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Voorwoord

65 jaar. Zo lang bestond de TU/e in 2021. 65 jaar waarin onze alumni 
en studenten werken aan de antwoorden op maatschappelijke 
vraagstukken. 65 jaren vol technologische innovaties en vooruitgang. 
Ondanks de invloed van de pandemie, die in dit jaar gelukkig aan 
kracht inboette dankzij o.a. grootschalige vaccinatiecampagnes, bleef 
er gelukkig genoeg te vieren. 

HELDEN
De TU/e keek onder het thema “Heroes like you” terug en vooruit naar 
de prestaties van (oud)studenten. Als fonds haakten we daar dankbaar 
op aan met onze versie: Heroes for Heroes. Wij vroegen de helden 
van toen om de helden van nu en de toekomst dezelfde kansen te 
geven als zij hadden gekregen door bij te dragen aan het fonds. De 
focus bij deze donatiecampagne lag op talentontwikkeling; de derde 
poot van ons motto “For Life. For the World. For the Better”.

ALLE FACULTEITEN PLUKKEN DE VRUCHTEN
Het was een oproep die een prachtig antwoord kreeg. Tot onze 
vreugde zagen we het aantal donateurs verdubbelen. Met de vele 
donaties kunnen we in de komende maanden een uniek project 
uitrollen. Elke faculteit kan met een zeer eenvoudige aanvraag  
een beroep doen op € 30.000,-. Daarmee mogen ze op hun manier 
invulling gaan geven aan het ontwikkelen van talenten. 

ONZE COLLECTIEVE MENTALITEIT
We prijzen ons gelukkig met donateurs die steeds weer bereid blijken 
hun toekomstige mede-alumni te helpen. We zagen het al bij de snelle 
oprichting van, en de vele donaties aan het Covid Engineering Fund: 
de bijzondere mentaliteit op en rond onze universiteit. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid en handelen op een manier die bij ons 
past. Als opleidingsinstituut en als deel van onze maatschappij. 

Het is die collectieve mentaliteit die we in de komende jaren nog 
meer willen gaan versterken. Zodat onze universiteit, onze alumni, 
de organisaties in onze regio en natuurlijk de aankomende studenten 
samen nog meer kunnen gaan bijdragen aan de technologische 
vooruitgang van onze wereld. 

Henk Kivits
Voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven

2021:  
In meerdere opzichten  
een bijzonder jaar



Highlights 2021

Team IGNITE

AANTAL NIEUWE DONATEURS

1100
GIFTRANGE

€65 - 250.000
TOTAAL  DONATEURS

2300

Een door ons ondersteunde crowdfund-actie 
met een bijzonder doel: het gebrek aan sociale 
interactie dat is ontstaan tijdens Corona, 
 herstellen. Met lichtinstallaties, gebaseerd  
op psychologische inzichten en onderzoeken, 
brachten ze mensen samen. Dat deden ze onder 
andere tijdens Glow 2021. 

AANTAL DONATEURS UFe BIJNA VERDUBBELD IN JUBILEUMJAAR
In 2021, het jaar dat de TU/e haar 65-jarig bestaan vierde, is het aantal donateurs van het Universiteitsfonds 
Eindhoven (UFe) bijna verdubbeld. “Van de 1.200 donateurs die we in de 64 jaar daarvoor hadden binnen-
gehaald, zijn we gegroeid naar 2.300 nu”, vertelt UFe-voorzitter Henk Kivits. De campagne ‘Heroes for Heroes’ 
lag ten grondslag aan die explosieve toename, aldus Kivits.
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 De installatie van Team IGNITE tijdens Glow 2021
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Als fonds kunnen we ons belangrijke werk doen dankzij talloze genereuze 
donateurs. Zij stellen ons in staat om de helden van de toekomst geld en 
daarmee de ruimte en middelen te geven om baanbrekend onderzoek uit 
te voeren. 

Een van die donateurs was iemand die anoniem wilde blijven. Iemand die 
vond dat zijn naam minder belangrijk was dan wat er met zijn bijdrage werd 
gedaan. Ieder jaar mochten wij ons verheugen in een aanzienlijke bijdrage 
van zijn kant. Daarmee is onder andere een promotieonderzoek naar een 
belangrijk onderwerp mogelijk gemaakt: governance en regulering van 
Artificial Intelligence die wordt ingezet in de energievoorziening. 

Als fonds hielden we deze donateur zowel schriftelijk als persoonlijk op de 
hoogte van onze steun aan talent. Deze gesprekken waren altijd inspirerend. 
Hij gaf ons alle vrijheid om zijn schenking in te zetten voor de doelen die wij 
voor ogen hadden.

We hebben deze gewaardeerde donateur leren kennen als een ruimhartige, 
intelligente, erudiete en maatschappelijk betrokken man. Zijn overlijden is 
een groot gemis. De onderzoeken die met zijn bijdragen zijn gestart, worden 
in zijn geest voortgezet en afgerond.

2021 eindigde met de terugkeer van een vertrouwd 
gezicht. Ton Backx kwam het bestuur van het Bureau 
voor Alumnirelaties en het Universiteitsfonds versterken 
als statutair directeur. Zijn kennis, zijn netwerk en zijn 
ervaring zijn in de eerste maanden van 2022 al van grote 
waarde voor ons geweest. 

In zijn carrière op de TU/e was Ton actief betrokken bij 
onder andere Lightyear; een project dat van een studen-
tenteam dat de World Solar Challenge in Australie won 
uitgroeide tot een volwaardig bedrijf dat in 2022 zijn 
eerste uitontwikkelde auto’s aan de markt gaat leveren. 
Volgens hem is Lightyear een goed voorbeeld van de 
plaats van de moderne universiteit in de huidige samen-
leving: in het hart van een ecosysteem van kennis en 
innovatie. Dit is Ton’s visie op dat ecosysteem . 

Van kennisinstituut naar innovator
De rol van universiteiten is de afgelopen decennia enorm 
veranderd. Wij zijn geëvolueerd van kennisinstellingen 
tot aanjagers van innovatie en partners in onderzoek voor 
bedrijven. Tegenwoordig slaan we steeds vaker een brug 
tussen fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van 
bijzondere producten. 

Samenwerking is de sleutel tot succes.
Die andere rol maakt dat het bevorderen en onder-
houden van samenwerkingen en relaties belangrijker zijn 
geworden dan ooit. Wij willen hierin als Bureau Alumni-
relaties een ondersteunende rol spelen. Daarom ver-
stevigen we de focus op Alumnirelaties: vanuit het belang 
van de alumnus scheppen we mogelijkheden om relaties 
te ontwikkelen en te onderhouden. Zodat TU/e, alumni 
en partners binnen het ecosysteem van de TU/e altijd 
kunnen bouwen op onderlinge steun en samenwerking.
 
Stimuleren van betekenisvolle relaties
Daarbij gaat het om het stimuleren van persoonlijke en 
betekenisvolle relaties tussen alumni en TU/e mede-
werkers, alumni en studenten en alumni onderling. De 
verbindingen die wij willen faciliteren, overstijgen in alle 
opzichten grenzen: nationaal en internationaal, facultair 
en interdisciplinair, jong en oud, ondernemer, ingenieur 
en wetenschapper. 

Van lab tot bedrijf
Al die bijzondere en soms onverwachte samenwerkingen 
leiden soms tot de oprichting van bedrijven. Lightyear 
is daar een treffend voorbeeld van. Het bouwen van een 
auto vraagt ook om speciale kennis en disciplines die zelfs 
binnen onze enorme campus niet te vinden zijn. Daarom 
is Lightyear ook gaan samenwerken met gespecialiseerde 
partners binnen en buiten onze Brainport regio. En zo 
ontstond één van de vele succesverhalen waarvan de 
eerste regels op onze campus zijn geschreven.

In Memoriam: 
een anonieme  
grote schenker

In Memoriam

Ton Backx

Interview

“  De verbindingen die wij willen 
 faciliteren, overstijgen in alle 
 opzichten grenzen.”
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Toekenningen 
2021

Remote setups

 “Legs for Lombok” 
3D geprinte protheses

Veel mensen konden tijdens de pandemie vanuit huis werken. Maar wat 
doe je als je werk draait om opstellingen in laboratoria? Dan maak je 
gebruik van geautomatiseerde opstellingen die op afstand gemonitord 
kunnen worden. De experimenten konden van overal ter wereld worden 
aangestuurd. En zo bleef de kwaliteit van onderzoek gewaarborgd. Het 
Unversiteitsfonds ondersteunde de crowdfundingactie bij dit initiatief.

Als je in een arm land woont en (een deel van) een been verliest, is 
het helemaal niet vanzelfsprekend dat je een prothese krijgt. Op het 
Indonesische eiland Lombok bijvoorbeeld, kost zo’n hulpmiddel een 
gemiddeld jaarinkomen: 1200 Euro. Student Erik Vernooij vindt dat 
iedereen recht heeft op een goede prothese. Hij onderzocht daarom of 
hij een model kon ontwikkelen met een kostprijs onder de 50 Euro. Hij 
werkte twee jaar aan een speciale 3D printer. Toen die klaar was, printte 
hij een prototype en liet dat door een Nederlandse patiënt testen. Het 
prototype doorstond die test met glans: het zat en functioneerde goed. 

De volgende stap is de inzet van zijn project op Lombok. In augustus 
2022 reist Erik naar Lombok om zijn project te implementeren in een 
lokaal ziekenhuis. Voordat hij de printer echt in productie laat nemen, 
wil hij het resultaat nog verfijnen na tests op een aantal proefpersonen. 
Ook moet de printer op een aantal punten worden aangepast voor 
gebruik in Indonesië. Zodra de hardware klaar is, leidt Erik een aantal 
medici op zodat zij zelf de protheses kunnen maken. En dan is het tijd 
voor hem om zijn uitvinding over te dragen.

Erik’s project is een mooi voorbeeld van het verschil dat 1 persoon kan 
maken in het leven van velen. We zijn er dan ook trots op dat we zijn 
project mede konden financieren.

InitiatievenToekenningen

ACTIVITEITEN STUDENTEN
Toegekend in 2021

€12.383,-

MARINA VAN DAMME
Winnares en Runner-Up

€11.500,-

CROWDFUNDING
Toegekend in 2021

€13.678,-

BIJDRAGEN
Uit Fondsen op Naam, 
 Stichtingen en overige 

 geoormerkt

€797.739,-

STUDENTENFONDS
Toegekend aan een student 

in nood

€2.700,-

Het Universiteitsfonds ondersteunt grote projecten en kleine 
initiatieven. De grote projecten worden vaak (mede) gefinan-
cierd uit bijdragen van fondsen op naam of terugkerende 
donaties van bedrijven en particulieren. Verder kennen we 
kleinere bedragen toe aan verschillende initiatieven. De 
aanvragen voor de financiering van deze activiteiten worden 
beoordeeld door een toekenningscommissie op basis van 
een aantal criteria. De belangrijkste: ze moeten studenten 
in staat stellen hun talenten te ontwikkelen.

Wij geven u een aantal voorbeelden  
van dergelijke initiatieven.
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Heroes  
for heroes

Haar moeder werd ernstig 
ziek en kreeg antibiotica 
toegediend. Eriola moest 

met lede ogen toezien dat 
dergelijke behandelingen 

nog te vaak ‘trial & error’ zijn. 
Zij besloot op zoek te gaan 
naar een methode om deze 
medicatie in te zetten met 

meer voorspelbare resultaten.

Een noodlottig ongeval 
deed Kjille beseffen dat er 
nog geen goede, betrouw-
bare methode is om onze 

 lichaamstemperatuur 
 continu te monitoren bij 

 inspanning. Ze begon haar 
eigen bedrijf en deed een 
gooi naar een Marina van 

Damme Beurs. Met succes.

2021 stond in het teken van ons 65-jarig jubileum. Het thema dat de TU/e 
hiervoor presenteerde was “Heroes like you”. Als fonds riepen wij alumni op 
om deze en volgende generaties studenten dezelfde kansen te bieden als 
zij hadden gehad. Met onze eigen campagne “Heroes for Heroes” vroegen 
wij hen om te doneren. In dit boekje leest u de verhalen van 4 donateurs en 
hun motivatie om aan die oproep gehoor te geven.

Daarnaast presenteren we meerdere verhalen over helden en heldinnen 
die op hun eigen manier hun talenten inzetten om onze wereld mooier of 
gezonder te maken.  
 
En u maakt kennis met de mensen achter het fonds. We wensen u veel 
leesplezier. Uitgebreide informatie over deze projecten kunt u vinden  
op Impact (ufe.tue.nl/impact). Heeft u vragen of wilt u meer informatie, 
neem dan contact op via ufe@tue.nl.

ERIOLA SOPHIA SHANKOKJILLE HOEBENSASKIA VELTHUIZEN

BART TER HAAR ROMENIJ

Tessie is V.P. Marketing bij 
Lightyear. Haar drijfveer is de 
fascinatie voor de interactie 

tussen mens en techniek. 
Mede dankzij haar inzet, 

groeide het Lightyear 
 project uit tot een bedrijf 

van naam. En tot voorbeeld 
van samenwerking tussen 
TU/e en het bedrijfsleven.

TESSIE HARTJES

Teamcaptain van Team Core 
en enorm gedreven om  

de daad bij het woord te 
voegen als het gaat om 

duurzaamheid. Met zijn team 
bedacht hij wat zijn bedrijf 

nu werkelijkheid maakt: 
een methode om ook  

lastig afval te verwerken  
tot nieuwe grondstoffen.

DIRK VAN MEER

EDWIN VAN REST

EDWIN HERMKENS

Global Head of HR bij 
 Vanderlande, een bedrijf dat 
de meesten van ons zullen 
kennen als de makers van 

de transportbanden op 
 vrijwel alle grote vliegvelden. 

Zij vertelt over wat ze wel 
en niet leerde op de TU/e 

en hoe dat haar bijzondere 
carrière vormde. 

Zijn carrière begon met  
de ‘Soep van de dag app’ 

voor de TU/e kantine. 
 Inmiddels is hij Co-founder 

& Chief Product Officer  
van  MedApp, een  

bedrijf met als missie:  
‘het leven met medicijnen  

gemakkelijker maken’.

Een professor emeritus met 
de energie en drive van een 

beginnende student. Een 
gesprek met een specialist 

in medical imaging die 
 zowel privé als in zijn werk 
graag zoveel mogelijk van 
de wereld wil zien. En nog 
steeds enorm leergierig is.

Alumnus, CEO van 
 Studyportals en zelfbenoemd 
geluksvogel Edwin van Rest 
vertelt over zijn drijfveren. 

Een verhaal dat begint  
met Obama en dat pas 

 afgelopen is als iedereen 
ter wereld toegang heeft 
tot de opleiding van zijn  

of haar dromen. 

Heroes for heroesHeroes for heroes
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Universiteitsfonds
Eindhoven in cijfers

Jaarrekening 2021 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

EUR EUR EUR EUR

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Effecten 1.744.819 1.684.990

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen 1.628 1.599
Dividendbelasting (binnenland) 8.255 11.721
Nog te vorderen couponrente 0 28
Overige vorderingen en overlopende activa 102 1.700

9.985 15.048

Liquide middelen 1.174.694 834.503

2.929.498 2.534.541

PASSIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020

EUR EUR EUR EUR

RESERVES EN FONDSEN 2.854.666 2.364.694

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen bedragen 0 70.000
Overige schulden en overlopende passiva 74.832 99.847

74.832 169.847

2.929.498 2.534.541

Op de volgende 2 pagina’s vindt u de cijfers van het Universiteitsfonds in 2021. Ook in dit 
 jubileumjaar beheerste Corona nog steeds onze levens. De ruimte voor events was beperkt in 
ons 65-jarige jubileumjaar. Desondanks konden we onze alumni toch nog één event aanbieden. 
Ook in 2021 groeiden onze tegoeden. Mede dankzij de vele donaties van alumni tijdens onze 
campagne “Heroes for Heroes”.

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

EUR EUR EUR EUR

BATEN
FoN, foundations, geoormerkte bijdragen 955.072 607.774
Particulieren 147.594 79.595
Fondsen Marina van Damme 12.500 21.050
Crowdfunding 13.922 18.190
Overige baten 250 5.100

1.129.338 731.709

LASTEN
Besteed aan doelstellingen UFe:

• FoN, foundations, geoormerkte bijdragen 797.739 486.029
• Studenten activiteiten 12.383 4.525
• Crowdfunding 13.678 18.190
• Fondsen Marina van Damme 11.500 18.000
• Studentenfonds 2.700 0

838.000 526.744

Kosten beheer en administratie 15.478 14.508
15.478 14.508

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 275.860 190.457

Opbrengst financiële vaste activa 221.493 2.181
Rentelasten en soortgelijke kosten -7.381 -1.849

214.112 332
Buitengewone baten 0 14.513
Buitengewone lasten 0 -267

0 14.246

SALDO 489.972 205.035

RESULTAATVERDELING
Reserve koersverschillen 48.847 -43.820
Studentenfonds -2.700 5.100
Fondsen Marina van Damme 1.000 3.050
Fondsen op naam 122.500 122.500
Foundations 8.333 -35.000
Geoormerkte bedragen 26.500 82.500
Vrij besteedbaar vermogen 285.492 70.705

489.972 205.035

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers

Eén van de doelstellingen van het Universiteitsfonds is het ondersteunen 
van studenten die door overmacht in financiële problemen komen. Met de 
Russische inval in Oekraïne voorzagen wij een toename van deze gevallen. 
Daarom hebben wij als Universiteitsfonds hiervoor een apart fonds opgericht 
waarin wij uit onze tegoeden € 100.000,- hebben gestort. Donateurs hebben 
dat bedrag aangevuld tot € 120.000,-. Op dit fonds kunnen getroffen studenten 
en medewerkers in nood een beroep doen, als reguliere ondersteuning niet 
toegankelijk is of te lang uitblijft.

Donateurs die ons tijdens het 
jubileumjaar steunden met een 
bepaald bedrag, ontvangen als 
dank dit beeldje.

TU/e Ukraine Fund

Golden
Hero

Bericht
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Teamchat
Dit is het team achter het Universiteitsfonds en het bureau Alumnirelaties. Zij kijken terug op een 
jubileumjaar met Covid-beperkingen, waarin zij desondanks met creativiteit, plezier én succes werkten 
aan de verbinding met Alumni. En natuurlijk een jaar waarin er veel donaties binnenkwamen van 
de helden van toen, voor de helden van nu en morgen.

Chatsessie Chatsessie

Edith <Teamleider> Has joined the chat

Touria <CRM Officer> Has joined the chat

Yongwei <Communicatieadviseur> Has joined the chat

Edith
Goedemorgen!

Edith

Edith
 idee!

Edith
Plannen en ambities genoeg.  
Laten we ermee aan het werk 
gaan!  

Edith
Even terugkijken op 2021? Bijzonder jaar.  
Nog steeds Corona. En natuurlijk: 65-jarig 
jubileum!   

Edith
Dat zag je ook bij onze campagne  
Heroes for Heroes. Zoveel donaties.  
En zoveel mooie wensen die nu op  
onze site staan. 

Edith
Gaan we doen. We gaan nog meer  
doen om de relaties met onze alumni  
op te  bouwen. 

Edith
Mooi dat we daar als team  
aan mogen bijdragen.

Edith
Laten we dat vooral blijven stimuleren!  
Touria, jij nog plannen? 

Edith
Ja natuurlijk, want daarop 
bieden we ze heel veel. 

Edith
Ja, jij was natuurlijk druk  
met ons Alumni-event. 

Edith
Voor herhaling vatbaar?

Edith
Goed idee! Nog meer geleerd? 

Touria
Hoi!

Touria
Doei!

Touria

Touria
Ja! Moeten we vasthouden.

Touria
De wensen van onze   alumni in  
kaart brengen. Zodat we ze nog beter 
 kunnen informeren en helpen. 

Touria
Met events...

Touria
Leerpuntje: hybride events. Dus met 
publiek en online streamen.  Dan 
bereiken we meer mensen. Ook alumni  
in het buitenland. 

Touria
Dat onze alumni onze studenten  
van  steunen. In woorden,  
met coaching  met donaties.  
Echt mooi om te zien! 

Touria
Ik heb er een goed gevoel bij, ondanks  
Corona. Vooral over het Marina van  
Damme Award-event. Mooi om elkaar  
weer echt te zien  . Fijne sfeer.  
Iedereen tevreden. 

Yongwei
Hallo!

Yongwei

Yongwei
Gaan we doen!

Yongwei
Herkenbaar, blij met een event 
 waarbij niet iedereen achter 
 schermen zat.

Yongwei
Was de moeite meer dan waard. 
Top-sprekers  en een leuk  
publiek. Mooi om te zien waar je  
het voor doet. 

Yongwei
Absoluut! Op naar de volgende! 

Yongwei
Het voelt echt als een community. 

Yongwei
en met ons alumniportal natuurlijk. 

Touria
En we willen nog meer  
aanmeldingen!  

Yongwei
Zeker: contacten leggen, coachen,  
en natuurlijk op de hoogte blijven
van wat er speelt op de TU/e. 
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Bestuursleden Bureau voor Alumnirelaties

Bestuursleden

Dit zijn de leden van Bestuur en Directie
 
Naam : Dr.ir. H.P.M. Kivits
Functie : Voorzitter
 
Naam : Prof.dr.ir. T. Backx
Functie : Statutair directeur

Naam : Drs. R.J.H.M. Smits
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. L.J.T. van der Els
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. J.P. Oosterveld
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. T.E. Hartjes
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. C.A.G. d’Angelo
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. J.F.P. Habets
Functie : Penningmeester

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

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven
Ons kernteam bestaat uit drie personen. In ons werk worden wij ondersteund 
door meerdere studenten. De salarissen van deze medewerkers worden door 
de universiteit betaald.

Bureau voor  
Alumnirelaties 
Van hieruit stimuleren wij een levenslange verbinding tussen de TU/e en ie-
dereen die er ooit gestudeerd en/of gewerkt heeft. Dat doen we omdat we 
geloven dat alumni en de TU/e elkaar kunnen blijven helpen en steunen. 
Om dat te bereiken bevorderen en faciliteren we coaching en organiseren 
wij evenementen. 

Zo vond in het najaar van 2021 ons lustrum-event plaats. Daarbij mochten 
we veel alumni verwelkomen. Zowel persoonlijk als online. Ook dit jaar 
staan er een aantal interessante activiteiten op de planning. Blijf in contact 
en op de hoogte. Meld u aan op ons alumniportal: tue.nl/alumni

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

  V.l.n.r.: Robert-Jan Smits, Carlo d’Angolo, Bert van der Els, Ton Backx,  
Tessie Hartjes, Henk Kivits, Jan Oosterveld, Jos Habets

  V.l.n.r.: Birgit Soontiens, Tim Jongenelen, Renée Theunissen, Anna Kuijpers, 
Edith Snelders, Touria Chraihi, Yongwei van Bussel, Ayu Ritzema
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JOIN US AT UFE.TUE.NL



Universiteitsfonds 
Eindhoven



Het Universiteitsfonds Eindhoven steunt onderzoekers en 
studenten met hun baanbrekende projecten waarvoor extra 
financiering nodig is, zodat zij oplossingen kunnen vinden 
voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Oplossingen 
voor methoden en technieken die gaan bijdragen aan een 
duurzamere en gezondere wereld. We steunen ook studenten 
die buiten hun eigen schuld om in de financiële problemen 
terecht zijn gekomen, zodat we talent behouden voor de 
universiteit en de maatschappij. En tenslotte beheren we 
enkele fondsen voor onderzoekers, zodat zij zich kunnen 
focussen op hun werk zonder administratieve afleiding.

In het jaarverslag las u de cijfers van 2021. We zijn trots op onze 
helden van nu. En zij op hun werk. In dit boekje leest u over 
de baanbrekende ontwikkelingen die zij mogelijk maken en 
leert u de mensen achter de projecten kennen: onze donateurs 
en bestuurslid Tessie Hartjes, bijvoorbeeld. Daarnaast leest 
u twee verhalen van winnaressen van de Marina van Damme 
Beurs; een beurs speciaal voor vrouwelijke alumni-engineers 
die beheerd wordt door het Universiteitsfonds. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe. En heeft u naar 
aanleiding van deze mooie verhalen vragen, opmerkingen 
of suggesties? Neemt u dan vooral contact met ons op via 
ufe@tue.nl.

Bestuur Universiteitsfonds en  
Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven

Heroes for Heroes

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
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MAAK KENNIS MET ONZE DONATEURS

VAN TALENT NAAR BEDRIJF

MARINA VAN DAMME BEURS HELPT
VROUWELIJKE ONDERZOEKERS

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 ufe@tue.nl.

For Life.  
For the World.  
For the Better.



MAAK KENNIS  
MET ONZE
DONATEURS

Co-founder & Chief Product Officer  
van MedApp

Al tijdens zijn studie Computer Science & 
engineering aan de TU/e was Edwin onder-
nemer. Hij ontwikkelde de ‘Soep van de Dag- 
app” voor de kantine van de universiteit. 
Cateraar Eurest pikte dat op en vroeg hem en 
een studiegenoot om de app voor het hele 
bedrijf te maken.

Inmiddels heeft hij twee bedrijven: MedApp 
en Wolfpack. Dat laatste bedrijf is te vinden 
op de campus en maakt met 35 developers 
complexe software. Hun motto is dat je dat 
beter doet in ‘packs’; groepen specialisten die 
bij elkaar zitten en intensiever kunnen samen-
werken dan bijvoorbeeld bij detachering het 
geval is.

Het andere bedrijf is MedApp; een startup die 
als missie heeft ‘het leven met medicijnen 
gemakkelijker maken’. De basis is een app 
waarin gebruikers alerts instellen voor het 
innemen van medicijnen, een overzicht krijgen 
van hun medicatie en hun medicijnen thuis 
kunnen laten bezorgen. MedApp voorkomt 
fouten met innemen en vraagt automatisch 
herhaalrecepten aan. Het bedrijf groeit als 
de spreekwoordelijke kool. Edwin: “Inmiddels 
maken al tienduizenden mensen er gebruik 
van. We zijn de snelst groeiende apotheek 
van Nederland.”

Daarom doneren
Voor Edwin was doneren aan het fonds tijdens 
de Heroes for Heroes campagne logisch. 
Hij gaf op gevoel, zoals hij dat zelf zegt: “Ik 
draag de TU/e een warm hart toe. Ik heb er 
veel aan te danken en ik heb er een mooie 
tijd gehad. En ik ben een groot voorstander 
van echt goed onderzoek naar manieren om 
de wereld te verbeteren. “

Hij geeft een voorbeeld: “Stel dat ik Elon 
Musk’s miljarden zou hebben. Dan zou ik wel 
een beter plan hebben dan het kopen van 
Twitter. Ik zou het investeren in fundamenteel 
onderzoek naar zaken als fusie. Beide kunnen 
ons helpen om schoner te leven. Van fusie 
weten we dat het kan, alleen is de grote vraag: 
‘Hoe zetten we het praktisch in?’. Het Europese 
onderzoeksbudget daarvoor is een schamele 
5 miljard. Dat lijkt misschien veel, maar het is 
peanuts in vergelijking tot wat er echt nodig 
is. En het staat in schril contrast met wat er 
is besteed in de strijd tegen Corona. Dat 
probleem was dan weliswaar acuter, maar het 
veranderende klimaat gaat op termijn voor 
nog veel meer ellende zorgen.”

EDWIN HERMKENS

Interview met Edwin Hermkens
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Boekhouden
Wat hij nog meer moest weten in zijn nieuwe 
rol als mede-eigenaar van een bedrijf, leerde 
hij vooral door het te doen. En mogelijk 
 ergens tegenaan te lopen. Edwin: “ Zoals 
boekhouden. Je wilt weten wat er speelt, 
maar zelf hoef je natuurlijk geen balans op 
te maken. Gelukkig had ik een minor Onder-
nemerschap gevolgd, dus ik wist er wel het 
een en ander van. Al had ik wel gewild dat ik 
er toen meer aandacht aan had besteed. Dus 
daar hebben we nog een advies: ook bij dit 
soort vakken goed opletten. Want je kunt op 
je 20ste wel denken dat je geen ondernemer 
wordt. Maar je kunt zomaar een kans zien en 
denken: die is voor mij.”

Denken in concepten
Een rol als leider betekent voor Edwin dat 
hij wat meer afstand heeft tot de inhoud 
van zijn vak. Edwin: “Gelukkig ben ik nog 
wel dagelijks betrokken bij discussies en 
beslissingen over de architectuur. Dat zijn 
de mooie gesprekken. Ik vaar dan op de 
theorie die ik op de TU/e heb meegekregen, 
mijn eigen ervaringen en – steeds meer – op 
de mensen in mijn team. Gelukkig heb ik 
tijdens mijn studie geleerd heb om concep-
tueel te denken. Want daar heb ik nog steeds 
heel veel plezier van.”

Studeren+
Edwin begon op de TU/e als een typische 
student: “Een vent van 18 die liever met de 
studententijd bezig was dan met studeren.” 
Hij was niet de enige. Veel mensen om hem 
heen haakten al snel af. “Maar na het tweede 
jaar ging ik meer doen naast mijn studie. Ik 
zat in het bestuur van de studievereniging, ik 
maakte studiereizen, deed mee in de mede-
zeggenschapsraad. Met name in dat bestuur 
had ik veel te doen omdat er mensen uitvielen. 
Maar op de een of andere manier gaf al die 
drukte ook meer focus in mijn studie.”

De activiteiten buiten de colleges en de 
boeken om leerden hem een aantal vaardig-
heden waar hij nu nog plezier van heeft. 
Dat was volgens hem geen luxe. “De theorie 
en de toepassingen van je vakgebied leerde 
je op de TU/e wel, maar als directielid van 
een bedrijf heb je ook skills nodig die je niet 
in de collegebanken meekrijgt.”

De nieuwe generatie
Edwin kon zijn bedrijf bouwen op de kennis 
die hij opdeed op de TU/e. En op de ervarin-
gen die hij meenam uit zijn andere activiteiten. 
Zijn advies aan de huidige generatie studen-
ten is dan ook: onderneem iets buiten de 
collegebanken: “Ik zat destijds in een bestuur, 
maar nu heb je op de campus  allerlei teams 
die technieken en producten ontwikkelen. 
Kijk maar eens naar Lightyear. Dat komt toch 
maar mooi van onze universiteit af. Dus als je 
nu studeert: ga bij zo’n team. Je brengt je 
kennis in praktijk en je ontwikkelt nieuwe skills. 
Ook de sociale skills waar je later veel plezier 
van gaat hebben. Ontzettend waardevol.”

“ …Als je nu studeert: ga  
bij een team. Je brengt  
je kennis in praktijk en je 
ontwikkelt nieuwe skills. 
Ontzettend waardevol.”

Interview met Edwin Hermkens Interview met Edwin Hermkens

“  Ik draag de TU/e een warm 
hart toe. Ik heb er veel aan 
te danken en ik heb er een 
mooie tijd gehad.”
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Vanderlande is een bedrijf waarvan u de 
producten vindt op niet minder dan 600 
vliegvelden wereldwijd. Sinds haar oprichting 
in 1949 is het uitgegroeid tot één van werelds 
grootste leveranciers van logistieke oplos-
singen voor vliegvelden, (e-commerce) maga-
zijnen en (post) sorteerbedrijven. Inmiddels 
zijn er vestigingen in 25 landen en werken er 
9000 mensen. 

Human Resources is geen vakgebied waarin 
je veel TU/e studenten in tegenkomt. Saskia’s 
interesse in mensen en hun plek in een 
 organisatie brachten haar tot de topfunctie 
die ze daarin nu bekleedt. 

Meekomen in Hightech omgevingen
“In mijn beroep doe ik vrij weinig met mijn 
opleiding, maar door mijn tijd in Eindhoven 
beweeg ik me wel makkelijk in Hightech 
omgevingen.” Saskia studeerde af aan de 
TU/e, in een richting die destijds “Techniek 
en Maatschappij” heette; een combinatie van 
bedrijfskunde en natuurkunde: “Ik heb een 
heel mooie, leerzame tijd gehad op de TU/e. 
Toen ik wat verder in mijn carrière en mijn 
leven kwam, wilde ik iets terugdoen. Gewoon, 
omdat ik de TU/e een warm hart toedraag. 
Het is echt voor generaties studenten een 
vormend instituut. Heel belangrijk in heel 
veel levens.” 

Investeren in ontwikkeling
“Ik heb geen specifiek doel meegegeven 
aan mijn donatie. Maar als ik er zelf een zou 
moeten bedenken, zou ik willen investeren in 
sociaal-emotionele ontwikkeling en communi-
catieve vaardigheden van TU/e studenten. Ik 
zie dat de studenten technisch en conceptueel 
sterk zijn, maar om jezelf te manifesteren als 
professional of als ondernemer, heb je meer 
nodig. Het bedrijfsleven en de samenleving 
als geheel vraagt bijvoorbeeld van je dat  
je bijvoorbeeld goed kunt presenteren  
en samenwerken. Met veel verschillende 
mensen, ook wereldwijd.“

Global Head of HR Technology  
bij Vanderlande

SASKIA VELTHUIZEN 

“ In mijn beroep doe ik vrij 
weinig met mijn opleiding, 
maar door mijn tijd in 
 Eindhoven beweeg ik me 
wel makkelijk in Hightech 
omgevingen.”

Meer dan wetenschap
Saskia is blij dat ze zich er alsnog in kon 
bekwamen. Dat gunt ze meer studenten: “En 
vroeg in hun leven. Want een goede basis in 
emotionele ontwikkeling en soft skills zorgt 
ervoOr dat mensen zich staande kunnen 
houden in organisaties. Ook als ze nieuwe 
uitdagingen tegenkomen. Het verbetert 
 levens, zowel in werk en privé, zeker voor 
starters op de arbeidsmarkt. Want vroeger 
kon je je als wetenschapper of technisch 
professional nog wel eens terugtrekken en 
je werk in afzondering doen. Tegenwoordig 
wordt er van je verwacht dat je samenwerkt en 
organisaties beïnvloedt. Op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau.”

Een mooie toekomst
Als ze nu om zich heen kijkt op de campus, 
ziet ze een ander, meer divers beeld dan 
tijdens haar studie: “Ik zie een ander profiel 
studenten. Ze zien er creatiever uit en stralen 
zelfbewustzijn uit. Geen idee of dat ook zo 
is, maar zo voelt het wel. En dat vind ik mooi. 
Het geeft me een goed gevoel over de toe-
komst. Met mijn donatie wil ik die nieuwe 
generatie een extra duwtje in de rug geven. 
Daarom doneer ik met liefde.”

Interview met Saskia Velthuizen 

Persoonlijke groei
Saskia spreekt uit ervaring. Na haar studie wist 
ze nog niet precies wat ze wilde gaan doen. 
Ze ging op onderzoek uit bij verschillende 
organisaties en koos uiteindelijk voor een 
traineeship bij ABN AMRO. Daar ging er een 
wereld voor haar open. 

“Ik leerde heel snel wat ik daarvoor eigenlijk 
niet had geleerd: wat er allemaal nog meer 
komt kijken bij leiderschap en effectief samen-
werken. Zo leerde ik over Covey’s “7 Habits 
of Highly Effective People”, oefende mijn 
beïnvloedingsvaardigheden, leerde ik hoe 
je omgaat met je leidinggevenden en hoe 
je je carrière managet. Die soft skills had ik 
in mijn opleiding niet meegekregen. Maar 
ik had ze wel nodig om mijn werk goed te 
kunnen doen.

Interview met Saskia Velthuizen 

“ Ik zie een ander profiel 
 studenten. Ze zien er 
 creatiever uit en stralen 
zelfbewustzijn uit.”
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Professor emeritus of  
Biomedical Image Analysis

Op de TU/e site staat hij vermeld als Professor 
emeritus of Biomedical Image Analysis. Deze 
titel beschrijft slechts een klein aspect van 
deze bijzondere man. Het is namelijk maar 
één van vele functies die hij heeft bekleed in 
een rijke carrière die hem leidde naar unieke 
plekken en ontmoetingen.

Bart mag dan met pensioen zijn, de leer-
gierigheid en de fascinatie met kunstmatige 
intelligentie en deep learning zijn dat nog 
lang niet. Hij schrijft erover, programmeert 

systemen en verdiept zich in deze materie 
met het enthousiasme dat eerder typerend is 
voor een beginnende student. In zijn carrière 
werkte hij dan ook veelvuldig samen met 
jonge talenten. Bart: “Ik vind het heerlijk 
om met jonge mensen te werken. Het geeft 
energie. En ik ben er ontzettend trots op als de 
mensen met wie ik mag werken, hun dromen 
waar kunnen maken”. Nog steeds geeft hij dan 
ook gastcolleges en summerschools over de 
hele wereld om zijn imponerende kennis en 
ervaring te delen met de nieuwe generaties.

Medical imaging
Bart’s expertise is medical imaging. Tegen-
woordig draait dat vakgebied - als we het 
oneerbiedig kort samenvatten - om systemen 
die op basis van AI en deep learning scans 
en afbeeldingen analyseren. De uitkomsten 
worden mede dankzij deep learning steeds 
beter en helpen zo medici om diagnoses 
te stellen en behandelingen op maat te 
maken. Barts huidige focus is ‘Brain Inspired 
Computing’: “Het menselijk brein gebruikt 
gemiddeld 25 watt. Een computer vele malen 
meer, terwijl hij minder doet. Alleen daarom 
al moeten we meer naar de hersenen kijken. 
Wat daarin gebeurt, is gewoon wiskunde, 
dus ideaal voor computers. Alleen moeten 
neurowetenschappers en computerexperts 
elkaar nog weten te vinden en leren begrijpen. 
Dan kunnen we namelijk veel meer voortgang 
gaan boeken.”

BART TER HAAR 
ROMENIJ

Een advies voor aankomende 
 wetenschappers
Barts ‘geheime ingrediënt’ voor een mooie 
academische carrière: “Ga stagelopen in het 
buitenland. Daar leer je niet alleen meer 
over je toekomstige werkterrein, maar je 
leert ook te plannen en jezelf te redden. Je 
werkt aan je social skills en aan je netwerk. 
Internationale ervaring heeft een waarde die 
niet in geld is uit te drukken. Ik adviseerde 
het al mijn studenten.” 

Bart bracht zelf ook veel tijd in het buitenland 
door. Dat begon al op jonge leeftijd, toen hij 
in de hippie-jaren liftend door Amerika reisde. 
Samen met zijn vrouw bezocht hij de meest 
exotische plekken en negeerde hij vooral de 
gebaande, toeristische paden. Het leverde 
adembenemende foto’s en reisverhalen op.

“ Ga stagelopen in het buiten 
land. Daar leer je meer over 
je toekomstige  werkterrein, 
maar ook te plannen en jezelf 
te redden.”

“ Ik vind het heerlijk om met 
jonge mensen te werken. 
Het geeft energie.”

Interview met Bart ter Haar Romenij
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Diabetesdiagnose met retinascans
Zijn carrière bracht hem o.a. in China, waar hij 
werkte aan een nieuwe methode om  diabetes 
te constateren. Bart: “Diabetes is lastig te 
diagnosticeren, maar de eerste signalen 
komen van de bloedvaten. Die gaan lekken 
en er komen nieuwe, kleine vaten bij. Nor-
maal gesproken zie je dat niet omdat vaten 
natuurlijk onder de huid zitten. Maar op 
hoge resolutie foto’s van retina’s kun je dat 
wel goed zien, al in de allereerste fasen. In 
China kregen ze het voor elkaar om heel 
veel foto’s te verzamelen, die wij vervolgens 
analyseerden en gebruikten om het systeem 
steeds beter te maken. Met de resultaten 
hielpen we artsen om sneller diagnoses te 
stellen. En dat is geen luxe, want Chinese 
artsen zijn altijd druk. Er zijn er te weinig en 
de ziekenhuizen zijn vrijwel altijd vol. Dan is 
het toch prachtig dat techniek kan helpen 
om mensen zo te helpen?” 

Doneren om studenten  
meer te laten leren
Bart doneert de komende jaren aan het fonds 
om ook de nieuwe generatie wetenschappers 
de ruimte te geven om zich te ontwikkelen: 
“Een AIO kost veel geld. Je bent zo maar  
€ 250.000,- verder. En dan heb je een basis 
voornamelijk in hard skills. Een stage in het 
buitenland geeft je zoveel extra, ook in die 
belangrijke soft skills. 

Ik zou het mooi vinden als een talentvolle 
student dankzij mijn bijdrage zich zo’n, in alle 
opzichten verrijkende stage in het buitenland 
kan veroorloven.”

Interview met Bart ter Haar Romenij

Alumnus en CEO van  Studyportals

Een verbindende bijdrage  
aan internationaal onderwijs. 
 Geboren uit frustratie. 
Hij is de CEO van een platform dat bestaat 
uit meerdere websites. Die stuk voor stuk 
een enorme behoefte vervullen. Hij is vader 
van 2. En in zijn eigen woorden is Edwin van 
Rest: “Een grote geluksvogel. Omdat ik mijn 
jongensdroom heb kunnen verwezenlijken.” 
In 2007 startte hij samen met 2 alumni van 
TU/e en KTH het Studyportals platform. Daar 
vinden studenten alles wat ze nodig hebben 
om de opleiding van hun dromen te vinden. 

Overal ter wereld. Het is een platform voor 
universiteiten om zich te presenteren en voor 
studenten om een geïnformeerde keuze te 
maken. Studyportals is geboren uit frustratie. 
Edwin: “Er was veel te weinig te vinden over 
internationaal studeren. Terwijl de uitwisseling 
van kennis en studenten zo’n verrijking voor 
de wereld is.”

Onderwijs om oorlog te voorkomen
Edwin beschrijft een inspirerend voorbeeld 
van het belang van die uitwisseling. “Toen 
we net begonnen waren, woonden we een 
lezing bij in Vancouver. Daar sprak een hoge 
Amerikaanse official. Hij vertelde over Obama’s 
100.000 Strong-programma; een plan om 
100.000 Chinezen in de VS te laten studeren 
en andersom. De grootste verrassing was 
dat het hier niet ging om een onderwijs-
programma. Het is primair bedoeld om op een 
vreedzame manier de derde wereldoorlog 
te voorkomen. De gedachte was ‘Als landen 
elkaar begrijpen, is de kans op oorlog minder 
groot’ Dat verhelderde voor mij de impact 
van internationaal onderwijs boven op de 
verrijking van het individu. Ik zag nog beter 
wat we met een meer open wereld met meer 
gelijke kansen kunnen bereiken.”

EDWIN VAN REST

Interview met Edwin van Rest

“ Er was veel te weinig te 
 vinden over internationaal 
studeren. Terwijl de 
 uitwisseling van kennis en 
studenten zo’n verrijking 
voor de wereld is.”
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Terug naar het begin
Edwin koos voor zijn studie Industrial Engi-
neering and Management Science omdat 
er een verplicht internationaal trimester bij 
hoorde. “En dat internationale sprak me 
enorm aan.”, zo vertelt hij, “Maar het was een 
enorm gedoe om het te regelen. Het kostte 
me anderhalf jaar. Ik moest het echt via via 
doen. Iemand kende iemand die wist hoe je 
contact kon leggen met een universiteit in 
Japan.” Dankzij de hulp en met name Prof. 
Bert Meijer van de TU/e is het gelukt. En het 
was een fantastische tijd. Daar heb ik echt 
mijn purpose ontdekt. Toen ik terugkwam en 
mijn ervaringen deelde met mijn vrienden, 
baalden ze dat zij die opties niet kenden om 
zo in het buitenland te kunnen studeren. 
Samen met mijn mede-oprichters besloot 
ik die frustratie om te zetten in actie. En zo 
begonnen we Studyportals. 

Bologna Proces
Kort na de oprichting werkte ik voor het inter-
national office van de TU/e. Ik gaf voorlich-
ting en voorzag mensen en organisaties van 
 informatie. Ik heb toen meegeholpen met 
de consequenties van het Bologna proces, 
het harmoniseren van onderwijssysteem in de 
EU. Een politiek proces waarin o.a. zaken als 
de hoogte van collegelden voor niet Euro-
pese studenten en de instroom in het master-
proces aan de orde kwamen. De invoering 
van het Bachelor en Mastersysteem gaf een 
enorme boost aan Studyportals. Nu kon je 
als student je bachelor en master kiezen. In 
die periode kwam ik erachter hoe belang-
rijk het is voor universiteiten om een brede, 
diverse en kwalitatieve instroom aan studenten 
te hebben. 

Uitwisseling verandert  
je kijk op mensen
Zelf maakte hij ook mee dat uitwisseling en 
de interactie met andere culturen je een 
genuanceerder en rijker wereldbeeld geeft. 
In Japan zat ik op een kamer met een Duitse 
jongen. En we hadden stiekem toch nog 
een beetje dat beeld van Japanners dat 
het niet zulke leuke mensen waren. Maar 
het zijn gewoon fantastische mensen. Maar 
dat ontdek je pas als je er bent en tot die tijd 
denk je toch vaak in vooroordelen. 

Big Hairy Audacious Goal
In het prille begin formuleerde het team de 
eerste BHAG (Big Hairy Audacious Goal). “Wij 
wilden meer studenten naar het buitenland 
sturen dan er soldaten in het buitenland zijn. 
En dat is gelukt. De UN heeft op dit moment 
110.000 soldaten ingezet. Wij hebben dit jaar 
50 miljoen gebruikers en nu al de internatio-
nale studie van meer dan 600.000 mensen 
mogelijk gemaakt. Wij doen met de uitwis-
seling van kennis, mensen en cultuur meer 
en meer goeds dan anderen met wapens. 
Dat vind ik een mooi idee.” Inmiddels kiest 
20-25% van de internationale studenten via 
een van de portals van Studyportals. “Dat is 
niet alleen een mooie gedachte, maar ook 
een vooruitzicht op een mooie toekomst. We 
willen alleen maar meer informatie bieden. En 
met alle data die we verzamelen, worden we 
voor steeds meer universiteiten en studenten 
interessant. Onze formule is bewezen succes-
vol. We kunnen nog veel verder groeien.” 

Amazon en zeven sloten
Het verbaast hem nog wel eens dat de info 
die hij nu helpt de weg te vinden naar alle 
betrokken partijen pas zo relatief kort ont-
sloten is. “Bizar eigenlijk. Voor reizen kon ik 
al jaren geleden naar booking.com en op 
Bol.com kon je al snel alles wat je nodig had 
bestellen. Maar voor opleidingen, ongeveer 
het belangrijkste onderwerp ter wereld, 
was er niks.” En dat terwijl onderwijs de 
tweede bedrijfstak op de wereld is. Groter 
dan energie, notabene. De enige markt  
die erboven staat, is gezondheid. Als wij in 
onderwijs een speler van betekenis worden, 
kunnen we een rol pakken zoals Amazon 
dat heeft gedaan. We zijn nu marktleider, 
maar nog steeds een relatief kleine speler. 
We kunnen wel heel hard groeien, maar 
dat willen we niet. Want er is ook een risico 
dat we dan in zeven sloten tegelijk lopen. 
Daarom kiezen we voor gecontroleerde groei. 
Kwaliteit boven kwantiteit.”

“ Wij doen met de  uitwisseling van kennis, 
 mensen en cultuur meer goeds dan anderen 
met wapens. Dat vind ik een mooi idee.”

Interview met Edwin van Rest
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Sustainable Development Goals
De Verenigde Naties hebben zichzelf 17 duur-
zame doelen gesteld. Kwalitatief onderwijs 
is nummer 4 op die lijst. Maar volgens Edwin is 
onderwijs bij minstens de helft van de doelen 
de sleutel tot succes. Hij legt uit: “Problemen 
als discriminatie, ongelijkheid en armoede 
bestrijd je vooral met kennis en opleiding. 
Je kunt armoede wel proberen te bestrijden 
met geld, maar beter leidt je mensen op en 
leer je ze zelf om een duurzame inkomsten-
bron te ontwikkelen. Dat is ook nog eens 
beter voor hun eigenwaarde en persoonlijk 
geluk. Het is echt moeilijk om iets te vinden 
dat meer waarde heeft dan onderwijs. 

Brede opleiding en nevenactiviteiten
Wat hij studeerde en wat hij nu doet, lijken 
twee verschillende werelden. Maar schijn 
bedriegt. Zijn studie Industrial Engineering 
and Management Science heeft hem goed 
voorbereid op zijn huidige taak. “Techniek 
speelt een enorme rol in wat wij doen. En 
mijn opleiding had een grote technische 
component. Het was een breed programma 
dat ook elementen als organisatie, manage-
ment en financiën omvatte. Bovendien deed ik 
ook naast de opleiding nog veel. Ik zat in het 
bestuur van de studievereniging voor inter-
nationale activiteiten en ik heb twee stages 
gelopen bij de Olympische Spelen. Bij Atos 
Origin. Daar was ik medeverantwoordelijk 
voor allerlei systemen. Van accreditatie van 
bezoekers tot het registeren van de resultaten. 
Dat was een fantastische tijd.” 

Toegang tot informatie
Inmiddels hebben de compagnons zichzelf 
een nieuw doel gesteld. En waar ze eerst 
instaken op honderdduizenden, draait nu 
alles om het getal 0. “Wij willen een toekomst 
waarin niemand meer een onderwijskans mist 
door gebrek aan informatie. Op dit moment 
studeren er op alle universiteiten ter wereld 
zo’n 230 miljoen mensen. De verwachting is 
dat dat er in 2030 zo’n 350 miljoen zijn. Maar 
daar tegenover staan er 1 miljard mensen 
die wel de behoefte, maar geen kans hebben 
gekregen op dergelijk onderwijs. Deels omdat 
ze geen toegang tot de juiste informatie 
hebben. We kunnen ze niet allemaal helpen. 
Want sommigen hebben geen geld of toe-
gang tot de juiste infrastructuur. Maar wij 
kunnen in ieder geval alle obstakels rond 
de informatie weghalen. We willen onderwijs 
makkelijker toegankelijk maken. Er zijn zoveel 
mogelijkheden, beurzen en innovatieve pro-
gramma’s die mensen niet zien. Omdat de 
instanties hen niet bereiken, bijvoorbeeld. 
En veel jongeren kennen de verhalen niet 
van mensen zoals zij die het wel voor elkaar 
hebben gekregen. Dit ambitieuze doel willen 
we in 10 jaar gaan bereiken. 

Doneren aan het Fonds
Edwin doneerde ook aan de campagne 
Heroes for Heroes. En daar heeft hij meerdere 
redenen voor. Om te beginnen weet hij dat 
zijn bijdrage bij de TU/e in goede handen is. 
“Ik zit in de alumni-sociëteit. Ik ben betrokken 
bij wat het Fonds doet. Ik zie de grote plannen 
en ik weet dat het geld goed terechtkomt.” 

Dankbaarheid speelt ook een rol. “Ik wil ook 
mijn waardering tonen voor wat ik heb geleerd 
en gekregen van de TU/e. We realiseren het 
ons in Nederland vaak niet, maar ik woonde 
ook in Boston en daar werd het nog maar 
eens duidelijk dat ik voor een habbekrats een 
enorm bepalende bijdrage aan mijn leven 
heb gekregen.” 

Alumnidonaties
Edwin gelooft ook in het model waarin alumni 
doneren aan de alma mater. “Natuurlijk kun 
je daar een universiteit niet helemaal mee 
financieren, maar zeker wel voor een deel. 

Zo stimuleer je de universiteiten namelijk 
ook om relevant te zijn voor hun alumni. In 
Amerika hebben ze dat model nog veel ver-
der uitgebouwd. Daar is veel meer mogelijk 
gemaakt door donoren en sponsoren. Zelfs 
op de deuren van de slaapkamers hangt de 
naam van de donor die ze mogelijk heeft 
gemaakt. En je kunt zelfs toegang krijgen 
tot de inner circle met prominenten op gala-
diners, door stevig te doneren. Dat gaat voor 
Nederland misschien wat ver. De alternatieven 
hier zijn financiering door bedrijven zoals 
via contract research, waarbij je duidelijke 
afspraken maakt over wat je van elkaar mag 
verwachten. Op zich prima, maar er kleven 
wel risico’s aan. Want je bent en blijft dan 
afhankelijk van dat ene bedrijf. Dat geldt ook 
voor subsidies vanuit de overheid. Je hebt 
dan wel even zekerheid, maar voor echte 
vooruitgang heb je vaak meer tijd nodig. Met 
een stabiele financiering mede door alumni 
heb je dat probleem niet. Dat geeft stabiliteit 
en onafhankelijkheid. 

Het belang van talentontwikkeling
Met donaties van bedrijven geef je de TU/e 
meer mogelijkheden om talent de ruimte te 
geven naast het curriculum, zo stelt Edwin. 
“Bij mijn avontuur in Japan hielp het fonds me 
om het voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld. 
Mijn idee voor Studyportals is geboren tijdens 
die reis. Dat heeft bijna net zoveel impact 
gehad als al mijn studie-uren bij elkaar. 

Wij moeten als regio zorgen dat we hier een 
sterke universiteit hebben. Uit idealisme en 
uit realisme. Want een goede universiteit als 
de TU/e zorgt er ook voor dat we hier de 
juiste mensen hebben voor al die bedrijven 
waar de regio bekend om staat.

“ Een toekomst waarin niemand 
een kans op onderwijs mist.”

Interview met Edwin van RestInterview met Edwin van Rest
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Team Core

Dirk is 22 jaar, teamcaptain van Team Core én 
ambitieus. Niet primair om groots carrière te 
maken, maar in zijn streven om ook de meest 
taaie hindernissen op weg naar een duurzame 
wereld te overwinnen. En die ambitie uit zich 
in het project. Als captain van een team met 
daarin echt alle disciplines van de TU/e, 
heeft hij een bijzonder doel: het verwerken 
en upcyclen van afval dat nu niet of slecht 
gerecycled kan worden. En het veel effec-
tiever en efficiënter recyclen van de kostbare 
metalen die we in onze elektronica vinden. 
Een deel van zijn financiering komt van de 
donatie van Hans Fischer, die we al eerder 
interviewden. Deze donatie is specifiek gericht 
op het deel van het project dat zich bezig-
houdt met ‘moeilijk afval’. En daar gaat dit 
interview over. 

Vliegas
“Er zijn een aantal stoffen die we nu gewoon 
niet goed kunnen verwerken. Als je bijvoor-
beeld brandvertragend plastic op ‘gewone’ 
temperaturen verbrandt, blijft er nog veel 
over. Vliegas is ook zo’n reststof, net als 
restanten van pyrolyse die lastig verder af te 
breken zijn. (Pyrolyse is een proces waarbij 
koolstofhoudend materiaal zeer sterk wordt 
verhit zonder dat er zuurstof bijkomt, waar-
door de samenstelling verandert. De productie 
van houtskool is zo’n voorbeeld. Dichterbij 
huis: de automatische reinigingsmodus van 
elektrische ovens, waarbij vuil zo wordt verhit 
dat het afbreekt.) Die stoffen willen wij gebrui-
ken om een oven mee te verwarmen. Dan heb 
je in het begin veel hitte nodig, maar daarna 
kun je redelijk makkelijk ‘bijstoken’, zoals je 
dat doet met de kolen in een stoomtrein.”

1450 graden
Waar een normale oven tot zo’n 900 graden 
komt, wil Dirk het kwik nog een paarhonderd 
graden verder laten stijgen. Tot 1450 graden 
om precies te zijn. “Want dan geeft zelfs 
brandwerend plastic, dat bijvoorbeeld in 
onze telefoons zit, het op. Het proces is nu 
grotendeels circulair. Wie wel eens plastic 
heeft zien branden, weet dat het schadelijk is 
voor het milieu. Dus de vraag is: wat gebeurt 
er met de uitstoot? “Die wassen we en vangen 
we op.”, aldus Dirk, “En het allermooiste van 
dit project is het restmateriaal dat hieruit 
komt. Dat kunnen we gebruiken om bijvoor-
beeld tuintegels en potten te maken. Het is 
keihard en stevig. Dit is echte upcycling van 
allerlei lastige materialen.” 

DIRK VAN MEER

Interview met Dirk van Meer

VAN TALENT  
NAAR BEDRIJF
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kunnen. Want op die manier kunnen zij ook 
bijdragen aan een schonere planeet. “En zo 
is de cirkel rond. Zij echt schone grondstoffen, 
wij winst, wij innoveren verder en zo worden 
we samen circulair. Want wij willen niet green-
washen; willen echte vooruitgang. En daarbij 
moeten we grote stappen maken. Een voor-
beeld: dat Shell zich nu aan strengere regels 
moet gaan houden, heeft meer impact dan 
de positieve bijdrage van alle vegans aan 
het milieu.” 

100% circulair is het nog niet. “En het zal ook 
nog wel even duren voor het zover is. Maar 
wij wilden alvast iets gaan doen. Want niks 
doen en wachten tot het ineens helemaal 
circulair is, is geen optie. Dan liever voor een 
groot deel circulair en doorontwikkelen.” 

Industrieel
Dirk is pragmatisch. En hij kijkt vooruit. “We 
streven nu naar een fabriek in 2024. Als die 
draait en we kunnen bedrijven interesseren 
en aan ons binden, gaan we de winst van die 
fabriek gebruiken om ons systeem te perfec-
tioneren. Zo komen we uiteindelijk vanzelf 
uit bij een volledig circulair systeem. Als je 
dit wilt doen, moet je het goed doen. Groot 
denken, op industrieel niveau. Want we 
kunnen alleen echt een verschil maken als 
we die schaal halen.” De eerste stappen 
richting een prototype oven zijn inmiddels 
gezet. In Dirk’s woorden ziet die eruit als 
een ‘grote, omgekeerde bloempot”. De hitte 
die vrijkomt, wordt weer aangewend om de 
kostbare metalen te smelten en te recyclen. 
De oven is mede dankzij de donatie van 
Hans Fischer straks realiteit. Maar Hans en 
het fonds zijn niet de enige sponsoren. Ook 
Prorail draagt bij, want de stoffen uit de oven 
zijn ook heel erg geschikt om er split mee 
te maken voor tussen en onder spoorrails. 
Dirk verwacht dat er veel branches zijn die 
met de producten uit hun oven uit de voeten 

Business case
Dirk heeft het zakelijke denken met de pap-
lepel ingegoten gekregen. Zijn vader is 
 ondernemer en nu ook de CEO van Core, 
het bedrijf dat de concepten van Team Core 
werkelijkheid gaat maken en commercieel 
gaat exploiteren. Zelf wil hij die CEO-rol nog 
niet. “Ik ben nog te jong om dat fatsoenlijk 
in te vullen. Daarvoor moet ik eerst nog wat 
meer meters maken. En ik wil eerst nog veel 
leren van mensen als Hans Fischer.” Hij is blij 

dat die kansen op de TU/e geboden worden. 
“In deze regio en op de TU/e kan heel veel. 
Als ik als student een goed idee heb en ik 
onderbouw het, kan ik ermee bij een docent 
aankloppen en het balletje begint te rollen. 
Dat is toch geweldig?”. Dirk vindt het mooi 
dat donateurs als Hans Fischer doorgaan waar 
anderen hun pensioen pakken en achter-
overleunen. “Hoe mooi is het, dat je na zo’n 
succesvolle carrière, waarin je zoveel bereikt 
hebt, nog steeds zegt “Ik ben er nog niet. Ik 
wil nog meer betekenen”?”.

Deze regio = innovatie
Dirk ziet – net als vele anderen – de regio 
Eindhoven als het epicentrum van innovatie. 
“We zijn de provincie die zelfs in moeilijke 
tijden zwarte groeicijfers laat zien. We stellen 
jonge mensen in staat om de toekomst vorm 
te geven. Omdat we hier echt zijn ingesteld 
op investeren ‘van onderaf’; het helpen en 
in stelling brengen van de nieuwe generatie. 
Dat zie je nergens. En je kunt moeilijk onder-
schatten hoe knap dat is. Want dan moet je 
dus wel een jaar of 30 vooruit durven plan-
nen. Want na zoveel jaar is het gewoonte 
geworden. 30 jaar! En dan zie je bijvoorbeeld 
bij Brainport ook de Brabantse inslag; dat 
samenwerken, elkaar iets gunnen. Bij veel 
initiatieven zie je dat vooral de bedenker de 
winst wil maken. Hier wil je dat de ander er 
ook iets aan verdient. Omdat je voelt en weet 
dat je samen verder komt. Ik zie dat verder 
nergens anders in Nederland.”

“ Als je dit wilt doen,  
moet je het goed doen. 
Groot denken, op 
 industrieel niveau.”

“ We investeren hier  
van onderaf: in nieuwe 
 generaties.”

Interview met Dirk van MeerInterview met Dirk van Meer
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Minister van innovatie
Een gesprek met Dirk schiet op een mooie 
manier alle kanten op. Zo komt ook zijn minis-
terschap ter sprake. Want de TU/e vroeg hem 
zitting te nemen in het studentenkabinet. En 
dat kwam voort uit zijn werk in de Innovation 
Space. Of hij ambities heeft om later een 
hoofdrol in de politiek te vervullen? Dirk 
“Er zijn maar een paar functies die ik zou 
ambiëren. Allemaal op posities waar je de 
lakens uit kunt delen. Ik ben meer een direc-
teur dan een specialist. Ik moet boven de 
materie hangen. En net zoals bij de CEO-rol 
waar we het eerder over hadden; ik ben nog 
te jong om zo’n rol fatsoenlijk in te vullen. 
Bovendien is het ook meteen politiek. Elke 
dag sta je op om je werk te doen en je moet 
je steeds voorbereiden op weerstand. En ik 
wil me best verdedigen, maar als het meer tijd 
in beslag neemt dan mijn werk, bedank ik.” 

Leren
Dus blijft Dirk voorlopig nog hier in Brabant. 
Al is het maar omdat hij na een week buiten 
de provinciegrenzen de worstenbroodjes al 
mist. En bovendien: “Ik wil nog veel meer 
nieuwe indrukken opdoen, mensen spreken, 
interviews doen, van mening kunnen veran-
deren en meer. Ik wil nog heel veel leren. En 
dat kan ik hier.”

Alle disciplines van de TU/e.  
En een paar extra.
Net zo bijzonder als de ambities en de drive 
van Team Core is de samenstelling. Letterlijk 
alle disciplines van de TU/e zijn erin verenigd. 
Bovendien is het aangevuld met mensen van 
Fontys en Avans en een aantal externe experts. 
Volgens Dirk maken die verschillende achter-
gronden en insteken het project zo succes-
vol. Bij een project van deze complexiteit 
kun je volgens hem niet te veel verschillende 
inzichten hebben: “Hier werken jonge mensen, 
oude mensen, WO’er, HBO’ers en externe 
experts aan dit project. Dat kan hier op de 
TU/e gewoon. Die ruimte is er hier. En het is 
goed voor je ontwikkeling als professional en 
wetenschapper. Want we kunnen heel goed 
specialismen creëren, maar als solist kom je 
niet ver. Samenwerken levert zo veel meer op. 
En zeker als al die disciplines samenwerken 
en elkaar inspireren. Buiten je comfortzone 
gebeuren de mooiste dingen. 

“ …Op de TU/e kan heel  
veel. Als ik een goed idee 
heb, kan ik bij een docent 
aankloppen en het balletje 
begint te rollen. Dat is toch 
geweldig?”

VP Marketing van het meest innovatieve 
autobedrijf: Lightyear

Tessie is een ambassadrice voor de toekomst 
van de wetenschap waar de TU/e voor staat: 
bevlogen, multidisciplinair, een hart voor duur-
zaamheid en een oog voor sociale aspecten. 
Een schoolvoorbeeld van talentontwikkeling. 

Op haar LinkedIn profiel prijkt de titel “VP 
Marketing @ Lightyear”. Ze omschrijft zich-
zelf als “Gefascineerd door de manieren 
waarop mensen en techniek interacteren, 
wat de invloed is op onze perceptie, ons 
 lichaam, onze geest, maar vooral ook op 
onze samenlevingen.” 

De nieuwsgierigheid die hierin naar voren 
komt, is de rode draad door haar carrière als 
student, maar ook in haar rol binnen Light-
year, dat begon als een project en inmiddels 
is uitgegroeid tot een zo goed als autonoom 
bedrijf. De Lightyear is een auto die slimme 
technologie combineert met een dak vol 
zonnepanelen. En dat in een prachtig design. 
Met name in de zomer kun je er dagenlang 
mee rijden zonder te hoeven laden. Een 
geweldig concept. Maar ook zo nieuw, dat 
het lastig in een hokje te stoppen is. Bijvoor-
beeld voor beleidsmakers. Het is één van de 
praktische gevolgen van nieuwe ontwikke-
lingen waar we met Tessie over praten. 

Falen mag
Maar we beginnen bij het begin. Met de vraag 
hoe ze op de TU/e terecht kwam. “Ik kom uit 
Winterswijk. Ik was de enige in mijn omgeving 
die nadacht over studeren in Eindhoven. 
Het profiel van de TU/e sprak me aan. Ik 
wilde elektrotechniek gaan doen, dus op 
school gaf ik dat aan bij mijn profielkeuze. 
Het grappige is: op de middelbare school 
had ik nog nooit van het begrip “elektro-
techniek” gehoord. Ik wilde toen VWO NG 
gaan doen. Kort nadat ik die profielkeuze had 
gemaakt, belde mijn mentor mijn moeder. 
Hij vond het niet zo’n goed idee, omdat ik 
beter was in talen dan in de exacte vakken. 
Ik zag mijn plannen al in het water vallen, 
maar de reactie van mijn moeder was goud: 
“Dus die talen heeft ze al onder de knie. 
Waar zit dan de uitdaging?”. Dat vertrouwen 
gaf mij een boost. “Dat gaf me het gevoel 
dat ik best eens mocht falen. Ik moet zeggen 
dat ik ook wel mijn twijfels had toen ik naar 
Eindhoven kwam. Maar ook daar kreeg ik 
datzelfde vertrouwen. 

TESSIE HARTJES

Interview met Tessie HartjesInterview met Dirk van Meer
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Interview met Tessie HartjesInterview met Tessie Hartjes

Maatschappelijke focus
Tessie herkende al snel een van haar eigen 
kwaliteiten in haar medestudenten: een oog 
voor de medemens. “Heel veel mensen hier 
willen iets toevoegen aan de wereld. Want 
techniek is zoveel nuttiger als de wereld er 
echt iets aan heeft.” Ze studeerde Technische 
Innovatiewetenschappen. “Die studie ging erg 
in op de combinatie van technologie, mensen 
en maatschappij. Met de nadruk op techno-
logie natuurlijk. Andere studies combineerden 
technologie ook wel met andere expertises, 
maar dat ging dan vaker richting bestuurlijke 
aspecten. Ik wilde meer weten over hoe je 
techniek kunt inzetten om de wereld mooier 
te maken.” Dat gedachtegoed nam ze mee 
in het Bluejay project. Daar vroegen de leden 
van de projectgroep bijvoorbeeld aan het 
publiek bij hun demonstraties hoe zij drones 
zouden gebruiken. En ze gingen in gesprek 
met verzorgingstehuizen. Zo haalden ze 500 
ideeën op. 

Groot, harig en gedurfd doel
Die betekenis die technologie voor de wereld 
moet hebben, drijft haar ook in haar werk voor 
Lightyear. Hun BHAG (Big Hairy Audacious 
Goal) is om deze auto ook een rol te geven in 
ontwikkelingslanden. “Hoe mooi zou het zijn 
als we de mensen daar ook toegang tot eigen 
vervoer kunnen geven? Met elektrische auto’s 
die op termijn misschien wel helemaal geen 
laadpalen nodig hebben. Want mobiliteit ver-
groot je kansen om vooruit te komen.” Zover 
is het nog niet, maar de drive is er al wel. Want 
de weg naar een auto die ook dat mogelijk 
maakt, is lang. En hij ligt niet alleen vol met 
technische uitdagingen, maar ook met zaken 
waar misschien wel niemand rekening mee 
had gehouden toen dit avontuur begon. 

Bluejay
Tijdens het project Bluejay was dat vertrouwen 
enorm belangrijk voor haar en haar mede- 
studenten. “Bluejay is nu een grotendeels 
autonome drone die hulpdiensten kan onder-
steunen. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar 
overlevenden. Toen wij er mee bezig waren, 
lag de focus nog meer in het ondersteunen 
van bijvoorbeeld ouderen. Bij de eerste demo 
die we gaven zaten er mensen van Philips en 
de toenmalige voorzitter van de TU/e, Jan 
Mengelers, in het publiek. Het was helaas 
geen succes. De drone crashte. We waren er 
ziek van. Jan Mengelers was snel weg naar 
een volgende afspraak, dus die hebben we 
niet meer gesproken. De mensen van Philips 
kwamen meteen naar ons toe en vertelden 
dat dit het “demonstratie-effect” is. Het was 
hen ook overkomen. Volgens hen horen 
mislukkingen bij innovaties. Maar wij dachten 
alleen maar “Dit is einde oefening.” Later 
spraken we Jan Mengelers en die zei “Kop 
op. Dit kan gebeuren. Jullie doen goed 
werk en daar gaan jullie gewoon mee door.” 
Die steun, dat gevoel dat je mag falen, is 
enorm belangrijk. En je hebt het echt nodig. 
Want projecten als deze worden al snel een 
emotionele achtbaan. 

“ Heel veel mensen hier 
 willen iets toevoegen aan de 
wereld. Want techniek is 
zoveel nuttiger als de wereld 
er echt iets aan heeft.”
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“Daarom gingen we zelf naar Den Haag en 
zetten we de Lightyear bij de politiek voor 
de deur. De engineer die de auto op een 
trailer rondreed in Amerika, ging ook mee. 
Die bleef altijd bij de auto als ze stopten. 
Dan kreeg hij de leukste vragen en had hij 
de leukste gesprekken met voorbijgangers.” 
Die anekdote tekent de betrokkenheid die 
iedereen rondom dit bedrijf voelt. 

Samenwerken
Het team werkt intensief samen met een heel 
netwerk aan leveranciers, specialisten en 
sponsors. En met name in het begin konden 
ze rekenen op de professoren, hoogleraren, 
medestudenten en andere TU/e mensen die 
voor hen klaar stonden met raad en daad. Die 
hulp vond Tessie heel waardevol. “Het gaf ons 
de kans om iets te doen dat nog nooit gedaan 
was. Dat is en blijft toch iets heel bijzonders. 
Zeker als je ziet waar we nu staan.”

De eerste lichting Lightyears
Eind dit jaar hoopt het Lightyear team de pro-
ductie van de eerste batch auto’s te starten. 
Dat worden er 946. Het is een knipoog naar 
een lichtjaar; de afstand die licht aflegt in een 
jaar tijd: 946 biljoen kilometer. “Dat model is 
vooral bedoeld om te laten zien dat het kan. 
Hij is voor de investeerders, want hij is veel 
te duur voor de consument.” Het volgende 
model moet onder een aanschafprijs van 
50K uitkomen. Om dat te bereiken, moeten 
we voor volume gaan. Van 1000 auto’s naar 
100.0000. Daarvoor moeten we een netwerk 
om ons heen gaan creëren. Van leveranciers 
en mensen en bedrijven die ons helpen.” De 
eerste stappen zijn daarin al gezet. Zo wordt 
bandenproducent Bridgestone, ook de hoofd-
sponsor van de Solar Challenge, onze partner. 

Over het belang van het fonds
Tessie is duidelijk over hoe belangrijk het 
fonds voor ze is geweest: “Ontzettend 
 belangrijk. Ik heb het al vaker gezegd: bij 
projecten als Lightyear is vertrouwen alles. 
Het fonds faciliteerde dat vertrouwen door 
ons te steunen. Dat geeft je de rust die je 
echt nodig hebt. Want met alles wat er op 
je afkomt, wil en kun je er niet te veel zorgen 
bij hebben. Die steun is een van de dingen 
die van de TU/e misschien wel de mooiste 
broedplek maken voor jonge, technische 
talenten. Als je een goed idee hebt, krijg je 
hier echt de ruimte.

Technologie en psychologie
“Goede technologie betekent nog niet dat 
je een goed product hebt.” Aldus Tessie. De 
perceptie van mensen speelt een enorme 
rol. Je moet snappen hoe je zo’n auto in de 
markt zet, hoe mensen ernaar kijken.” Een 
voorbeeld: “Ooit stond een engineer heel 
bevlogen te vertellen over de techniek in de 
Lightyear, toen iemand hem vroeg of er wel 
bekerhouders in zitten.” Niet leuk voor die 
engineer, maar het geeft wel aan hoe mensen 
naar auto’s kijken. Ze zoeken referenties 
met vertrouwde concepten om nieuwe te 
begrijpen. Het is zoals Henry Ford ooit zei 
“Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, 
hadden ze gezegd: snellere paarden.”

Hokjes zijn er om uit te breken
Een ander voorbeeld komt uit de politiek. 
Tessie vertelt over hoe hun pogingen om 
subsidies te krijgen, vastliepen op regels die 
uitgaan van vertrouwde standaarden. “Er zijn 
subsidies voor laadpalen voor elektrische 
auto’s, maar als de lader op het dak ligt, zoals 
bij de Lightyear, kun je nergens aankloppen. 
Dus toen vroegen we subsidie aan voor de 
zonnepanelen op dat dak. Maar die krijg je 
dan weer alleen als de panelen op een dak 
van een gebouw liggen.” Lobbyen om die 
systemen open te breken en een plek te 
creëren voor hun innovatie, is iets nieuws 
voor de Lightyear mensen. En het is ook niet 
bepaald makkelijk omdat het zo anders is dan 
de manier waarop het team intern en extern 
samenwerkt. “Hier in Eindhoven hebben we 
een fantastisch netwerk. Van bijvoorbeeld 
bedrijven, hoogleraren en professoren die 
echt voor ons klaarstaan. Maar in de politiek 
heb je net je netwerk opgebouwd en dan zijn 
er verkiezingen. Kun je opnieuw beginnen.” 

“ Goede technologie betekent 
nog niet dat je een goed 
product hebt.”

Interview met Tessie Hartjes Interview met Tessie Hartjes
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MARINA  
VAN DAMME 
BEURS HELPT  
VROUWELIJKE  
ONDERZOEKERS

EEN AWARD SPECIAAL VOOR VROUWEN IN WETENSCHAP
Het Universiteitsfonds werft niet alleen fondsen, maar beheert ze ook voor  donateurs 
met een Fonds op Naam. Dat doen we bijvoorbeeld voor de winnaressen van de 
Marina van Damme Award. Dat is een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een 
aantal vrouwelijke wetenschappers die een technische universitaire opleiding 
volgden. Hier leest u de verhalen van twee van deze winnaressen.

Continue meting van lichaamstemperatuur

KJILLE HOEBEN 

Juli 2006. De Nijmeegse Vierdaagse. Met tem-
peraturen tot wel 34 graden was het warmer 
dan ooit tijdens dit enorme evenement. Het 
was ook de eerste editie die werd gestaakt. 
Een tweetal deelnemers overleed, waarvan één 
door oververhitting. Deze tragische gebeur-
tenis was de aanleiding voor het oprichten 
van een bedrijf met een uniek doel.

Een capsule die lichaamstemperatuur meet
Prof. Dr. Maria Hopman van de afdeling fysio-
logie van het Radboud UMC wilde meer 
inzicht in wat er in ons lichaam gebeurt tijdens 
inspanning. Er was op dat moment geen 
product, middel of apparaat die die vraag 
kon beantwoorden. Daarom vroeg ze Kjille 
om dat te gaan onderzoeken. Samen met 
twee technische experts startte zij in 2014 het 

bedrijf “myTemp” om haar onderzoek om te 
zetten in een product: een capsule die door 
de proefpersoon wordt ingeslikt. Een betaal-
baar en nauwkeurig meetinstrument. 

Impact
Kjille omschrijft zelf wat het is om zo’n bedrijf 
op te bouwen: “De weg van een startup is 
hobbelig. Successen en tegenvallers wisselen 
elkaar af. Je moet veerkrachtig blijven en 
blijven geloven in je idee.” myTemp Wint de 
Nederlandse Sportinnovator prijs van 2016 en 
ze dragen bij aan het project Thermo Tokyo 
waarin ze topsporters voorbereiden op het 
klimaat tijdens die olympische spelen. Wat 
ook impact maakt is de samenwerking met 
Joost Fonville, wiens zoon overleed door over-
verhitting tijdens de Dam tot Dam Loop. 

Directeur op papier
Kjille is op papier directeur van een prachtig 
bedrijf. Maar een salaris geeft ze zichzelf niet, 
want alle geld is nodig voor de ontwikkeling 
van de capsule. Ze doet een beroep op de 
Mariana van Damme beurs voor de brood-
nodige extra financiële ondersteuning. De 
toetsingscommissie is onder de indruk en wijst 
haar aan als winnaar. Zo krijgt Kjille € 9000,- die 
haar gaan helpen om weer een stap dichter 
bij haar mooie doel te komen.

“ De weg van een startup is 
hobbelig. Successen en 
 tegenvallers wisselen elkaar 
af. Je moet veerkrachtig 
blijven en blijven geloven 
in je idee.”

Interview met Kjille Hoeben 
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Van een droom naar een bedrijf
In 2019 richtte Eriola ShanX MedTech BV op; 
het bedrijf waarmee ze de benadelingen 
met antibiotica sterk wil gaan verbeteren. 
Haar einddoel: een methode waarmee een 
behandelend arts binnen 4 uur de juiste 
(combinatie van) antibiotica kan selecteren. 
In het begin was funding een grote uitdaging. 
Om materialen in te kopen, besteedde ze 
al haar spaargeld. Met haar enthousiasme 
en drive verzamelde ze een groep experts, 
adviseurs en doctoren om zich heen, die 
haar belangeloos helpt. Ze meldde zich aan 
voor subsidies en kreeg er meerdere. Maar, 
zoals we weten, is onderzoek kostbaar elke 
bijdrage welkom. Daarom deed ze een gooi 
naar een Marina van Damme studiebeurs. En 
met succes: ze werd tweede en ontving een 
bedrag van € 2.500,-. Daarmee komt haar 
droom om antibiotica gerichter in te zetten, 
weer een stapje dichterbij.

ShanX: Antibiotica testen vóór toediening

ERIOLA SOPHIA SHANKO 

Eriola kwam via een aantal omzwervingen 
in Nederland terecht. Ze werd geboren in 
Albanië, kort nadat de communisten daar de 
macht verloren. Zij en haar familie hoopten 
een betere toekomst te vinden in Griekenland. 
Haar ouders vonden werk en zij werd de 
eerste in de familie die naar een universiteit 
ging. Maar de Griekse economische crisis 
trof ook hen hard. Beide ouders raakten 
werkeloos en Eriola nam er meerdere part-
timebanen bij om in hun levensonderhoud 
te voorzien en haar studie te bekostigen. 

Persoonlijke motivatie
Tot overmaat van ramp moest haar moeder 
een operatie aan een hartklep ondergaan. 
Haar herstel werd gesaboteerd door een 
bacteriële infectie. De cocktail aan antibiotica 
die ze kreeg, verzwakte haar immuunsysteem 
alleen maar meer. Haar moeder herstelde, 
maar niet voordat haar longen zich vulden 
met 7 liter vocht. 

Deze gebeurtenis was voor Eriola de inspi-
ratie om zich te wijden aan betere zorg voor 
patiënten. Want volgens haar had dit pro-
bleem makkelijk voorkomen kunnen worden. 
Zij besloot een methode te gaan ontwikkelen 
om antibiotica te testen voordat ze worden 
toegediend. Omdat haar eigen financiële 
middelen ontoereikend waren, meldde ze 
zich aan voor een studiebeurs aan de Erasmus 
Universiteit. Die kreeg ze toegewezen en 
haar studie voerde haar langs verschillende 
Europese universiteiten. De ideale basis om 
een netwerk op te bouwen en te werken aan 
haar communicatie-skills. Om meer te leren 
over medical devices en haar droom concreet 
te maken, kwam ze naar de TU/e. Daar onder-
zocht ze magnetic micromixing for point-of-
care diagnostics. 

Interview met Eriola Sophia Shanko Interview met Eriola Sophia Shanko

“ Om meer te leren over 
 medical devices en haar 
droom concreet te maken, 
kwam ze naar de TU/e.”
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Wensen van donateursWensen van donateurs

“Wijsheid begint met verwondering. 
 Ontwikkel jezelf  internationaal, trek erop uit, 

laat de brede wereld je inspireren.“

“Learn and Live 
your Life.“

“Laat jezelf en de 
wereld groeien!“

“You have a 
bright future 

ahead of you!“

“Geniet van de 
 kansen en pak de 
uitdagingen aan!“

“Volg je passie 
en je zult succes 

hebben.“

“Een leerzame en 
leuke periode 
aan de TU/e.“

“Gather knowledge 
to build a better 

world.“

“I wish you  
purpose, impact and  

connection.“

“Heel veel vonken van inspiratie die 
de wetenschap vooruit helpen.“

“Study, learn and work hard,  
but most importantly Have Fun!“

“Vernuftelingen zijn van alle 
 tijden, bouw daar op voort!“

“Stop niet met  vragen, blijf 
 onderzoekend en lerend.“

“Dreams come true, 
miracles  happen, 
science makes it 

possible!“

“Hou technologie 
als middel, de mens 

als doel.“

“Please improve the 
Big Picture for 

 centuries to come.“

“Blijf nieuwsgierig. 
Blijf leren.  

Blijf functioneel 
 eigenwijs.“

“The heroes of 
 tomorrow becoming 

heroes of today.“

“Jezelf ontwikkelen 
is je beste 

 voorbereiding op 
de toekomst.“

“Innoveer naar een toekomst van 
duurzame levenscycli en menselijk.“

“Dat elke student de juiste 
 voedingsbodem zal vinden 
waarin hij /zij / zijn of haar 

 talenten en passie volop in kan 
zetten om bij te dragen aan 
een goede maatschappij.“ 

“Dat jullie creativiteit en durf niet 
afneemt door de  toenemende 

 (financiële) druk om te presteren. 
Blijf nieuwe dingen proberen!“ 

“Ontwikkel jezelf en geniet van 
het studeren, ontwerpen, samen-

werken, proberen, fabriceren, 
begrijpen, de diepte zoeken,  

het overzicht zien, van het begin 
tot het einde, op de TU/e!“

“Ik wens ze een vliegende start toe 
in hun carrière met  f antastische, 

innovatieve en vooral nuttige 
ideeën voor de samenleving.“

“Dream big, 
 collaborate and 

succeed!“

“Education is the most powerful 
weapon to change the world.“

“Houd je oog op het doel en ondersteun de 
mensen om je heen dat doel te bereiken.“

“Maak oplossingen die overal ter wereld 
 bijdragen aan  vermindering van ongelijkheid.“

Wensen van donateurs
Tijdens onze “Heroes for Heroes” campagne vroegen we onze donateurs om de nieuwe helden 
een hart onder de riem te steken. Het resultaat was een prachtige collectie aanmoedigingen, 
quotes en slogans. Hier leest u een selectie uit de honderden inzendingen. 
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