
Londen

Het VSBfonds Bursalen 

Netwerk is er voor 

iedereen die ooit met 

een VSBfonds Beurs 

naar het buitenland is 

geweest.

Iedereen doet mee

Lara Neervoort 
Lara heeft haar bachelor aan Amsterdam 

University College afgerond in Cognition 

& Journalism, en is in die periode 

exchange naar The New School in New 

York geweest. Hierna heeft ze een master 

in Digital Business aan de UvA afgerond. Vervolgens 

is ze met een VSBfonds Beurs de master Psychology 

of Economic Life aan de London School of Economics 

gaan doen. Na een jaar werken in de Londense City is 

Lara net begonnen als Assistant Innovation Officer bij de 

Nederlandse Ambassade in Londen, waar ze rapporteert 

over trends in innovatie & nieuwe technologie en hiervoor 

samenwerkingen opzet tussen Nederlandse en Britse 

instanties.  

lara_neervoort@hotmail.com

Marieke van der Maden 
Na een studie aan University College 

Maastricht is Marieke vorig jaar 

begonnen aan de School of Oriental and 

African Studies, University of London. 

Op het moment is ze bezig met haar 

scriptie en actief binnen de klimaatbeweging en haar 

woongemeenschap.

marieke.vd.maden@gmail.com

Manon Michelotti   
Regiocoördinator
Manon heeft in Amsterdam de Bachelor 

PPLE (Politics, Psychology, Law & 

Economics) gevolgd met een major in 

psychologie. Momenteel doet ze met 

een VSBfonds Beurs 2020 de MSc Social Cognition aan 

University College London. In haar vrije tijd is ze vaak te 

vinden in een koffietentje met een goed boek. 

manon@michelotti.nl

Dana Heres Diddens  
Na het behalen van een double Bachelor 

degree in International Business and 

Management Studies in Amsterdam en 

Gävle (Zweden), ging Dana aan de slag als 

officemanager en management assistant 

bij een internationaal bedrijf in Amsterdam. Omdat ze 

graag terug wilde naar Londen en daarnaast meer kennis 

op wilde doen over de culturele sector in Groot-Brittannië 

startte zij in 2018 met een VSBfonds Beurs een MA in 

Arts Administration and Cultural Policy aan Goldsmiths 

College, University of London. Momenteel werkt zij bij de 

Royal Opera House.

dana_hd2@hotmail.com


