
City Deal Kennis Maken Tilburg 

 
De gemeente Tilburg, Fontys Hogescholen en 
Tilburg University bundelen hun kennis en 
expertise te om daarmee een effectieve 
bijdrage te leveren aan lokale 
maatschappelijke vraagstukken.  
In 2019 wordt naast de vijf reguliere thema's 
(Weerbare/Gezonde Stad, Ondernemende 
Stad, Innovatieve Onderwijsstad, Duurzame 
Stad en Bestuurbare Stad) gewerkt aan 
(sociaal) ondernemerschap en innovatieve 
wijkaanpak in het gebied Knoop Universiteit. 

 

Sociaal Ondernemerschap 
In dit thema richt de samenwerking zich op het 
versterken van het ondernemerschap in de 
stad. Ons doel is om te investeren in een 
voortraject voor jonge ondernemers in spé, om 
hen te inspireren en stimuleren tot het 
opstarten van een eigen onderneming.  
We werken hierbij samen met de  
Brabant Startup Alliance en de economische 

opleidingen van Tilburg University en  
Fontys Hogescholen. Ook wordt aansluiting 
gezocht bij bestaande organisaties, zoals 
Station 88. De Impulsregeling City Deal Kennis 
Maken zal worden wordt ingezet om dit 
initiatief samen met de gemeente verder te 
verkennen en aanzet te geven tot een pré-
programma voor startende ondernemers.   

 

Innovatieve wijkaanpak Knoop 
Universiteit / 
Dubbele Duurzaamheid 
We beogen in dit project gezamenlijk een 
bijdrage te leveren in het aanpakken van de 
sociale problematiek in de wijk rondom de 
universiteit. Daarmee sluiten we aan op de 
strategie van het samenwerkingsverband 
Knoop Tilburg University Campus (Tilburg 
University, gemeente Tilburg, Tiwos, 
WonenBrebrug): en wordt er naast het fysiek 
versterken van de kennisas, de verbinding 
tussen de Universiteit en binnenstad en 
Spoorzone, ook gewerkt aan de verbinding van 
de kenniseconomie met de maatschappij.   

Door Knoop Tilburg University Campus wordt 
deze opgave aangeduid met de term ‘dubbele 
duurzaamheid’. Sociale opgaven rondom 
leefbaarheid, armoede, schulden, 
werkeloosheid, samenleven, jeugd, ouderen en 
eenzaamheid zijn vraagstukken die niet 
onbekend zijn in de wijken rondom de 
universiteit. Vanuit de kennisgebieden 
onderwijs, jeugdzorg, gezondheid en 

technologische en sociale innovatie zal er door 
de betrokken partijen komend jaar een 
meerjarig programma worden opgezet.  
De middelen van de Impuls City Deal zullen 
worden ingezet om commitment voor een  
meerjarige aanpak te bestendigen en voor een  
verkenning op de ontwikkeling van Labs waarin 
maatschappelijke organisaties en 
onderwijsinstellingen ‘on the spot’ 
samenwerken.    

 

 

 

 

 

 


