
Financiële positie van Tilburg University 

 

Uitgangspunten financieel beleid 
Tilburg University heeft de ondersteuningsorganisatie ingrijpend gereorganiseerd. Het ondersteunend- 
en beheerspersoneel (OBP) is ondergebracht in divisies die voor alle faculteiten gezamenlijk werken. 
Kwaliteit, harmonisatie en efficiency zijn daarbij de sleutelwoorden. De besparing op overhead (m€ 1 in 
2016 en structureel m€ 5) komt ten gunste aan onderwijs - meer handen aan het bord - en onderzoek. 
 
Tilburg University stimuleert haar faculteiten om strategische projecten te ontwikkelen die worden 
gefinancierd uit de facultaire reserves. Voorwaarde is dat deze plannen de kwaliteit en de 
aantrekkingskracht van het onderwijs en onderzoek verhogen. In de meeste gevallen worden de 
investeringen in onderwijs en onderzoek binnen een redelijke termijn terugverdiend. 
 
Door de investeringsplannen ontstaan financiële tekorten in de meerjarenbegroting. Tilburg University 
zal de komende jaren financieel scherper aan de wind gaan zeilen. De beheersbaarheid van inkomsten 
en uitgaven blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voorlopig kunnen de investeringen in onderwijs, 
onderzoek en infrastructuur – gebouwen en ICT – uit eigen middelen worden gefinancierd. Op termijn 
zal aanvullend vreemd vermogen worden aangetrokken.  
 
Toelichting op het resultaat 2015 
Een van de oorzaken van het exploitatieresultaat in 2015 (2,5% van de omzet) is de vacaturestop voor 
het OBP in de aanloop naar de nieuwe ondersteuningsorganisatie. Positief is dat het WP vorig jaar na de 
geleidelijke daling vanaf 2010 is gegroeid. Dit zal zich de komende jaren versterkt doorzetten als de 
faculteiten op stoom komen met de investeringen in onderwijs en onderzoek. Voorwaarde daarbij is wel 
dat voldoende kwalitatief geschikt WP op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Het resultaat 2015 zal de 
komende jaren worden ingezet voor investeringen in onderwijs en onderzoek.  
 
Investeringen 
De investeringen in huisvesting vloeien voort uit de in 2014 vastgestelde strategische huisvestingsplan. 
In 2017 start een ingrijpende renovatie van het Koopmansgebouw en de nieuwbouw van een modern en 
innovatief Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (OZC) op de Tilburgse campus. Deze investeringen worden 
voor een deel gefinancierd met eigen liquiditeiten en gedeeltelijk met vreemd vermogen.  
 
Samen met de Technische Universiteit Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-
Hertogenbosch wordt het voormalige klooster Mariënburg in Den Bosch  geschikt gemaakt voor de 
huisvesting van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Hierin zijn de joint-masteropleiding 
Data Science and Entrepreneurship en de daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van 
onderzoek en valorisatie ondergebracht.  
 

2015 2016 2017 2018

in mln €

Eigen vermogen 143,5 143,1 142,3 141,7

Liquide middelen 122,7 60,2 51,6 47,1

Kortlopende schulden 80,8 69,8 66,5 63,1

Langlopende schulden 34,3 32,3 30,3 41,4

Exploitatieresultaat 5,2 -0,4 -0,8 -0,5

Solvabi l i tei t 0,5 0,6 0,6 0,6

Bron: Jaarverslag 2015



JADS maakt deel uit van een Grand Initiative on Data Science (GRIDS) in de kennisdriehoek Tilburg, 
Eindhoven en Den Bosch waarvan ook de joint-bachelor Data Science, diverse andere opleidingen en 
gezamenlijke onderzoeksinitiatieven deel uitmaken. De komende tien jaar neemt Tilburg University via 
de faculteiten een kwart van de totale investering van m€ 40 in GRIDS voor zijn rekening.  
 
Tilburg University heeft in 2015 het Tilburgse Onderwijsprofiel (TOP) vastgesteld. Dit is mede gebaseerd 
op een ambitieuze digitaliseringsagenda. Het nieuwe OZC wordt uitgerust met moderne ICT-
voorzieningen waaronder faciliteiten voor digitaal toetsen en een technology lab. Studenten en 
docenten krijgen hiermee de beschikking over een innovatieve en uitdagende leer- en werkomgeving. 
De investeringsplannen in huisvesting en ICT zullen in combinatie met de investeringsplannen voor 
onderwijs en onderzoek leiden tot een beheerste afname van de beschikbare liquiditeiten in meerjarig 
perspectief.  
 
De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Dit is inclusief de 
investeringsplannen. Het Stichtingsbestuur van Tilburg University (Raad van Toezicht) heeft het 
goedkeuringsrecht op de begroting en is nauw betrokken bij de voorbereiding van de 
investeringsbeslissingen. Via de Auditcommissie houdt het Stichtingsbestuur toezicht op de 
aanwezigheid en werking van de systemen en processen voor risicobeheersing, de naleving van wet- en 
regelgeving en de financiële ontwikkelingen. Voor de interne beheersing hanteert Tilburg University het 
4 Lines of Defense Model. 


