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TU/e documentatie over valorisatie: visie en implementatieplan.

Voorbeelden van volorisatie op de TU/e verzameld voor de VSNU website.

Uitgangspunten en startinformatie voor het project.
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Introductie

Naast onderwijs en onderzoek is kennisvalorisatie de 
derde kerntaak van de Nederlandse universiteiten. In het 
afgelopen decennium gaf de TU/e een sterke impuls aan 
haar valorisatietaak, onder andere door de oprichting van 
TU/e Innovation Lab.

Het afgelopen jaar is de TU/e visie op valorisatie herijkt. 
Samen met medewerkers, stakeholders en experts is een 
proces opgestart om de breedheid en complexiteit van 
valorisatie-initiatieven helder te krijgen, besluitvorming 
te verbeteren en slagvaardigheid te vergroten. Deze visie 
en roadmap voor TU/e valorisatie is daar een onderdeel 
van.

Doelstelling van het project is een gewenst 
toekomstscenario voor valorisatie op de TU/e te maken, 
waarbij de strategische ambities leidend zijn. Op basis 
van het gewenste toekomstscenario is een roadmap 
gemaakt met de activiteiten die op hoofdlijnen nodig zijn 
om dit scenario daadwerkelijk te realiseren. 

In het project wordt doorgebouwd op de informatie die 
al over valorisatie in eerdere trajecten is gegenereerd, 
waaronder de visie en het implementatieplan voor 
valorisatie en de voorbeelden die verzameld zijn ten 
behoeve van de VSNU website ‘Valorisatie in beeld’ (zie 
ook hiernaast).

1
2

Om te komen tot een toekomstscenario en een roadmap voor TU/e valorisatie is dit project in 2 fasen verdeeld, met in 
elke fase specifieke activiteiten:

Visualiseren van de visie op valorisatie in in een gewenst 
toekomstscenario
In de eerste fase is de visie op valorisatie besproken, uitgewerkt en gevisualiseerd in een 
concreet gewenst toekomstscenario voor TU/e valorisatie.

Creëren van een roadmap om de gewenste toekomst te realiseren
In de tweede fase is een roadmap opgesteld, waarin de activiteiten en mijlpalen zijn 
opgenomen die nodig zijn om het gewenste toekomstscenario daadwerkelijk te bereiken.

Betrokkenen:

Betrokkenen:

Scenario workshop:

• Robert Al 
• Steef Blok
• Alfonds Breukers
• Clement Goossens 
• Gerard Verschuren
• Rene Westenbrink

Roadmap interviews:

• Philip de Goey
• Yvonne de Kort
• Laurent Nelissen
• Laetitia Ouillet
• Richard Visser
• Bauke de Vries

Lanaken presentatie:

• Aarnout Brombacher
• Philip de Goey
• Ingrid Heynderickx
• Peter Hilbers
• Gerrit Kroesen
• Elphi Nelissen
• Jaap Schouten
• Bart Smolders
• Jakob de Vlieg

Heidag ACI’s:

• Wil van der Aalst
• Frank Baaijens
• ... (Ton Backx vervanger)
• Jo van Ham
• Jan Mengelers
• Bert Meijer
• Laetitia Ouillet
• Maarten Steinbuch
• Carmen van VIlsteren
• Carlo van de Weijer

Roadmap workshop:

• Robert Al
• Steef Blok
• Alfons Breukers
• Clement Goossens

Tot slot wordt het ecosysteem in beeld gebracht om dit de komende jaren daadwerkelijk te gaan realiseren.
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De noodzaak voor een sterk valorisatiebeleid

Uitdagingen

Adaptieve universiteit

De wereld van vandaag vraagt om een adaptieve 
universiteit die samenwerking met het bedrijfsleven en 
overheidsorganisaties opzoekt en cultiveert. Want naast 
het bedrijven van onderwijs en onderzoek, staat de TU/e 
nadrukkelijk ook voor innovatie. Wij zijn erop gericht om 
onze wetenschappelijke en technologische vindingen 
effectief te vertalen in oplossingen die een bijdrage 
leveren aan markt en maatschappij.

Intensieve samenwerking

Wij willen graag intensief samenwerken met onze 
wetenschappers, medewerkers, studenten en externe 
(zakelijke) partners. Want juist uit deze samenwerking 
ontstaan nieuwe ideeën, technologische concepten 
en wetenschappelijke doorbraken. En juist door 
samenwerking kan deze kennis ook een weg vinden naar 
producten en diensten, naar markt en maatschappij. 
Effectieve kennisvalorisatie geeft de TU/e een positie in 
het hart van de Nederlandse kenniseconomie.

Kennisvalorisatie professionaliseren

Strategic Areas en Research Centres spelen hierin 
een belangrijke rol. En de transitie naar Science Park 
is een tastbaar gegeven. Ondernemerschap is een 
nadrukkelijk onderdeel van het curriculum en de 
motor achter de samenkomst van wetenschap en 
bedrijfsleven. Ondersteuning van onze workforce 
en studentenpopulatie is er in de vorm van gericht 
personeels- en organisatiebeleid en TU/e Innovation Lab. 
Integreren van valorisatie en ondernemerschap binnen 
onderwijs en onderzoek. Versterken van de valorisatie en 
ondernemersmentaliteit.

‘Where innovation starts’

Effectieve kennisvalorisatie geeft de TU/e een positie 
in het hart van de Nederlandse kenniseconomie. 
Daarbij zijn er een aantal trends en uitdagingen waar de 
universiteit voor staat die de noodzaak voor een sterk 
valorisatiebeleid alleen maar benadrukken. Het is tijd om 
een stap verder te gaan en de meerwaarde van de TU/e 
voor maatschappij en bedrijfsleven te versterken.

Trends

Veranderende rol bedrijfsleven

De Nederlandse maatschappij en het kennisintensieve 
bedrijfsleven in het bijzonder vragen om kennis die de 
universiteit genereert door het opleiden van studenten, 
het doen van grensverleggend onderzoek en het 
ondersteunen van spin-offs. Het bedrijfsleven doet 
nauwelijks nog aan fundamenteel onderzoek.

Verandering in bekostiging

De publieke bekostiging van onderwijs en onderzoek 
staat voortdurend onder druk. De overheid dringt aan 
op een versteviging van de maatschappelijk rol van 
universiteiten.

Internationale concurrentie

De internationale concurrentie tussen universiteiten op 
het terrein van kennisvalorisatie neemt sterk toe.
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Society

Industry

Science
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TU/e kennisvalorisatie

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. 

Een toekomstscenario voor 2025
Om voorop te blijven lopen in de wereld van technologie-
gedreven innovatie, moet kennisvalorisatie naar 
een volgend niveau getild worden. In een visie voor 
kennisvalorisatie in 2025 is de TU/e de motor voor het 
creëren en verbinden van ecosystemen, waarin samen 
met partners - bedrijven, overheid, studenten en spin-
offs - innovatie wordt versneld en maatschappelijke 
uitdagingen worden aangegaan. Valorisatie maakt 
van de TU/e een hub in de wereld. In het gewenste 
toekomstscenario is dit verbeeld als neurale netwerken 
met vele onderlinge relaties.

De kern van het toekomstscenario zijn toegankelijke 
kennis en talentvolle mensen, waardoor Brainport een 
levendige economie en gezonde samenleving is. 

Brainport staat bekend als een vernieuwende regio, die 
internationaal van waarde is als gids en thought leader 
op het gebied van technologie. In het toekomstscenario  
zijn de partnerships, start ups en bedrijvigheid expliciet 
zichtbaar op de campus en in de regio.

Kernelementen van de visie op valorisatie

Samenwerking met strategische partners

De kern van valorisatie is de samenwerking met een 
aantal grote, strategische partners, waarin wederzijds 
meerwaarde wordt ervaren.

Maatschappelijke impact door strategische thema’s

In de samenwerking wordt gefocust op strategische, 
maatschappelijk relevante thema’s, die dwars door de 
faculteitsstuctuur van de TU/e heen snijden.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud

Het onderzoeksprogramma van de strategische 
thema’s wordt gevuld door wetenschappers uit de 
faculteiten, samen met de strategische partners, waar 
studententeams een integraal onderdeel van zijn.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 

Start-ups en spin-offs worden nadrukkelijk gestimuleerd 
en ondersteund, omdat zij een belangrijk middel zijn om 
studenten voor te bereiden op een rol in het (regionale) 
ecosysteem. 

Creëren van financiële speelruimte 

Vanuit het thought leadership en haar rol in het 
ecosysteem heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en 
bijbehorende financiering.

Deze 5 kernelementen zullen in de volgende 
hoofdstukken in meer detail worden uitgewerkt.

Een toekomstscenario voor TU/e valorisatie in 2025

Profiel van de TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een 
onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering 
science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie dragen we bij aan:

Science for Society: 

De oplossing van grote 
maatschappelijke 
vraagstukken en de groei van 
welvaart en welzijn door de 
focus op de Strategic Area’s 
Energy,  Health en Smart 
Mobility.
Science for Industry: 

De ontwikkeling van 
technologische innovaties 
in samenwerking met het 
bedrijfsleven.

Science for Science: 

De vooruitgang 
van de technische 
wetenschappen door 
excellentie op belangrijke 
onderzoekszwaartepunten 
en vernieuwing van het 
onderwijs.  
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Strategische samenwerking

In 2025 heeft de TU/e 25 grote strategische partnerships, 
waar wederzijds meerwaarde uit gehaald wordt. De 
prioriteit ligt bij langdurige samenwerking met een 
aantal grote bedrijven of bedrijfsclusters, alsmede met 
andere (internationale) universiteiten. Deze partnerships 
zijn gebaseerd op een wederzijdse afhankelijk van 
bedrijvigheid.

Bij de keuze van strategische partners is relevantie 
en toegevoegde waarde voor de Brainport regio 
prioriteit. De behoeften van het hightech ecosysteem 
in Brainport vormen een belangrijk uitgangspunt 
voor maatschappelijke impact en voor samenwerking 
en excellentie. Tegelijkertijd streeft de TU/e naar 
samenwerking met internationale bedrijven en het 
uitbreiden met bedrijven en organisaties die ontstaan 
in de industrie 4.0-manier van werken. Door langdurige 
samenwerking kan kennis een weg vinden naar producten 
en diensten, naar markt en maatschappij.

Living Labs krijgen een prominente rol in de inrichting 
en zichtbaarheid van de partnerships, ook op de TU/e 
campus. In living labs worden proefomgevingen ingericht 
waar technologische concepten worden getoetst aan real-
life situaties.

Samenwerking met strategische partners

Wederzijdse meerwaarde

Voor de partners is de TU/e relevant en van strategisch 
belang, omdat zij expliciet onderdeel uitmaakt van hun 
research structuur. Het bedrijfsleven doet zelf nauwelijks 
nog aan fundamenteel onderzoek. Voor deze partners 
is de TU/e een virtueel onderdeel van hun research 
structuur. Deze partners werken ook onderling samen, 
wat voor hen extra toegevoegde waarde oplevert.

Tegelijkertijd hebben deze partners invloed op het 
onderzoeks- en onderwijsprogramma van de TU/e. De 
onderlinge connecties zijn op het juiste niveau: bij de 
partners zijn het CTO of vergelijkbaar, voor de TU/e geven 
ondernemende onderzoekers inhoud aan de relatie. 
Samen wordt gewerkt aan de invulling van een relevant 
onderzoeksprogramma en een onderwijsprogramma dat 
aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven, de markt 
en de maatschappij.

Partnering

TU/e valorisatie ondersteunt de strategische partnerships 
door op relevante thema’s voldoende omvang te 
creëren om op wereld niveau een ‘thought leader’ te 
zijn. Dit is zichtbaar door de communicatie in heldere 
roadmaps, waarbij duidelijk is welke kennis nu en op 
termijn beschikbaar is. De TU/e is optimaal in staat om 
fundamenteel onderzoek effectief te vertalen in relevante 
toepassingen.

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.
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Maatschappelijke relevantie

In 2025 excelleert de TU/e op 10 strategische thema’s. 
Middels deze marktgerichte (en dus tijdelijke) 
organisatievorm kan de technologie transfer effectief 
inspelen op de behoeften van vandaag en morgen. In 
de thema’s worden wij (h)erkend als ondernemende 
‘thought leaders’ (branding). Strategische thema’s 
bedienen meer dan 1 strategische partner.

De strategische thema’s inspireren de 
onderzoeksprogramma’s met input vanuit markt- 
en technologie ontwikkelingen. De Strategic Areas 
bijvoorbeeld inspireren vanuit de grote maatschappelijke 
uitdagingen ‘Energy’, ‘Health’ en ‘Smart Mobility’, 
terwijl de Research Centres inspireren vanuit disruptieve 
technologische ontwikkelingen, zoals geïntegreerde 
fotonica, data science of high tech systems. Alle 
strategische thema’s hebben een toekomstvisie waarmee 
de onderzoeksprogramma’s worden geïnspireerd.

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.

Universiteitsbrede samenwerking

De strategische thema’s snijden dwars door de 
faculteitsstructuur heen en bevorderen daarmee 
kruisbestuiving en snelheid van innovatie. De 
faculteiten ontwikkelen de onderzoeksprogramma’s 
in de strategische thema’s. De kleinschaligheid van 
de TU/e maakt het makkelijk om over grenzen heen te 
werken aan maatschappelijke thema’s, Geïnspireerd 
vanuit maatschappelijke vraagstukken en heldere 
toekomstvisies wordt ingevuld hoe de TU/e in het thema 
relevant kan zijn.

De ondernemende onderzoekers en hoogleraren van de 
TU/e (h)erkennen de meerwaarde van samenwerking in 
de strategische thema’s.

Netwerk support

TU/e valorisatie ondersteunt de interdisciplinaire 
samenwerking door het ondersteunen van innovatieve 
ideeën en het ontwikkelen ervan, middels inspirerende 
ontmoetingen en processen. Daarnaast worden de 
randvoorwaarden ingericht om echt ondernemend en 
onderscheidend te kunnen zijn.
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Focus op inhoud

In 2025 wordt het onderzoeksprogramma van de 
strategische thema’s gevuld door wetenschappers uit 
de faculteiten, samen met de strategische partners. 
Door intensieve samenwerking van wetenschappers, 
medewerkers, studenten en externe (zakelijke) partners 
ontstaan nieuwe ideeën, technologische concepten en 
wetenschappelijke doorbraken. De TU/e is uniek in het 
kunnen samenwerken over de grenzen van disciplines 
heen. Door inhoud en kansrijke proposities centraal te 
zetten, worden cultuurverschillen overstegen.

Studenten zijn in elk strategisch thema integraal 
onderdeel van de grensverleggende activiteiten via 
onder andere studententeams. Studenten leren hier 
interdisciplinair samenwerken en ondernemerschap. Zij 
doen concrete ervaring op in bedrijfsleven. Bedrijven 
komen hierdoor direct in contact met actuele kennis 
en kunde van de studenten en kunnen jonge talenten 
scouten.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud

Roadmapping

TU/e valorisatie ondersteunt de ontwikkeling van heldere 
toekomstvisies en roadmaps, waarbij duidelijk is welke 
kennis nu en op termijn nodig dan wel beschikbaar is.

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.

Inrichting vanuit inhoud

De trekker van een strategisch thema is een boegbeeld 
– een intern en extern erkend ‘thought leader’ –  die 
inspireert met ‘forsights’ vanuit de buitenwereld. Dit 
boegbeeld faciliteert het samenwerkingsproces en 
inspireert de betrokkenen met een heldere toekomstvisie 
voor het strategische thema. 

het boegbeeld wordt bijgestaan door een ‘academic 
council’ met mandaat ,die de onderzoeksportfolio inricht.
Deze council bestaat uit decanen / hoogleraren uit 
diverse faculteiten die betrokken zijn bij het onderzoek, 
aangevuld met de strategische partners voor dat thema. 
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het slim 
combineren van kennis richting relevante toepassingen 
en samen bewerken van de markt en financiers. Samen 
met de partners laten we zien wat we kunnen, waar we 
voor staan en wat we doen.
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Ondernemerschap als motor

In 2025 stimuleert en ondersteunt de TU/e 
ondernemerschap als een nadrukkelijk onderdeel van 
het curriculum en de motor achter de samenkomst 
van wetenschap en bedrijfsleven. Ondernemerschap 
bij medewerkers en onderzoekers wordt nadrukkelijk 
beloond.

Intellectueel eigendom (IP) is geen doel op zich, maar 
een middel om relevant te zijn binnen de thema’s 
voor meerdere strategische partners. Met IP worden 
strategische kansen gecreëerd om samenwerking te 
bevorderen en de internationale onderzoekspositie 
te verstevigen. Technologieën dienen daarbij niet 1 
partner, maar worden duurzaam ingezet in een breed 
samenwerkingsverband. Daarmee heeft de TU/e 
een sterke positie in het hart van de Nederlandse 
kenniseconomie.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 

Ondernemersklimaat

TU/e valorisatie ondersteunt het ondernemersklimaat 
door een gefaciliteerde community en broedplaats waar 
iedereen elkaar ondersteunt, versterkt en inspireert. 
Bijvoorbeeld door vrije experimenteerruimte en 
momenten te creëren om grote uitdagingen uit te laten 
denken, samen met PhDs, onderzoekers, studenten, 
partners, etcetera.

Ondernemerschap van medewerkers wordt actief 
ondersteunt en een holdingsapparaat voor starters is 
professioneel ingericht.

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.

Start-ups en spin-offs

De TU/e erkent het belang om continu te werken aan 
nieuwe initiatieven, om de innovatieflow te continueren. 
Daarom investeert zij in het doorontwikkelen 
van technologische concepten met een sterke 
toepassingspotentie, die soms voor het bedrijfsleven nog 
te pril is door het creëren en faciliteren van vele start-ups 
en spin-offs. 

Per jaar worden 200 start-ups gestimuleerd op basis van 
generieke TU/e kennis. Start-ups worden gefaciliteerd 
en ondersteund. Per jaar worden minimaal 40 spin-offs 
opgericht samen met de strategische partners, op basis 
van unieke TU/e kennis. Spin-offs worden intensief 
begeleid en zo nodig ondersteund vanuit fondsen. De 
TU/e participeert in de spin-offs; zij worden maximaal 5 
jaar in portfolio gehouden.

De campus is een hub van bedrijvigheid: een omgeving 
waarin ondernemers, onderzoekers en studenten elkaar 
gemakkelijk vinden, inspireren en verder brengen. Via 
een systeem van Living labs wordt aansluiting gemaakt 
bij de maatschappij en wordt de  ‘way of working’ 
ervaren. In start ups en spin-offs worden studenten 
voorbereid op een rol in het (regionale) ecosysteem.  
Daarmee is het een logische route voor studenten naar de 
strategische partners en een belangrijke bindingsfactor 
voor een bedrijvige TU/e campus.
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Creëren van financiële speelruimte 

Agenda zettende positie

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. In 
het financieringslandschap zijn wij ‘thought leader’ 
voor beleid en worden uitgenodigd door bijvoorbeeld 
Brussel om mee te denken over ontwikkelings- en 
financieringsrichtingen voor de toekomst.

De kernpositie in het hightech ecosysteem in de Brainport 
regio vormt een gunstige uitgangspositie voor het werven 
van financiële middelen. In de projectaanvragen zijn wij 
in de lead: 70% van de projectaanvragen vallen binnen 
de strategische thema’s en voor een groot deel van de 
financieringsprojecten is de TU/e penvoerder.

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.

Ondernemend financieringsgedrag

Het TU/e financieringsgedrag is ondernemend. Naast het 
in stand houden van een goede balans tussen 2e en 3e 
geldstroom en het doorstromen van 2e geldstroom op 
termijn naar 3e geldstroom projecten, is de TU/e proactief  
en baanbrekend in het bedenken van nieuwe vormen van 
financiering (4e geldstroom).

Door samen te werken in een breed netwerk en heel 
bewust te kiezen voor langdurige R&D-activiteiten 
speelt de TU/e een belangrijke rol in het ontwikkelen 
van fondsen voor ondernemerschap. De TU/e 
investeert in incubators voor het doorgronden van 
nieuwe, inspirerende onderwerpen en in inspirerende 
evenementen om start ups naar de TU/e te trekken.

Research support

TU/e valorisatie ondersteunt met een kwalitatief goede 
en professioneel ingerichte organisatie. 

Door proactief te scouten in nationale, Europese en 
internationale programma’s wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de ruimte om voorstellen in te dienen die 
passen bij ons excellente onderzoek.

Door het ontlasten, ondersteunen en belonen van 
excellente onderzoekers bij het opstellen van voorstellen, 
sluiten deze optimaal aan op de randvoorwaarden en 
doelstellingen van de programma’s.
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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:
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De toekomst van TU/e valorisatie



22
Visie en roadmap TU/e valorisatie



23
Research report — maart 2017

Een roadmap voor TU/e Valorisatie

Mijlpaal 2: Volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt met 
strategische partners.

Mijlpaal 1: Afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes waar 
we op de strategische thema’s het verschil willen en 
kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces 
en studententeams een vanzelfsprekende positie. 
Studententeams geven een helder gezicht aan het thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de thema’s 
bevorderen goede keuzes voor  potentiële partners en 
relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

Het maken van de roadmap

Om te komen tot een roadmap wordt letterlijk het 
gewenste toekomstscenario aan het eind van een tijdsas 
geplaatst. Een tijdlijn van 2016 (links) tot 2025 geeft de 
tussenresultaten aan die nodig zijn om het gewenste 
scenario te realiseren. De roadmap is geen blauwdruk of 
stappenplan om bij het toekomstscenario te komen, maar 
focust op resultaten.

Een eerste concept van de roadmap is gemaakt door alle 
aanwezige informatie — zoals het implementatieplan dat 
gemaakt is bij de visie — te clusteren en te positioneren. 
De positionering op de tijdlijn wordt vooral bepaald wordt 
door onderlinge afhankelijkheid van elementen, ook van 
andere roadmaplijnen.

Een eerste concept van deze roadmap is besproken 
met de diverse belanghebbenden binnen de TU/e; 
doelgroepen van het valorisatieproces. Deze interviews 
leverden een rijke hoeveelheid aan reflecties, ideeën 
en oplossingen op. Op basis van deze interviews zijn 
een aantal thema’s benoemd en besproken in een 
roadmapworkshop, wat heeft geleid tot een definitieve 
formulering van de roadmap.

Op de volgende pagina’s wordt eerste de complete 
roadmap gepresenteerd. De tussenresultaten zijn in 
de blauwe blokjes weergegeven. Om de onderliggende 
afhankelijkheid van de roadmaplijnen te verduidelijken 
zijn ook 2 tussen mijlpalen beschreven, waar alle 5 lijnen 
bij elkaar komen. Die worden nu eerst toegelicht. 

Na de complete roadmap volgen een aantal pagina’s 
waarin de roadmap lijnen meer in detail worden 
besproken. Per lijn zijn de resultaten van de interviews 
geclusterd tot thema’s ter inspiratie voor het 
implementatieplan van de roadmap. 



24
Visie en roadmap TU/e valorisatieRoadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit
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2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit
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Samenwerking met strategische partners

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen
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organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte
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Een boegbeeld – een intern en extern erkend thought leader – faciliteert en 
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technologie ontwikkelingen.

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.
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De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 
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studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.
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thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 
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multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 
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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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 
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Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Mijlpaal 1

afgestemde programma’s

Thema’s uit de interviews
 
Internationale partnerships op een combinatie van 
onderwijs en onderzoek

Slimme combinaties maken met onze (lokale)
Nederlandse strategische partners in combinatie met 
buitenlandse universiteiten om ons lange termijn 
onderzoeksprogramma via masters, PDEng en PhDs te 
ondersteunen, bijvoorbeeld:

• Mensen opleiden voor de Philips fabrieken in China.

• Een joint master- en PDEng programma met de 
universiteit van Rio de Janeiro via R&D-funding van 
Shell in Brazilië.

• Er liggen heel veel kansen voor post-TU/e onderwijs 
aan onze alumni (wereldwijd).

Professionaliseren van samenwerking met partners door 
mensen die dingen slim aan elkaar kunnen knopen

Samenwerking met partners is nu vaak versnipperd. 
We doen heel projecten samen met bijvoorbeeld 
Philips, ASML, DSM, Océ, Shell, TNO, en DAF, maar er 
zouden meer raamcontracten moeten komen. Dat is 
ook noodzakelijk voor toekomstige EU sprogramma’s, 
waar vaak gevraagd wordt naar consortia. Er zou ook 

een structuur moeten zijn waarbij de industrie veel 
meer verweven is in de horizontale programma’s om de 
subsidiestromen beter te kunnen benutten.

Op korte termijn zouden we heel veel moeten netwerken, 
maar met een inhoudelijk doel, gedreven vanuit de 
strategische thema’s, om juiste match te vinden en 
om strategisch te kunnen kiezen wat bij onze TU/e 
doelstellingen en ambities past (niet opportunistisch).

Voor verschillende vakgebieden kunnen ook verschillende 
soorten partnerships ontstaan. Hierin moeten we heldere 
keuzes maken en de processen goed coördineren.

Ecosystemen bouwen voor ‘andersoortige’ 
samenwerkingsvormen

Niet voor alle faculteiten is even evident wie de 
strategische partners zijn, of ze zijn ‘andersoortig’, 
dat wil zeggen geen grote industriële bedrijven. Op dit 
moment is er geen structuur voor kort-cycli of kleinere 
samenwerkingsvormen en –vragen te helpen, terwijl er 
naast enkele grote, heel veel kleinere partijen zijn die 
wel strategisch belangrijk zijn in het veld. Er ontstaan 
wel allerlei nieuwe samenwerkingsvormen, zoals 
bijvoorbeeld:

Roadmaplijn 1 voor samenwerking met 
strategische partners
De bovenstaande visuele weergave beschrijft de 
elementen die nodig zijn om in deze roadmap lijn het 
gewenste toekomstscenario te realiseren. 

De thema’s uit de interviews leveren een rijke 
hoeveelheid aan reflecties, ideeën en oplossingen op. 
Deze zijn geclusterd en worden hier beschreven, ter 
inspiratie voor het implementatieplan van de roadmap. 
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Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

TU/e visie op valorisatie

Mijlpaal 2

volwaardige roadmaps

• De Spark campus,

• Een samenwerking in de ‘ontwikkelingsketen’ van TRL-
levels, waarbij TU/e, TNO, DAF en Shell samenwerken 
tot marktimplementatie,

• Opstartende samenwerking met Fraunhofer,

• De regio als ecosysteem: de samenwerking in de regio 
is heel belangrijk, maar heel informeel georganiseerd.

De TU/e zou zich ook kunnen richten op het opzetten van 
deze nieuwe vormen van samenwerking in ecosystemen 
en hierin goede rol voor de TU/e definiëren.

Alumni inhoudelijk inzetten

Onze afgestudeerden zitten wereldwijd op heel 
interessante posities, maar we hebben geen 
gestructureerd overzicht. We zouden hen veel beter 
kunnen benutten en uitdagen om inhoudelijk met ons 
mee te blijven doen:

• Als voelsprieten voor wat er in de wereld gebeurt.

• Dicht op de R&D van heel veel, internationale, 
interessante bedrijven .

• Een hechte community creëren.

TU/e onderzoeksroadmaps matchen met partner 
roadmaps

We hebben meer helderheid en structuur nodig in onze 
eigen roadmaps, onder andere door afstemming op die 
van onze strategische partners. Alleen zo kunnen we 
elkaar ook strategisch beïnvloeden, en niet alleen op 
korte termijn vraagstukken. In die strategische discussies 
zullen ook kantelpunten (bv naar de oprichting van 
Centres) ontstaan.

Europese en internationale allure

We weten waar we in 2030 willen staan met partners, 
bijvoorbeeld in de Fraunhofer samenwerking, of de 
kansen met Shell (10 miljoen per jaar), en als motor voor 
de BV NL. Deze lange termijn doelen moeten we voor 
ogen houden en de lange termijn ambities en keuzes van 
de TU/e lmoeten we eidend laten zijn in het aangaan (en 
ook opzeggen) van strategische partnerships. Dit moet 
goed vanuit inhoud georgnaiseerd worden. We moeten 
samen en op goed niveau besluiten over welke partners 
strategisch zijn, omdat ze bij onze gekozen doelen en 
ambitie passen (ook daarin moeten we heldere keuzes 
durven maken).
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Visie en roadmap TU/e valorisatie

Maatschappelijke impact door strategische thema’s

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
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L I G H T
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Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.
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aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 
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hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Mijlpaal 1

afgestemde programma’s

Thema’s uit de interviews
 
Fundamentele keuze voor strategische thema’s

Om maatschappelijke impact te bereiken moet je 
verschillende disciplines en competenties bij elkaar 
brengen: technologie die een probleem oplost in de 
maatschappij, maar onderzoek naar bijvoorbeeld 
materialen of technologieën (die daar haaks op staat). 
Het CvB moet initiatieven omarmen en een heldere plek 
geven in de universiteit. Wat zijn de wetenschappelijke 
onderzoeksvragen en uitdagingen boven TRL3? Er is een 
fundamentele discussie en bewustwording nodig om 
deze transitie te maken.

Meer onderzoekers betrekken

Meer mensen de ruimte geven en uitnodigen om mee te 
doen. IDEE: Per jaar 1 a 2 onderzoekers uit een faculteit 
met een goed idee met potentie een jaar ondersteunen 
om het idee verder te brengen in de breedte en te kijken 
of het “programma” of “instituut” waardig is.

Een impuls geven aan jonge onderzoekers om aan 
multidisciplinaire projecten mee te doen. Op die manier     
kun je een alternatief bieden naast het ‘tenure track’ 
denken.

Er is niet veel nodig, maar wel aandacht; mensen 

faciliteren in bijzaken en simpele middelen, 
zoals handgeld voor een kwaliteitsbrochure of 
netwerkbijeenkomst.

Roadmaplijn 2 voor Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

De bovenstaande visuele weergave beschrijft de 
elementen die nodig zijn om in deze roadmap lijn de visie 
te realiseren. Ook hier zijn inspirerende thema’s uit de 
interviews gekomen.
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Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen
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impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 
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oplossen van uitdagingen
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transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
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nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit
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technologie ontwikkelingen.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit
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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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.
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strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
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one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 
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ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

TU/e visie op valorisatie

Mijlpaal 2

volwaardige roadmaps

Excellentie door organisatie vanuit inhoud

Thema’s uit de interviews

Impact in de openbare ruimte, in de maatschappij

Onderzoek in bijv. living labs heeft directe consequenties 
in de leefomgeving van echte mensen, dat is heel 
anders dan in een lab. Het vergroot de complexiteit van 
onderzoek doen: in schaal, in tijd en in context. Het 
is een heel ander soort onderzoek, waarbij integratie 
over faculteiten heen met een hoger doel, dwingt tot 
samenwerken en tot nieuw en ander onderzoek.  De 
uitdaging hier is leren opschalen naar de echte wereld 
en onderzoek doen op de toepassing. Daarbij moeten we 
ons niet te elitair opstellen.

De ACIs spelen hier een heel sterke en trekkende 
rol in. Hier worden richtingen en ideeën getoetst 
aan de industriële partners en vervolgens een 
onderzoeksprogramma ingevuld en gemanaged. Een 
goed voorbeeld is Impuls: waar een combinatie gemaakt 
wordt tussen ‘klassieke’ PhDs en PhDs op flexibelere, 
kortere termijn bedrijfsagenda’s.

Ontzorgen

Faciliteren van mensen om in hun kracht te kunnen 
blijven. Goede charismatische mensen hebben niet 
veel nodig. Faciliteer ze bijvoorbeeld met een directeur, 

een business developer en een beetje geld om ze 
organisatorisch te ontlasten.

Roadmaplijn 3 voor Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

De bovenstaande visuele weergave beschrijft de 
elementen die nodig zijn om in deze roadmap lijn het 
gewenste toekomstscenario te realiseren. Ook hier zijn 
inspirerende thema’s uit de interviews gekomen.
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Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels
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 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
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Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
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vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
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nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Mijlpaal 1

afgestemde programma’s

Thema’s uit de interviews

Orde in de chaos

Het is een wirwar aan initiatieven om goede mensen 
en goede ideeën te ondersteunen, maar op dit moment 
allemaal erg ‘hip en happening’ en weinig structureel. 
IDEE: een simpel boekje met een stappenplan: “Je hebt 
een goed idee en nu?” Een helder pad waar je moet of 
kunt zijn en wat de randvoorwaarden zijn.

Kans: high tech starters

We praten er veel over, maar eigenlijk zijn er maar een 
paar echt succesvolle start ups. We moeten eerlijk 
communiceren over de slaagkans en start ups echt 
ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Daarbij ook leren 
dat ze zich bij hun kern en hun expertise houden.

Hier ligt wel een grote kans voor ons en de Europese 
economie: wij kunnen ons richten op echte high tech 
starters: ze hebben vaak 1 product en worden door grote 
bedrijven als risico voor samenwerking gezien om hun 
grootte. Daar kunnen wij als TU/e helpen: adopteren, 
garant staan en meehelpen om verder te ontwikkelen. 
Deze high tech niche bedrijven kunnen de driver van de 
Nederlandse economie worden (LN / RV).

Levend organisme 

Naast goede technische expertise zouden we studenten 
ook de basis van ondernemerschap leren, zodat ze 
affiniteit krijgen met commerciële activiteiten. Dit alles 
ondersteund door ondernemers uit het netwerk (die 
echt willen helpen, omdat het ook waardevol voor 
henzelf is). Studenten zijn snel en dynamisch, waar de 
universiteit langzaam is. Door optimaal mee te bewegen 
met wat studenten doen, flexibiliteit in te bouwen 
in onderzoeksprogramma’s en andere vormen van 
valorisatie in te zetten, kan de snelheid omhoog. Onder 
andere door studententeams veel zichtbaarder te maken 
in de faculteiten, of een innovation space te realiseren 
middenin Metaforum.

Ondernemende onderzoekers

Het is voor de gemiddelde onderzoeker volkomen 
onduidelijk en onbekend wat er aan ondersteuning is: het 
valorisatieteam moet veel meer de faculteiten in.

Als we echt ondernemende onderzoekers willen, 
dan moeten we dat ook structureel integreren in het 
aannamebeleid. Wetenschappelijke staf is er nu nog 
niet op geselecteerd, maar alleen op zijn individuele 

Roadmaplijn 4 voor Stimuleren van 
ondernemerschap en bedrijvigheid

De bovenstaande visuele weergave beschrijft de 
elementen die nodig zijn om in deze roadmap lijn de visie 
te realiseren. Ook hier zijn inspirerende thema’s uit de 
interviews gekomen.
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Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

TU/e visie op valorisatie

Mijlpaal 2

volwaardige roadmaps

expertise voor onderwijs en onderzoek. Maak valorisatie 
een serieus onderdeel van het vak van wetenschapper, 
want het is in de toekomst alleen maar belangrijker om 
funding te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via een ‘BKO’ 
voor ondernemerschap.
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Visie en roadmap TU/e valorisatie

Creëren van financiële speelruimte 

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Mijlpaal 1

afgestemde programma’s

Thema’s uit de interviews

Veel zaaien en lobbyen

Het kost nu eenmaal veel tijd, omdat we nu aan het 
inhalen zijn (op bijvoorbeeld de TUDelft). Dus nu moeten 
we veel lobbyen, zaaien en investeren.

Dit kunnen we efficiënter organiseren door bijvoorbeeld 
groepsniveau ede mogelijkheden goed te overzien en 
vervolgens efficiënt organiseren, want de vragen en 
mogelijkheden liggen over de faculteiten heen, niet 
erbinnen.

Eigen fondsen

We zouden fondsen voor kleine bedrijven zelf moeten 
initeren, met name voor de High tech starters waarvan 
het risico niet door anderen gedragen wordt. En de 
beschikbare fondsen vrijer toegankelijk maken.

Nieuwe business modellen

Geef alumni een kans om iets betekenen voor hun oude 
universiteit, maar dan ook inhoudelijk, naast financieel.

Hoe slaan we de brug tussen TRL3 en de markt? Is dat 
altijd een consultancy of bedrijf? En is dat gat dan niet 

juist valorisatie? Moeten we dit gat opvullen met eigen 
bedrijven?

Subsidievoorstellen

Wat betreft het schrijven van subsidievoorstellen zijn er 
grote kwaliteitsverschillen binnen de TU/e:

• Sterke externe oriëntatie en hoog niveau valorisatie 
moeten we hoog houden en verder uitwerken.

• Slechte kwaliteit voorstellen in toepassingsgebieden 
moeten we structureel ondersteunen en mensen 
opleiden in het schrijven van voorstellen.

Erkennen van verschillen en ook van veschillende 
behoeften in de diverse onderzoeksdisciplines.

Agenda zetten

We moeten zo snel mogelijk onderzoeksthema’s kiezen 
en speerpunten bepalen waarop we agenda zettend 
kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld smart cities. Met en via 
het netwerk kunnen we dan agenda’s gaan bepalen.

Roadmaplijn 5 voor het Creëren van 
financiële speelruimte

De bovenstaande visuele weergave beschrijft de 
elementen die nodig zijn om in deze roadmap lijn het 
gewenste toekomstscenario te realiseren. Ook hier zijn 
inspirerende thema’s uit de interviews gekomen.
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Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 9 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Concept

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025
/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/eH O U S E

L I G H T
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ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte
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zijn in elk strategisch thema integraal onderdeel van de grensverleggende 
activiteiten via studententeams. 

Maatschappelijke impact door strategische thema’s
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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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

Roadmap Valorisatie TU/e

2016 2025

Mijlpalen

Maatschappelijke impact 
door strategische thema’s

Samenwerking met 
strategische partners

Excellentie door 
organisatie vanuit inhoud

Stimuleren van 
ondernemerschap en 

bedrijvigheid

Creëren van financiële 
speelruimte Creëren van financiële speelruimte

Vanuit het thought leadership heeft de TU/e een natuurlijke positie om 
agenda’s te bepalen voor (inter-)nationaal onderzoek en bijbehorende 
financiering en tevens leading te zijn in projectaanvragen. De TU/e toont 
zich ondernemend als het gaat om financiering. De organisatie is goed en 
professioneel ingericht.

Stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid 
De TU/e stimuleert en ondersteunt 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.

Excellentie door organisatie vanuit inhoud
Het onderzoeksprogramma van de strategische thema’s wordt 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. 

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.

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.

TU/e visie op valorisatie2025afgestemde programma’s

De TU/e heeft een sterke visie met heldere keuzes 
waar we op de strategische thema’s het verschil willen 

en kunnen maken.

Onderzoeksprogramma’s zijn gericht op 
maatschappelijke impact en worden afgestemd met 
strategische partners en tussen de strategic areas, 
centres, institutes en de verschillende faculteiten.

Hierbinnen hebben living labs, innovation spaces en 
studententeams een vanzelfsprekende positie. 

Studententeams geven een helder gezicht aan het 
thema.

Heldere profilering en toekomstvisies binnen de 
thema’s bevorderen goede keuzes voor  potentiële 

partners en relevante fondsen. 

Dit alles uit zich in goede en succesvolle voorstellen.

internationale samenwerking
samen met huidige strategische partners 

internationale kansen benutten op 
onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

goede en relevante 
onderzoeksprojecten

aansluiting van onderzoek op behoeften 
van (bestaande en nieuwe) strategische 

partners (PhD, PDEng, ...)

strategische competenties
hoogleraren met de  competentie om 

samenwerking in de thema’s te kunnen 
vertalen naar gefunde onderzoeks- 

programma’s over de grenzen van eigen 
discipline en gericht op langere termijn

ondernemende studenten
opleiding van ondernemende studenten 
door aandacht voor entrepreneurship in 

alle onderwijsprogramma’s, bijv. in 
innovation spaces

one-stop shop
ontlasten en ondersteunen van 

bedrijvigheid en ondernemend gedrag en 
ontlasten van spin-offs en start-ups

broedplaats voor briljante 
ideeën

meer tijd besteden aan het bedenken van 
briljante ideeën voor maatschappelijke 

knelpunten

profilering als partner
op basis van heldere keuzes in 

programma’s en roadmaps speelt de TU/e 
een proactieve rol in het verkennen van 

nieuwe onderzoeksdomeinen, relaties en 
participaties

toegankelijke kennis
strategische partners krijgen via licenties 
en gezamenlijke R&D centres toegang tot 

unieke kennis

nieuwe partnerships
TU/e speelt een centrale rol in het 

uitbouwen van samenwerkingsverbanden 
(ook in nieuwe vormen) op gekozen 
profilering, o.a. via Alumni netwerk

post-master programma’s
in overleg met strategische partners 

worden speciale post-master programma’s 
samengesteld voor bij- en nascholing van 

medewerkers

goede en relevante ir’s
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van (bestaande en nieuwe) 

strategische partners, zodat kennis via 
studenten wordt overgedragen

technology scouting
opsporen, herkennen en ontsluiten van 

technologische concepten en stimuleren 
van nieuwe initiatieven en kansrijke 

proposities in het business development 
proces, o.a. door benutten eigen fondsen

leidende rol in consortia
profileren in de voorfase van nieuwe calls 

en projecten en regelmatig een leidende rol 
nemen in consortia

agenda zetten
proactieve rol spelen via het netwerk en 

mede richting geven aan nieuwe 
programma’s op nationaal en 

internationaal niveaugoede en relevante voorstellen
professionalisering van de 

aanvraagmethodiek  en het support 
netwerk leidt tot een substantiële 

verhoging van de slaagkans van voorstellen

nieuwe fondsen
benutten van nieuwe fondsen en financiële 
multipliers voor onderzoek en seed-capital 

voor start-ups - creëren 4e geldstroom

nieuwe businessmodellen
zoeken naar andere businessmodellen, 

bijv. via alumni of IP of revolving funds via 
latere TRL levels

Versie: 16 december 2016

structurele samenwerking
professionaliseren van de huidige 

samenwerkingsverbanden met grote 
partijen en MKB  door het afstemmen van 

elkaars roadmaps

volwaardige roadmaps

 De TU/e is een levendige, samenwerkende en open 
universiteit die duidelijke en heldere keuzes uitdraagt.

Volwaardige roadmaps vormen de basis van sterke 
research programma’s die gezamenlijk zijn gemaakt 

met strategische partners.

R&D portfolio opstellen
huidige competenties en sterktes 

benoemen en benutten om een coherent 
R&D portfolio op te stellen

matching onderzoek
beter matchen van fundamenteel 

onderzoek en relevante toepassingen

R&D portfolio uitbouwen
uitbouwen van de competenties via 

afgestemde programma's met strategische 
partners

onderscheidend programma
door voldoende omvang van de 
onderzoeksthema’s en unieke 

competenties

academisch netwerk
vanuit inhoudelijke vraagstelling in het 

ecosysteem en eigen sterktes 
samenwerking uitbouwen met zorgvuldig 

gekozen andere universiteiten 
internationaal

flexibele werkwijze
adaptieve organisatievormen, gericht op 

markt en maatschappij, inclusief  
(tijdelijke) opleidingen voor speciale 

thema's

impact op grand challenges
vrije experimenteerruimte creëren door 

AIO’s, PDEng’s en studenten bij elkaar te 
zetten om te innoveren voor de grand 

challenges

living labs
de TU/e campus benutten als proeftuin en 
ontmoetingsplaats om in samenwerking 

met ondernemers te werken aan het 
oplossen van uitdagingen

heldere profilering
sterke standpunten kiezen waar we voor 

staan en wat we kunnen doen voor 
maatschappelijke uitdagingen en concreet 
laten zien wat we daarin kunnen betekenen 
binnen het high tech ecosysteem Brainport

transdiciplinaire impact
meer onderzoekers actief om de thema’s te 

verrijken met competenties en inzichten 
vanuit verschillende disciplines voor het 

creëren van oplossingen met impact

onderscheidende competenties
 competenties en criteria benoemen voor 
nieuwe vormen van onderzoek (in-situ en 
longitudinaal) geënt op maatschappelijke 

impact en transdisciplinariteit

TU/e visie op valorisatie

Mijlpaal 2

volwaardige roadmaps

Backcasten

Afstemmen van onderzoeksprogramma’s op geldstromen: 
marktsegmenten, topsectoren, subsidieprogramma’s.
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Organiseren van het ecosysteem

De visie en roadmap zijn in de vorige hoofdstukken 
beschreven. De inhoud van de visie is weliswaar niet 
veranderd, maar de focus en ambitie zijn wel verder 
ingevuld. Om dit de komende jaren daadwerkelijk te 
gaan realiseren moeten rollen en verantwoordelijkheden 
verder uitgewerkt worden, als startpunt voor de 
inrichting van processen en concrete uitwerking in de 
implementatieplannen. 

Rollen en verantwoordelijkheden
Valorisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid op 
meerdere aggregatieniveaus:

• Capaciteitsgroepen en faculteiten: 
Onderzoekers in de capaciteitsgroepen en faculteiten 
spelen hun rol voor onderwerpen binnen hun 
onderzoeksdomein. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van 
financiële speelruimte door (nieuwe) financiering voor 
onderzoek binnen te halen, partners te zoeken voor 
samenwerking en ondernemerschap te stimuleren. 
Daarnaast zijn de faculteiten primair 
verantwoordelijk voor excellentie in de inhoud van de 
onderzoeksprogramma’s.

• Strategische thema’s: 
Programmaleiders spelen hun rol op faculteits-
overschrijdende strategische thema’s. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van financiële 
speelruimte door strategische onderzoeksroadmaps 
te maken die aansluiten bij het beleid van 
subsidieverstrekkers, maar ook door invloed uit te 
oefenen op de agenda’s van die subsidieverstekkers, 
partners te zoeken voor samenwerking en 
ondernemerschap te stimuleren. 
Daarnaast zijn de strategische thema’s primair 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke impact van 
het onderzoek en onderwijs binnen hun thema.

• College van bestuur: 
Het bestuur van de universiteit speelt zijn rol op 
strategisch beleidsniveau.

• TU/e Innovation Lab: 
Medewerkers van het TU/e Innovation Lab 
ondersteunen onderzoekers en programmaleiders, o.a. 
door het Research Support Network.

Capaciteitsgroep

Faculteit
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Gedeelde verantwoordelijkheid voor valorisatie

Onderzoekers spelen hun rol in het creëren 
van speelruimte, samenwerking met partners 

en ondernemerschap voor onderwerpen 
binnen hun onderzoeksdomein.

Programmaleiders spelen hun rol op 
faculteitsoverschrijdende strategische 

thema’s.

Strategische thema’s zorgen voor 
maatschappelijke impact.

Faculteiten zorgen voor 
excellentie in inhoud.

TU/e Innovation Lab ondersteunt 
onderzoekers en programmaleiders.

De gedeelde verantwoordelijkheid voor valorisatie is weergegeven in onderstaand schema:
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Valorisatieprocessen op TU/e niveau
Om de gedeelde verantwoordelijkheid voor valorisatie 
van onderzoek op strategische thema’s tot een succes 
te maken is het aangeven van verantwoordelijkheden 
niet voldoende. Ook de koppeling met de faculteits-
overschrijdende processen in de organisatie is belangrijk. 
De strategische thema’s spelen hier een centrale rol. 
Op dit moment zijn dat de Strategic Areas, Centres 
en Instituten, maar op termijn kan dit verschuiven of 
kunnen er nieuwe thema’s voor in de plaats komen. 
De figuur hiernaast (pag 37) geeft een nadere invulling 
van het ecosysteem van de vorige pagina. Hierin zijn 
naast de organisaties, hun verantwoordelijkheden en 
de vijf kernelementen van valorisatie uit de roadmap (in 
de paarse rechthoekjes), ook de acht processen voor 
kennisvalorisatie aangegeven (in cursief paarse tekst - 
gebaseerd op het ‘Landschap van Kennisvalorisatie’). 

Valorisatie processen binnen de faculteiten
Zoals hierboven aangegeven dragen de faculteiten de 
verantwoordelijkheid voor valorisatie binnen hun eigen 
onderzoeksdomein. 

Het rapport ‘Landschap van Kennisvalorisatie’ (Linda van 
de Burgwal, Sovalacc, 2017)  geeft een gedetailleerde 
uitwerking van valorisatieprocessen. Deze zijn gebruikt 
om de verantwoordelijkheden van de faculteiten 
verder uit te werken. Onderstaand schema geeft een 
geïntegreerd beeld van de verantwoordelijkheden, 
de vier kernelementen van valorisatie uit de roadmap 
waarvoor de faculteiten binnen hun onderzoeksdomein 
verantwoordelijk zijn (in de paarse rechthoekjes), en de 
relevante processen voor kennisvalorisatie (in cursief 
paarse tekst).

Implementatieplan
Naast de processen in het ‘Landschap van 
Kennisvalorisatie’ en dit roadmap rapport is er 
ondertussen ook gewerkt aan adviezen voor 
implementatie. Dit geheel vormt een goede basis voor 
een valorisatie implementatieplan. In de komende 
maanden zal dit plan worden uitgewerkt voor de 
processen die op TU/e niveau lopen.

Een van de elementen die hierbij zullen worden 
ingevuld is de opleiding, stimulering en ontwikkeling 
van kennis op het gebied van valorisatie bij studenten 
en medewerkers (aansluitend bij het beleid voor 
wetenschappelijk personeel).

Subsidie 
verstrekkers

(mkb) bedrijvenStart ups

Creëren van 
financiële 

speelruimte

Stimuleren van 
ondernemerschap

Kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek.
Aanboren van financieringsmogelijkheden voor onderzoeksprojecten.

TU/e
Faculteiten

Excellentie door 
organisatie vanuit 

inhoud

Wetenschappelijk 
directeur strategische 

thema

Strategische 
partners

Samenwerking met 
strategische partners

Samenwerken aan de invulling van een relevant onderzoeksprogramma en 
een onderwijsprogramma dat aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven, 
de markt en de maatschappij.

Strategisch adviseur 
strategische thema

Onderzoeks- 
roadmap &
financiering

Agenda beïnvloeden voor 
onderzoeksbeleid (NL & EU)

Initiëren en creëren van 
samenwerkingsverbanden Ondersteunen van ondernemerschap 

& incubators

Kennisoverdracht:
communicatie & bewustwording

De verantwoordelijkheden en valorisatieprocessen binnen de faculteiten — binnen hun eigen onderzoeksdomein — 
zijn weergegeven in onderstaande figuur:
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Intern
beleid

Extern 
beleid

Subsidie 
verstrekkers

(mkb) bedrijvenStart ups

Creëren van 
financiële 

speelruimte

Stimuleren van 
ondernemerschap

Studenten-
teams

Kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek.
Aanboren van financieringsmogelijkheden voor onderzoeksprojecten.

TU/e
Faculteiten

Excellentie door 
organisatie vanuit 

inhoud

Wetenschappelijk 
directeur strategische 

thema

De Strategische Thema’s
(huidige ACI’s en/of  nieuwe )

Maatschappelijke 
impact door 

strategische thema’s

Managen van een coherent interfacultair programma van (onderzoeks) 
projecten met maatschappelijke impact.
Gedreven vanuit een toekomstbeeld op een grote maatschappelijke 
uitdaging of een disruptieve technologische ontwikkelingen. 
Bijeenbrengen van alle relevante spelers , intern en extern.  
Identificeren van nieuwe mogelijkheden voor projecten, consortia en 
financiering.

Boegbeeld:
Programma manager 
strategische thema

TU/e
College van bestuur

Uitzetten van strategische richtingen. 
Management ondersteuning.

Strategische 
partners

Samenwerking met 
strategische partners

Samenwerken aan de invulling van een relevant onderzoeksprogramma en 
een onderwijsprogramma dat aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven, 
de markt en de maatschappij.

Strategisch adviseur 
strategische thema

Onderzoeks- 
roadmap &
financiering

Onderzoek & 
onderwijs interfaculteit 

Onderwijs
intra-faculteit
& Living labs

Agenda beïnvloeden voor 
onderzoeksbeleid (NL & EU)

Initiëren en creëren van 
samenwerkingsverbanden Ondersteunen van ondernemerschap 

& incubators

Kennisoverdracht:
communicatie & bewustwording

Onderzoek- & 
onderwijsbeleid

De samenhang van verantwoordelijkheden en valorisatieprocessen op TU/e niveau is weergegeven in onderstaande figuur:
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About LightHouse & the TU/e Innovation Lab

TU/e Innovation Lab
Where science meets business

Today’s world demands an adaptive university that seeks and cultivates collaboration 
and cooperation with business, industry and government.

Because not only are research and education the work of the TU/e but also, and 
emphatically, innovation. TU/e Innovation Lab focuses on translating our scientific and 
technological results into solutions that make a contribution to the marketplace and 
society.

We are keen on close collaboration with our academics and scientists, staff and 
students, and with our external business partners. Because this is the kind of 
collaboration that generates new ideas, technological concepts and scientific 
breakthroughs. And it is this collaboration that can get the knowledge into products 
and services and into the marketplace and society. Effective knowledge valorisation 
gives the TU/e a position at the heart of the Dutch knowledge economy. And you are  
key part of our mission!.

dr.ir. Elke den Ouden

TU/e Fellow Innovation, 
Technology Entrepreurship & 
Marketing

Strategic director LightHouse

e.d.ouden@tue.nl

dr.ir. Rianne Valkenburg

Value Producer LightHouse

a.c.valkenburg@tue.nl

drs. Steef Blok

Managing director  
TU/e Innovation Lab

ir. Jan Mengelers

Chairman of the Executive 
Board 

j.h.j.mengelers@tue.nl

LightHouse
Navigating to the knowledge of the TU/e

LightHouse is founded in 2012 to disclose the knowledge on smart lighting and smart 
cities of the Eindhoven University of Technology for Society. LightHouse is originally 
founded as part of the Intelligent Lighting Institute (ILI) and has close ties to the 
research programs related to smart urban lighting. LightHouse has extended its scope 
to smart city solutions with the foundation of the Data Science Centre Eindhoven 
(DSCe). LightHouse executes knowledge intensive projects starting from needs or 
questions from society and organisations as part of the valorisation activities of TU/e 
Innovation Lab, where it also holds office. 

We co-create solutions with cities as well as multinationals and small companies and 
start-ups. We add value to the TU/e by bringing in best practices and societal needs to 
inspire new research and education programs. 

LightHouse works with a network of partners, researchers and students in its projects.

Authors of the Ambition and Research Roadmap Human Vitality and Technology:



/ expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e

Naast onderwijs en onderzoek is kennisvalorisatie de derde kerntaak van de Nederlandse universiteiten. In het afgelopen decennium gaf de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een sterke impuls aan haar valorisatietaak, onder andere door de oprichting van TU/e Innovation Lab. 
Het afgelopen jaar is de TU/e visie op valorisatie herijkt. Samen met medewerkers, belanghebbenden en experts is een proces opgestart om de 
breedheid en complexiteit van valorisatie-initiatieven helder te krijgen, besluitvorming te verbeteren en slagvaardigheid te vergroten. Deze visie 
en roadmap voor TU/e valorisatie is daar een onderdeel van.

In dit rapport worden de visie en roadmap beschreven. De visie is uitwerkt en gevisualiseerd in een concreet gewenst toekomstscenario. Op 
basis van het gewenste toekomstscenario is een roadmap opgesteld waarin de activiteiten en mijlpalen zijn opgenomen die nodig zijn om het 
gewenst toekomstscenario daadwerkelijk te bereiken.

Voor meer informatie: www.tue-lighthouse.nl/Valorisation.html

Eindhoven, maart 2017
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