
Tilburg 
 
Beleid 
Gemeente Tilburg heeft zich in 2016 aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 
is de gemeente aan de slag gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft ze ook 
opgenomen in de programmabegroting van 2018. Daarbij heeft de gemeente voornamelijk gekeken 
naar wat belangrijk is voor en in Tilburg, vanuit de denkwijze ‘think globally, act locally’. Tilburg heeft 
ervoor gekozen om de focus te leggen op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. 
In het nieuwe beleid zijn de Global Goals opgenomen, geïnspireerd op vier dimensies van de doelen: 
inclusieve sociale ontwikkeling, inclusieve economische ontwikkeling, een duurzaam milieu en vrede 
en veiligheid. 
 
Tilburg ziet zichzelf als een gemeente met een van oudsher sterk sociaal profiel. Er is een groot 
netwerk in de stad van mensen en organisaties die vanuit diverse achtergronden betrokken zijn bij 
mondiale bewustwording. Denk aan ngo’s, ondernemers en het onderwijs, maar ook individuele 
inwoners. Veel van deze mensen komen samen en ontmoeten elkaar via het platform ‘Een wereld te 
winnen’. Hier ontstaan nieuwe samenwerkingen en ideeën. De beweging van het platform komt van 
onderop, wat maakt dat het leeft in Tilburg. De gemeente noemt het “de basis in de stad voor 
bewustwording van de duurzame ontwikkelingsdoelen”. 
 
Een wereld te winnen 
Gemeente Tilburg heeft een subsidieregeling ‘Een wereld te winnen 2016-2020’ waarmee de 
gemeente Tilburgse projecten en programma’s wil ondersteunen. Deze subsidieregeling wordt 
grotendeels georganiseerd door het gelijk genaamde burgerplatform. Met de projecten die het 
platform ondersteunt, wil Tilburg bijdragen aan het realiseren van de Global Goals. Op het moment 
(dec. 2017) zijn er ruim 200 Tilburgers lid van het platform en bezoeken ze ook regelmatig pitch-
bijeenkomsten van ‘Een wereld te winnen’. 
 
Hoe werkt het? 
Initiatiefnemers van Tilburgse projecten en programma’s die in aanmerking willen komen voor subsidie 
voor hun werk kunnen hun plannen pitchen bij bijeenkomsten van het platform. Deze bijeenkomsten 
vinden minstens twee keer per jaar plaats. De gemeente organiseert dan een pitch-avond waar lokale 
programma’s en projecten hun werk mogen pitchen om in aanmerking te komen voor een subsidie.  
 
De commissie achter het platform beoordeelt de pitches die gepresenteerd worden. Dit doen ze in de 
vorm van een openbaar, gezamenlijk, onderbouwd, kort en bondig advies aan het college van 
burgemeester en wethouders. Hiernaast kunnen ook de leden van het platform meestemmen tijdens 
de bijeenkomsten en geven ze tips over de projectplannen. Een van de criteria voor het krijgen van 
subsidie is dat het project of programma bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals. Het helpt in 
Tilburg dat ze nog altijd over een vrij ruim budget beschikken voor deze projecten, waardoor veel 
initiatieven gesteund kunnen worden. 
 
Sinds 1 juli 2016 zijn er al twintig projectvoorstellen gehonoreerd, daarnaast zijn er 5 grote 
programmavoorstellen goedgekeurd, die lopen tot juli 2019. De subsidies voor projecten zijn tot de 
€15.000 en voor programma’s tussen de €15.000 en de €40.000. De verwachting is dat er tot maart 
2020 nog een aantal projectvoorstellen kunnen worden geaccepteerd. 

 
Toekomstvisie 
Gemeente Tilburg brengt met het project de duurzame 
ontwikkelingsdoelen dichtbij haar eigen inwoners. Door ze 
te laten participeren in het gemeentelijke project, krijgt het 
mondiale doel van het project lokaal draagvlak. De 
komende tijd gaat gemeente Tilburg op verscheidene 
manieren aan de slag met het platform. Zo willen ze het 
platform gaan vernieuwen en verbreden en middels de 
projecten en programma’s lokaal bestuur in Tilburg en 
elders in de wereld ondersteunen. Door dit in het kader van 
de Global Goals te doen, wil de gemeente onder andere op 
die manier haar steentje bijdragen aan de campagne. 

“Deze beweging komt van 

onderop en leeft in Tilburg. Het 
is de basis in de stad voor 

bewustwording van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, die we de 

komende periode nog verder 

hopen te verbreden.” 


