet hij van harte. Daar zijn we echt 
blij mee. 

Wat is volgens jou een trend of 
 ontwikkeling die nu nog te weinig 
aandacht krijgt in het maatschappelijk 
debat of in de media?
Dat zijn er twee: de haast die we moeten 
maken met de duurzaamheidstransitie 
 vanwege de opwarming van de aarde.  
We racen tegen de klok. En de sturing van 
de digitalisering. Die komt nu als een golf 
over ons geen. We moeten de controle 
pakken en de digitalisering vormgeven 
vanuit maatschappelijke waarden. 

GrootBrittannië willen steeds meer vermo
gende mensen geld schenken aan een uni
versiteit. Omdat ze er een persoonlijke band 
mee hebben of het werk van die universiteit 
belangrijk vinden. Voor particulieren als 
hen is er een prachtig kanaal dat ze kunnen 
gebruiken voor hun persoonlijke donatie: 
de universiteitsfondsen. 

Waarom is volgens jou dit 
 Universiteitsfonds zo belangrijk?
Dit Universiteitsfonds werft geld voor maat
schappelijk relevant onderzoek, maar werft 
vooral vrienden. Het is een zoektocht naar 
maatschappelijke en zeer persoonlijke steun 
voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat 
dus altijd om wetenschap met gevoel. Dat is 
van groot belang.

Interview met Prof.dr.ir. Rinie van EstInterview met Prof.dr.ir. Rinie van Est

“ Het Universiteitsfonds werft 
geld voor maatschappelijk 
relevant onderzoek, maar 
vooral vrienden die ons 
werk persoonlijk willen 
steunen. Het gaat om 
 wetenschap met gevoel.”
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Je hebt de Marina van Damme Award 
gekregen. Kun je vertellen waarom ze 
voor jou kozen?
Omdat ik volgens hen een brug sla tussen 
wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfs
leven. 

Een deel van het geld ga je besteden 
om als gast research te doen bij 
 Kinetics Technology. Volgens jou 
hebben ze een gedegen onderzoeks-
agenda. Wat ga je daar onderzoeken? 
Eigenlijk zou ik er nu moeten zijn. Maar 
Covid19 heeft roet in het eten gegooid. 
Het oorspronkelijke plan is om ideeën en 
ervaringen uit te wisselen over nieuwe 
technieken die zich richten op C02 reductie. 
Als het kan willen we dat naar een volgend 
niveau brengen. Eerst in een pilot en dan 
in de industrie. 

Een van de opties die zowel Kinetics als ik 
erg zien zitten, is een synthese van waterstof 
als energiedrager. Maar in een ideaalscenario 
winnen we die waterstof niet uit natuurlijke 
gassen, maar uit duurzaam en nietfossiel 
materiaal. In mijn PHDonderzoek zat een 
mooi voorbeeld van een technologie om het 
uit biomassa te maken. 

Bij Kinetics hebben ze die mogelijkheid nog 
niet verkend, maar ze boeken wel heel veel 
vooruitgang met het maken van waterstof
gas met de hulp van membranen. Tussen 
onze methoden zit een sterke synergie. Voor
onderzoek dat ik deed in mijn lab toonde dat 
al aan. 

Maar er zit nog een wereld tussen iets demon
streren in een laboratorium en bedrijven 
ervan overtuigen dat het de moeite waard is 
om in te investeren. Dat is echt een uitdaging 
en Kinetics heeft daar veel ervaring mee. 

Dus als ik straks alsnog naar Rome ga, bezoek 
ik hun installaties, spreek met het team en 
waarschijnlijk gaan we samen een aantal 
voorstellen schrijven om onze plannen in 
werking te zetten. En natuurlijk heb ik nog 
een paar nieuwe technieken waar ik hen in 
mee wil krijgen. 

Kinetics zit in Rome. Zijn er geen ver-
gelijkbare organisaties in Nederland?
Er schieten me zo geen namen te binnen, 
maar Kinetics heeft de ervaring en de visie 
die bij mij en mijn werk passen. Bovendien 
zijn er nog 2 redenen om voor hen te kiezen:
 
Er loopt al een EU-project waarin mijn groep 
en Kinetics samenwerken, met als doel de 
uitwisseling tussen academici en het bedrijfs
leven te stimuleren. Dat project dekt een 
deel van de kosten voor mijn bezoek aan 
Rome. De Marina van Damme Award is een 
persoonlijke prijs, en die dekt nu de zorg
kosten die mijn familie moet maken tijdens 
mijn afwezigheid. 
 
En internationale samenwerkingen en 
 verblijven in het buitenland helpen mijn 
academische carrière. 

Werk je nu aan specifieke projecten? 
Jazeker. Aan meerdere. Ik doe onderzoek 
naar technologie die duurzaamheid onder
steunt. Zo willen we van duurzame bronnen 
belangrijke chemicaliën als polymeren maken, 
bijvoorbeeld. En we zijn bezig met een 
project waarbij we bekijken of we CO2 
uitstoot van fabrieken kunnen omzetten in 
brandstof voor auto’s. En dan is er nog het 
project waarbij we testen of we in plaats van 
hitte, elektriciteit uit duurzame bronnen 
kunnen gebruiken voor chemische processen. 
Ik doe dat natuurlijk niet allemaal alleen, maar 
samen met een groep studenten over wie 
ik de supervisie heb. En samen met andere 
onderzoekers met hun eigen expertise. 
Nieuwe technologieën ontwikkel je alleen 
als je met heel veel disciplines samen heel 
veel werk verzet. 

Interview met Dr. Neira d’Angelo, MSc Interview met Dr. Neira d’Angelo, MSc

Dr.

Neira d’Angelo, MSc

“ Als onderzoeker vind  
ik het geweldig om het 
grote enge onbekende 
minder eng en bekend  
te maken.”
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Wat kan de rol van jouw vakgebied 
zijn in het bereiken van een echte 
circulaire economie?
Ik leen hierbij de slogan van de TU/e: “It’s 
where innovation starts”. Ik ben chemical 
engineer, gespecialiseerd in chemische 
 reacties. Wij verkennen nieuwe concepten, 
experimenteren en laten zien dat het werkt. 
We proberen de wetenschap erachter te 
begrijpen, zodat die concepten kunnen 
verbeteren en ze van lab naar praktijk kunnen 
brengen. En bij die laatste stap hebben we 
dan weer bedrijven als Kinetics nodig.

En hoe ziet jouw ideale rol in dat 
proces eruit?
Als onderzoeker vind ik het geweldig om het 
grote enge onbekende minder eng en bekend 
te maken. Ik krijg de kans om nieuwe techno
logieën te ontdekken en ze klaar te stomen 
voor de industrie. Om dat te doen is het heel 
belangrijk dat we weten wat die industrie wil. 
Dat is minstens zo’n grote uitdaging.

In een artikel zei je dat bedrijven de 
neiging hebben vast te houden aan 
conventionele middelen en metho-
den. Dat doen ze om economische 
zekerheid te hebben. Tegelijkertijd 
zeg je dat innovatie bedrijven juist 
een competitief voordeel kan geven. 
Waarom blijven veel bedrijven dan 
toch bij hun vertrouwde methoden, 
terwijl hun verstand iets anders zegt?
Het is natuurlijk niet zo dat alle conventionele 
technieken inefficiënt zijn. En de industrie 
zoekt ook wel naar de vooruitgang, maar wel 
in kleine stapjes. Als ze al iets doen. Ik denk 
dat bedrijven vooral zekerheid willen en dan 
liever blijven bij wat ze al kennen, zelfs als 
daar risico’s aan verbonden zijn. Want met 
die risico’s hebben ze immers al geleerd om 
te gaan.  

Maar als we naar het grote plaatje kijken is 
er gewoon geen andere weg dan vooruit. 
We moeten andere bronnen aanboren om 
aan onze energie en materialen te komen. 
Er is gewoon niet genoeg olie voor de lange 
termijn. En het milieu kan die belasting ook 
niet dragen. Dus we zullen echt wel op zoek 
moeten naar nieuwe methoden en blijvende 
verandering. 

Waarom is het Universiteitsfonds 
volgens jou belangrijk?
Standaard financiering betaalt de kosten van 
het onderzoek. Maar deze beurs loopt via 
het fonds en financiert iets anders. Iets dat 
minstens zo belangrijk is: mijn academische 
carrière. Het biedt me de kans om zicht
baarder te zijn en mijn netwerk te versterken. 
Want dat heb je allebei nodig als je een 
betere wetenschapper wilt worden. Maar 
het helpt me ook en betere balans tussen 
mijn persoonlijke en professionele leven te 
bereiken. Want naast professionals zijn we 
ook vaak moeder, vader, echtgenote, partner, 
etc. Dat is een aspect dat we nog vaak ver
geten. We zijn mensen. Met persoonlijke én 
professionele dromen.

Zou je je werk ook kunnen doen als 
je geen financiering uit bronnen als 
het Universiteitsfonds zou krijgen?
Mijn tijd is naast het doceren ook gewijd aan 
onderzoek. Voor academisch onderzoek heb 
je veel ingrediënten nodig. Passie en toe
wijding zijn van levensbelang. En natuurlijk 
hebben we geld nodig. Dat krijgen we via 
zogenaamde funding schemes van o.a. de 
EU en de NWO. Die betalen voor het onder
zoek, voor de materialen en uitrusting, de 
studenten, etc. Zonder die financiering doe 
je dus niets. 

“ Als we naar het grote 
 plaatje kijken is er 
 gewoon geen andere  
weg dan vooruit.”

“ Voor academisch onderzoek heb je veel ingrediënten 
nodig. Passie en toewijding zijn van levensbelang.  
En natuurlijk hebben we geld nodig.”

Interview met Dr. Neira d’Angelo, MSc Interview met Dr. Neira d’Angelo, MSc
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Om vooruit te komen, mag je nooit stilstaan. Moet je blijven 
leren en blijven ontwikkelen. Kennis voedt die groei. En samen 
voeden wij de kennis. Samen maken we onze Universiteit en 
onze opleidingen steeds beter. Zodat onze wetenschappers 
en studenten maar één kant opgaan: vooruit.

Je was voorzitter en nu ben je bestuurs-
lid van het Universiteitsfonds. En je 
bent ook donateur. Je doet ieder jaar 
een aanzienlijke bijdrage. Vanwaar die 
mooie dubbelrol?
Ik vroeg in die rol anderen om een bijdrage. 
Als ik dan geloofwaardig wil zijn, moet ik 
natuurlijk ook zelf iets doen. Innovaties komen 
vaak voort uit ergernissen en ik ergerde (en 
erger) me enorm aan de discussie over de 
klimaatproblematiek. Niet alleen aan het 
negeren van het probleem, maar ook aan de 
schijnoplossingen. Want rechtse populisten 
mogen het probleem dan graag ontkennen of 
bagatelliseren; links komt vaak met oplossin
gen die geen oplossing zijn. Wind- en zonne 
energie zijn nog lang niet op grote schaal in 
te zetten. En veel van onze elektriciteit komt 
uit nietgroene bronnen, wat een elektrische 
auto dan ook weer vervuilend maakt. 

Het vraagt om veel en grote veranderingen 
en vooral om een lange termijnvisie. En via 
technologie. Want dat maakt oplossingen 
exporteerbaar. Een voorwaarde bij een inter
nationaal probleem. Maar niemand maakt er 
echt beleid op, want na 3 jaar regeren moet 
de achterban weer gemobiliseerd worden en 
schieten de politici in de campagnestand. Dan 
luisteren ze vooral naar een wetenschapper 
die op dat moment in hun straatje praat. 

Daarom besloot ik zelf te gaan doneren. Aan 
de universiteit, via het fonds. Mijn geld heeft 
een duidelijk doel: onderzoek naar de manie
ren waarop technologie de opwarming van de 
aarde kan tegengaan. Zo draag ik een klein 
steentje bij aan het oplossen van dit grote 
probleem en mijn ergernis. 

Geld maakt dus wel gelukkig?
Mij wel, als ik het zo kan inzetten. Geld is 
namelijk eigenlijk een ruilmiddel maar heeft 
helaas deze functie al lang geleden groten
deels verloren. Het is een oppotmiddel 
 geworden. Kijk maar naar de coronacrisis waar 
we nu middenin zitten. Er zijn bedrijven die 
in het verleden veel geld uit de zaak haalden 
en dit stroomde dan in de zakken van toch  
al rijke mensen. Daar ligt het niks te doen. 
Te wachten op slechtere tijden. Terwijl die er 
nu eigenlijk al zijn en het wordt nog erger. 

Interview met Ir. Eric van Schagen

Ir.

Eric van Schagen

“ Echt veranderen vraagt 
om langetermijnvisie.  
En om technologie. Want 
dat maakt oplossingen 
 exporteerbaar.”
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Dus doe iets met dat geld. Geef het zijn 
waarde terug. In plaats van de wereld te 
 bekijken door een antieke economische bril. 
Groei, koersen omhoog? Prima! Krimp, 
koersen omlaag? Paniek! We zullen in de 
toekomst toch een andere, gezamenlijke 
economische visie moeten ontwikkelen. 
Minder vanuit tradi tioneel geld denken, 
meer vanuit waarde. Want er is eigenlijk 
 helemaal geen liquiditeits probleem: er is 
geen geld van de planeet afgevallen; het 
zit gewoon vast op de verkeerde plekken. 

Waarom gaat het geld naar de 
 Universiteit en niet naar een ander 
doel? Of een politieke beweging?
Omdat de wetenschap verder kijkt dan de 
gebaande paden. Wetenschappers zijn 
nieuwsgierig, als het goed is niet politiek 
gekleurd en zoeken naar nieuwe oplossingen. 
Op veel andere gebieden zitten we vast in 
denken en handelen. In de politiek proberen 

Hopelijk is deze pandemie ook een wake-up 
call om eens anders naar bepaalde zaken te 
kijken. Want als we zo doorgaan, is het wachten 
op de volgende. Door de groei van de bevol
king en de opwarming van de aarde komen 
er nog andere problemen op ons af. Zoals 
droogte, hongersnood en daarmee migratie. 
Een explosief mengsel dat een nieuwe oorlog 
kan veroorzaken. Het is tijd voor gericht zoe
ken naar oplossingen. Dat moet ook kunnen 
hier in Nederland. Wij hebben het politieke 
klimaat waarin de dialoog nog mogelijk is.

Waar beginnen we? 
De grote vraag is “Wat gaan we doen met 
de tijd die ons nog rest voordat het probleem 
zo groot wordt dat de wereld erdoor door 
de hoeven zakt?” Het antwoord gaat niet 
komen van politici of economen, maar van 
de wetenschap. Ik vertrouw wetenschappers 
erop dat ze niet mee kleuren met de politiek, 
maar hun eigen koers blijven varen. Ik zie 
dat gelukkig ook bij de nieuwe generatie: 
de energie en de mentaliteit om een eigen 
weg te zoeken. Die lezen nauwelijks kranten 
en zijn minder gericht op verkiezingen. Zij 
halen hun wereldbeeld op hun eigen manier 
uit hun eigen bronnen.

Wat is de rol en het nut van het 
 Universiteitsfonds?
Om mensen die maatschappelijk betrokken 
zijn en geld hebben, de mogelijkheid te geven 
om op een slimme, doeltreffende manier te 
investeren in die betere toekomst. Daar ben je 
als rijk persoon anno nu eigenlijk moreel toe 
verplicht. Als je je geld toch niet op krijgt: doe 
er iets mee. Geef de nieuwe generatie hoop. 
Daarmee help je ook je eigen kinderen beter 
dan met een financiële erfenis.

links en rechts elkaar de loef af te steken of 
zelfs dwars te zitten. Het gaat om emoties en 
kiezers. Terwijl beide kampen goede ideeën 
kunnen hebben. Maar als we niet naar elkaar 
luisteren, horen we ook niks nuttigs. Ik hoop 
dat de wetenschap een bijdrage kan leveren 
om de emotionele polarisatie te stoppen en 
door te gaan onderzoeken en de discussie 
terug te brengen naar de inhoud. 

Wij zijn als klein handelsland groot geworden 
dankzij veel prikkels van buitenaf. Door andere 
culturen te omarmen en de kansen te zien. Nu 
trekken veel landen zich weer terug achter 
hun grenzen en willen ze zelfvoorzienend 
worden. In een aantal opzichten is dat prima: 
hoe minder afstand tussen producent en 
consument, hoe minder reiskilometers. Maar 
het klimaat stopt niet bij het drielandenpunt. 
En we mogen dan een klein land zijn, we zijn 
ook een slim land dat, met een beetje goede 
wil, andere landen mee kan krijgen. 

Interview met Ir. Eric van Schagen

“ Het is tijd voor gericht 
zoeken naar oplossingen. 
Dat moet ook kunnen hier 
in Nederland. Wij hebben 
het politieke klimaat 
waarin de dialoog nog 
mogelijk is.”

Interview met Ir. Eric van Schagen
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Je bent relatief jong en je hebt al 
een testament. En daarin heb je het 
Universiteitsfonds als begunstigde 
 laten noteren. Je begrijpt dat we 
vragen hebben?
Ik zal het wat minder spannend of misschien 
zelfs romantisch maken dan het klinkt. Er was 
een praktische aanleiding om mijn testament 
te veranderen. Toen ik wist dat dat ging 
 gebeuren, moest ik gaan bedenken wat 
erin moest komen. Ik had geen partner en 
geen kinderen, dus waar moest mijn erfenis 
dan heen? Ik heb met plezier aan de TU/e 
gestudeerd en ik draag – vanzelfsprekend – de 
wetenschap een warm hart toe. Dus besloot 
ik om het fonds in mijn testament te zetten.

Geen keuze die heel veel mensen in 
jouw situatie zouden maken. 
Klopt. Maar wat mij betreft zouden wel meer 
mensen dat mogen doen. Met een gift aan 
de wetenschap doe je ook heel veel mensen 
een plezier, maar dan wat indirecter. Zeker 
bij de TU/e, waar we toch werken aan oplos
singen en delen van oplossingen voor de 
problemen van vandaag en morgen. De weten
schap kan goed geld gebruiken uit private 
giften. Want het wordt steeds lastiger om 
dat uit andere bronnen te krijgen. Ergens 
een beurs voor krijgen is bijna niet meer te 
doen. Je moet onderhand een soort Steve 
Jobs zijn; heel goed kunnen presenteren, een 
beetje overdrijven en je moet vooral de toe
komst kunnen voorspellen, zodat je mensen 
alvast lekker kunt maken met resultaten die 
je nog niet hebt. 

De funding vanuit de overheid wordt ook 
steeds minder. En als bedrijven sponsoren, 
willen ze daar natuurlijk vaak wel iets voor 
terug zien. Logisch, maar het beperkt vaak 
ook je ruimte om heel erg ver vooruit te kijken 
als wetenschapper. Met geld uit giften en 
erfenissen heb je die vrijheid wel. 

Heb je een specifiek doel verbonden 
aan jouw erfenis?
Ik ben zelf natuurkundige, dus dat was een 
voor de hand liggende keuze geweest, maar 
ik vertrouw de mensen van het fonds. Zij 
mogen bepalen waar het geld heen gaat. 
Ik hoop dat ze er iets mee kunnen doen 
waar de wereld beter van wordt. 

Wat kan er volgens jou dan beter 
aan onze wereld? 
Op het gevaar af dat het bot klinkt: ik zie 
steeds meer dat de mens het probleem is 
op deze aarde. Overbevolking zie ik als een 
groot probleem. Maar ook de samenleving 
als begrip is zo afgebrokkeld in sommige 
landen, dat we als collectieven te weinig 
voor elkaar krijgen. Ik ben voor het eerst in 
september 2019 naar Taiwan gekomen om 
tijdelijk bij te springen voor mijn werk bij ASML. 
Dat beviel zo erg dat ik er sinds maart 2020 
permanent woon en werk, op zijn minst voor 
de komende twee jaar. Vanwege COVID19 
heb ik eerst een tijd in quarantaine in een 
hotelkamer gezeten. Dat raad ik overigens 
niemand aan; sociale isolatie is echt geen 
feest. Ondertussen zag ik hoe de Taiwanezen 
zich als collectief aanpassen om door te kun
nen met hun leven. Ze dragen mondkapjes, 
de overheid deinst niet terug om de mogelijk
heden van de moderne technologie in te 
zetten zodat ze bij besmettingen mensen 
kunnen isoleren en iedereen houdt zich aan 
de regels. Omdat ze weten dat dat goed is 
voor de samenleving als geheel. 

Dus de regels van de samenleving 
strakker inrichten en de vrijheid van 
het individu wat meer indammen,  
is een oplossing? 
Misschien is het wel een vereiste om echte 
verandering te bewerkstelligen. Het klinkt 
streng, maar iedereen hier in Taiwan beseft 
dat het nodig is. Je bent hier vrij om te denken 
en doen wat je wilt, tot je de samenleving als 
geheel ermee lastigvalt. Dan spreken ze je 
erop aan. Individualisme is prima, zolang het 
de groep niet schaadt. Dat merk je in alles. 
Misdaad? Dat is hier nauwelijks. Ik laat mijn 
fiets van het slot in de stalling. Ik vroeg ooit 
een barman om op mijn laptop te letten ter
wijl ik naar het toilet ging. Hij keek me gek 
aan en vroeg me waar hij dan op moest letten? 
Of hij niet te warm werd? Of er een video- call 
binnen kwam? Je laat het uit je hoofd om een 
ander hier iets aan te doen. En al helemaal 
om iets te stelen. Asociaal gedrag zit gewoon 
niet in het systeem. 

Dr.ir.

Ferdi van de Wetering

“ De wetenschap kan goed geld 
gebruiken uit private giften.”

Interview met Dr.ir. Ferdi van de Wetering
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En in Nederland laat je je laptop 
 natuurlijk niet zomaar liggen.
Om die reden ben ik eigenlijk inderdaad wel 
blij dat ik nu niet meer in Nederland zit. Daar 
zijn we verworden tot groepen individualisten. 
Clubjes mensen die voor zichzelf vrijheden 
en privileges opeisen. Hier in Taiwan zijn er 
’s avonds geen talkshows waarin iedere stuur
man of -vrouw aan wal de kans krijgt om het 
overheidsbeleid te bekritiseren. Het klinkt 
misschien wat totalitair, maar het voelt echt 
niet zo. Het voelt als een eenheid, als een 
collectief. Ik ben hier dan ook compleet op 
mijn gemak. En het belangrijkst is: het werkt. 
Van een echte lockdown vanwege het virus is 
hier geen sprake. Het openbare leven gaat 
gewoon door en op drukke plekken, zoals 
in het openbaar vervoer, dragen we mond
kapjes. Mondkapjes zijn trouwens van het 
begin gerantsoeneerd. Je kunt ze alleen met 
een zorgverzekeringspas bij officiële verdeel
punten in beperkte aantallen per keer krijgen. 
Zo kan er geen ‘run’ op ontstaan en is er 
genoeg voor iedereen.

Deze drie regels vormen samen het motto 
van ons Universiteitsfonds. Ze staan voor de 
onderzoeksgebieden en ons streven om de 
wereld beter te maken en zelf als ingenieurs 
beter te worden. Als Universiteitsfonds 
werven wij donateurs voor de onderzoeken 
en projecten. 

Onze donateurs leveren een wezenlijke 
 bijdrage aan het bereiken van ambitieuze 
doelen en het ontwikkelen van oplossingen 
die de wereld van morgen beter, gezonder 
en leefbaarder gaan maken. 

Wilt u meer weten over doneren aan het 
Fonds? Neem dan contact op met Karen Ali, 
directeur UFe: K.S.Ali@tue.nl.  
Of bel: 040 247 4141.

En die privacy?
Ik denk dat veel mensen – ook in Nederland 
– nu best wat privacy willen opgeven in ruil 
voor in ieder geval een gedeeltelijke terug
keer naar ‘normaal’. In een wereld als deze 
kunnen we niet meer alles hebben. Het wordt 
tijd om keuzes te maken. 

Wat kan de wetenschap doen om te 
helpen? 
We kunnen natuurlijk allerlei technologische 
oplossingen bedenken. Maar we zullen ook 
ons gedrag moeten aanpassen. Ik snap dat de 
TU/e daar niet veel aan kan bijdragen omdat 
het dan om psychologie en sociologie gaat. 
Maar het is in een notendop eigenlijk wel 
het verhaal van ons als mensheid en zeker 
van deze generatie: we zullen het samen 
moeten doen.

Interview met Dr.ir. Ferdi van de Wetering

“ Ik hoop dat het fonds  
met mijn geld iets kan 
doen waar de wereld 
 beter van wordt.”

For Life.  
For the World.  
For the Better.
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Universiteitsfonds
Eindhoven in cijfers

Jaarrekening 2019 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA 31 DECEMBER 2019

EUR EUR

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Effecten 1.720.791

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen 177
Dividendbelasting (binnenland) 9.965
Dividendbelasting (buitenland) 266
Nog te vorderen couponrente 23
Overige vorderingen en overlopende activa 9.095

19.526

Liquide middelen 589.380

2.329.697

PASSIVA 31 DECEMBER 2019

EUR EUR

RESERVES EN FONDSEN 2.159.659

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen bedragen 70.350
Overige schulden en overlopende passiva 99.688

170.038

2.329.697

Op de volgende pagina’s vindt u gedetailleerde informatie over inkomsten en uitgaven van het 
fonds. Wij zien het fonds groeien en dat doet ons goed. Meer en meer bedrijven, organisaties en 
individuele donateurs zien het nuttige en vaak zelfs noodzakelijke werk dat wij mogelijk maken en 
dragen eraan bij. Zeker omdat we een goed doel zijn zonder de emotionele appeal van landelijke 
goede doelen, mogen we extra trots zijn op onze vooruitgang.

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

EUR EUR

BATEN
Baten van bedrijven 13.500
Baten van particulieren 39.630
Baten tbv studentenfonds 10.828
Baten fondsen Marina van Damme 12.500
Baten overige fondsen op naam 530.783
Baten crowdfunding 3.155

610.396

LASTEN
Besteed aan doelstellingen UFE:
Bijdragen aan activiteiten studenten 56.297
Bijdragen uit studentenfonds 2.666
Bijdragen uit fondsen Marina van Damme 16.000
Bijdragen uit overige fondsen op naam 186.929
Bijdragen uit crowdfunding 3.155

265.047

Promotieactiviteiten 9.747
Kosten beheer en administratie 21.948

31.695

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 313.654

Opbrengst financiële vaste activa 214.210
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -
Rentelasten en soortgelijke kosten -3.195

211.015
Buitengewone baten 347
Buitengewone lasten -

347

SALDO 525.016

RESULTAATVERDELING 2019
Reserve koersverschillen 157.446
Studentenfonds 8.162
Fondsen Marina van Damme -3.500
Overige fondsen op naam 343.854
Vrij besteedbaar vermogen 19.054

525.016

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers

Eind 2019. Alle medewerkers van de TU/e kregen hun eindejaarsgeschenk. 
En de vraag of ze een deel daarvan willen doneren aan het Universiteits-
fonds. Veel collega’s gaven daaraan gehoor en samen doneerden ze meer 
dan €16.000, -.

UFE-directeur Karen Ali is verguld met zo’n enorme donatie vanuit de TU/e 
gemeenschap. “Dit is een bijzonder indrukwekkende steunbetuiging van 
onze collega’s. Het geeft de betrokkenheid aan bij onze onderzoeken die 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken brengen. Ik ben enorm 
trots dat zoveel collega’s gegeven hebben.”

Het eindejaarsgeschenk bestond uit een waardebon en twee gratis drankjes 
voor de kerstmarkt. De bon kon men inwisselen bij standjes op die markt. 
Of, zoals in dit geval massaal gebeurde, doneren aan ons Fonds.

Collega’s doneren
eindejaarsgeschenk

Bericht
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Bestuursleden

Bestuursleden

Dit zijn de leden van Bestuur en Directie
 
Naam : Dr.ir. H.P.M. Kivits
Functie : Voorzitter
 
Naam : Ir. J.F.M. van Deursen
Functie : Penningmeester
 
Naam : Ir. J.H.J. Mengelers
Functie : Bestuurslid
 
Naam : Ir. E. van Schagen
Functie : Bestuurslid
 
Naam : Ir. L.J.T. van der Els
Functie : Bestuurslid
 
Naam : Ir. J.P. Oosterveld
Functie : Bestuurslid
 
Naam : Ir. J.F.P. Habets
Functie : Bestuurslid

Naam : drs. R.J.H.M. Smits
Functie : Bestuurslid
 
Naam : Dr. K.S. Ali
Functie : Gevolmachtigd directeur

De bestuursleden van het fonds werken onbezoldigd.  
Zij krijgen geen vergoedingen.

Afdeling Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven
Het Universiteitsfonds Eindhoven wordt ondersteund door medewerkers 
van de afdeling Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven van de TU/e. 
De salarissen van deze medewerkers worden door de universiteit betaald.

Toekenning

•  De commissie Wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen 
- Adviseert over aanvragen op het gebied van onderzoek en onderwijs

•  De commissie Studenten-initiatieven en Studententeams 
- Adviseert over Projectondersteuning / Maatschappelijk relevante stages 
- Adviseert over doelen die studies verrijken in de breedste zin van het woord. 

Een aantal toekenningscommissies adviseert het bestuur over 
de besteding van de gelden:
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Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
Groene Loper 3

5612 AE Eindhoven

Postadres
Postbus 513

5600 MB Eindhoven

Telefoonnummer
+31 (0)40 247 4141

E-mailadres
ufe@tue.nl
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