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Wil jij je kandidaat stellen?  
Kijk op utwente.nl/ufonds voor meer informatie.

HET MARINA VAN 
DAMMEFONDS IS IN 2003 
INGESTELD ALS EEN 
FONDS OP NAAM BIJ HET 
UNIVERSITEITSFONDS 
TWENTE DOOR 
UT-ALUMNA 
MARINA VAN DAMME 
Mevrouw dr. ir. Van Damme was in 1965 de eerste promovendus aan de 
Universiteit Twente. Zij had vervolgens een indrukwekkende carrière in 
de wetenschap en industrie. 

Het Marina van Dammefonds reikt jaarlijks de Marina van Dammebeurs 
uit. Deze beurs bestaat uit een bedrag van € 9.000 en is bedoeld voor 
bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de 
vorm van een studie, stage of project.

Mevrouw dr. ir. Marina van Damme



 ” Ik zie dat tegenwoordig steeds meer 
vrouwen een toppositie binnen de 
academische wereld vervullen”

 ” Het biedt je de kans om via het  
netwerk contacten te leggen die je  
verder brengen”

 ” De Marina van Dammebeurs kan je echt 
het zetje geven dat je nodig hebt om je 
doelen te bereiken!”

 ” De Marina van Dammebeurs stelde 
mij in staat om ‘glazen plafonds’ te 
doorbreken”

SONIA HEEMSTRA
 Winnares Marina van Dammebeurs 2003 

In 2003 was ik de eerste winnares van de Marina van Dammebeurs. 
Het waren destijds economisch moeilijke tijden. In 2000 bracht ik 
mijn UHD-aanstelling terug van 5 dagen naar 1 dag per week voor 
een baan bij Ericsson in Enschede. Helaas sloot deze vestiging al na 
2 jaar haar deuren. Samen met twee collega’s maakten we een 
doorstart en richtten we in 2003 het Twente Institute for Wireless 
and Mobile Communications (WMC) op. En in datzelfde jaar won ik 
dus ook de Marina van Dammebeurs. Voor mij betekende de beurs 
vooral een stimulans om verder te gaan en nieuwe wegen in te slaan. 

Naast mijn baan als Chief Scientist  van het Twente Institute for 
Wireless and Mobile Communications wilde ik tegelijkertijd ook aan 
mijn wetenschappelijke carrière blijven werken. Na mijn opleiding en 
loopbaan bij de Universiteit Twente en TUDelft, werd ik in 2012 parttime 
hoogleraar bij de TU/e. En sinds 2016 ben ik werkzaam als Director van 
de Centre of Wireless Technology Eindhoven.

Ik zie dat tegenwoordig steeds meer vrouwen een toppositie binnen de 
academische wereld vervullen. Dat is heel mooi, maar het gaat veelal 
om vrouwen die uit het buitenland afkomstig zijn, net zoals ikzelf. 

Hopelijk gaat dit in de toekomst nog veranderen en komen er ook meer 
Nederlandse vrouwen op topposities. Binnen het Marina van 
Dammenetwerk probeer ik daaraan mijn steentje bij te dragen.

IRIS VAN DE KAMP
 Winnares Marina van Dammebeurs 2006 

In 2006 won ik de Marina van Dammebeurs, onder andere omdat ik in 
2002 het Netwerk van Ondernemende Onderwijskundigen (NetOO) 
mede heb opgericht. Dat is een netwerk van zelfstandige onderwijs- 
kundigen die aan de Universiteit Twente hebben gestudeerd. We 
helpen elkaar met de professionalisering van onze dienstverlening, 
bieden extra expertise bij moeilijke vraagstukken en werken samen bij 
grotere projecten.

Dankzij het winnen van de beurs ben ik nu aangesloten bij het Marina van 
Dammenetwerk. Waar NetOO inhoudelijke herkenning biedt, ontmoet ik 
dankzij dit netwerk juist vrouwen uit andere vakgebieden. Ze zijn 
werkzaam in allerlei disciplines, zowel in het bedrijfsleven als 
de wetenschap, en allemaal hebben ze lef, drive en ambitie.

Juist omdat we uit verschillende vakgebieden komen kunnen we elkaar 
inspireren en van elkaar leren. Hoe bepaal je je prioriteiten? Welke risico’s 
neem je? Wat kan je anders aanpakken? En hoe ga je om met werkdruk, 
de balans tussen werk en privé? We praten niet alleen over successen, 
maar helpen elkaar ook met de hobbels die we onderweg tegenkomen. 
Met z’n allen willen we rolmodellen zijn voor vrouwen die nog aan het 
begin van hun carrière of studie staan. 

De Marina van Dammebeurs is dus meer dan alleen een geldbedrag.  
Het biedt je de kans om via het netwerk contacten te leggen die je  
verder brengen.

WENDY BORNEMAN
 Winnares Marina van Dammebeurs 2010 

Na mijn studie Informatica aan de Universiteit Twente ben ik gaan 
werken als organisatieadviseur. Ik besloot toen om Geneeskunde te 
gaan studeren en ben huisarts geworden. Dat is me goed bevallen.  
Ik vind het nog steeds heel erg leuk om patiënten te helpen,  
maar ik zag ook veel zaken in de zorg waarvan ik vond 
dat ze beter konden.  

Om daar aan bij te dragen wilde ik de kennis van mijn oude en nieuwe 
werk graag combineren. Ik heb vervolgens de Marina van Dammebeurs 
aangevraagd, zodat ik de ‘Kaderopleiding Beleid en Beheer’ van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kon gaan doen. Mede 
dankzij die opleiding kreeg ik een functie bij het wetenschappelijk 
bureau van het NHG, en inmiddels ben ik bestuurslid bij het de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Daarnaast werk ik nog steeds 
als huisarts.

Aan de opleiding die ik dankzij de Marina van Dammebeurs kon doen, heb 
ik veel gehad. Dan gaat het niet alleen om kennis, maar ook om het net- 
werk dat de opleiding mij heeft opgeleverd. Ik heb er veel mensen leren 
kennen die mij hebben geholpen om mijn carrière verder vorm te geven. 

Als je een idee hebt waar je naartoe wilt in je carrière, dan kan de 
Marina van Dammebeurs je echt het zetje geven dat je nodig hebt om  
je doelen te bereiken!

MOREBLESSINGS SHOKO
 Winnares Marina van Dammebeurs 2017 

Ik heb de beurs in 2017 aangevraagd omdat ik de positie van 
vrouwen in Zimbabwe wilde versterken door hen de mogelijkheid 
te geven om fulltime onderwijs te volgen. Meisjes in Zimbabwe 
missen vaak een kwart van hun schooluren vanwege hun 
maandelijkse periode. Om dit tegen te gaan wilde ik nieuwe, 
herbruikbare en hygiënische maandverbanden ontwikkelen. Het 
leek mij daarnaast zinvol om een drone-gebaseerd distributie- 
systeem op te zetten zodat we de verste uithoeken van het land 
konden bereiken.

De beurs stelde me in staat om een drone-vliegtraining te volgen en 
mijn eerste drone te kopen. Ik wilde deze drones gebruiken om de 
meisjes in het onderwijs te ondersteunen en tegelijkertijd 
geo-informatie te verzamelen voor verder wetenschappelijk onderzoek 
en voor praktische toepassingen in de landbouw en industrie.

Ik ben actief en betrokken lid gebleven van het netwerk van Marina 
van Damme. Ik heb Drone Wings Pvt Ltd opgericht met behulp van 
de Marina van Dammebeurs, daarnaast ben ik werkzaam aan de 
Universiteit van Kaapstad. 

Zonder de Marina van Dammebeurs en de mogelijkheid om in het 
buitenland te studeren had ik als gekleurde vrouw een aantal van 
mijn dromen niet waar kunnen maken en enkele ‘glazen plafonds’ 
niet kunnen doorbreken.


