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Samenwerking met strategische partners
In 2025 heeft de TU/e 25 grote strategische partnerships, 
waar wederzijds meerwaarde uit gehaald wordt. Enerzijds 
maakt de TU/e daarbij expliciet onderdeel uit van hun 
research structuur. Anderzijds hebben deze partners 
invloed op het onderzoeks- en onderwijsprogramma van 
de TU/e.

Maatschappelijke impact door strategische 
thema’s
In 2025 excelleert de TU/e op 10 strategische thema’s, 
waarvoor de faculteiten onderzoeksprogramma’s 
ontwikkelen. De strategische thema’s snijden dwars 
door de faculteitsstructuur heen en bevorderen 
daarmee kruisbestuiving en snelheid van 
innovatie. De strategische thema’s inspireren de 
onderzoeksprogramma’s met input vanuit markt- en 
technologie ontwikkelingen.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
In 2025 wordt het onderzoeksprogramma van de 
strategische thema’s gevuld door wetenschappers uit 
de faculteiten, samen met de strategische partners. Een 
boegbeeld – een intern en extern erkend thought leader 
– faciliteert en inspireert met een toekomstvisie voor 
het strategische thema. Studenten zijn in elk strategisch 
thema integraal onderdeel van de grensverleggende 
activiteiten via studententeams.

Stimuleren van ondernemerschap en 
bedrijvigheid 
In 2025 stimuleert en ondersteunt de TU/e 
ondernemerschap door het creëren en faciliteren van 
vele start-ups en spin-offs. Hierin worden studenten 
voorbereid op een rol in het (regionale) ecosysteem. 
Start-ups worden gestimuleerd op basis van generieke 
TU/e kennis. De TU/e participeert in de spin-offs op basis 
van specifieke kennis.

Creëren van financiële speelruimte
In 2025 heeft de TU/e vanuit het ‘thought leadership’ 
een natuurlijke positie om agenda’s te bepalen voor 
(inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende financiering 
en tevens leidend te zijn in projectaanvragen. De TU/e 
toont zich ondernemend als het gaat om financiering. De 
organisatie is kwalitatief goed en professioneel ingericht.

Vijf kernelementen vormen de toekomstvisie op TU/e 
valorisatie:

De snel veranderende wereld vraagt om een adaptieve 
universiteit. TU/e kiest, naast het bedrijven van 
onderwijs en onderzoek, ook nadrukkelijk voor innovatie. 
De TU/e richt zich op het effectief vertalen van haar 
wetenschappelijke en technologische vindingen in 
oplossingen die een bijdrage leveren aan markt en 
maatschappij. 


