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EVALUATIE VAN HET ONDERZOEKS- EN OPLEIDINGS-

PROGRAMMA VOOR VERGELIJKENDE REGIONALE 

 INTEGRATIESTUDIES VAN DE VERENIGDE NATIES 

(UNU-CRIS) 

 

MANAGEMENTSAMENVATTING 

Supranationale regio’s zoals Europa, maar ook kleinere regio’s als Vlaanderen 

worden op het wereldtoneel steeds belangrijker. In het licht van deze ontwikke-

ling lanceerde de United Nations University (UNU), een ‘think tank’ van de Vere-

nigde Naties, in 2001 een onderzoeks- en opleidingsprogramma rond regionale 

integratie. Het onderzoeksprogramma, UNU-CRIS genaamd (Comparative Regio-

nal Integration Studies), is gevestigd in Brugge en wordt in hoofdzaak gefinan-

cierd door de Vlaamse overheid.1 Op de vooravond van een nieuwe financierings-

periode (2010-2014), gaf het Vlaamse departement van Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) opdracht voor een evaluatie van UNU-CRIS, zoals voorzien in 

het lopende Memorandum of Understanding (MoU). De evaluatiestudie werd uit-

gevoerd door IDEA Consult (Brussel). 

Inleiding

                                           

1 De voorwaarden en verwachtingen, verbonden aan de financiering staan beschreven in een ‘Memo-
randum of Understanding’ tussen de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar rege-
ring aan de ene kant en de United Nations University en het Europacollege aan de andere kant. 

De evaluatie van UNU-CRIS spitste 

zich toe op de vier voornaamste acti-

viteitsdomeinen en de drie voor-

naamste inputfactoren: 

1. Onderzoek; 

2. Capaciteitsopbouw; 

3. Beleidsadvies en –relevantie; 

4. Communicatie; 

5. Financiële middelen; 

6. Human resources; 

7. Institutionele inbedding. 

Een uitgebreide studie van de be-

schikbare bronnen, diepte-interviews 

met bevoorrechte getuigen en een 

‘peer review’ met internationale ex-

perts, brachten de noodzakelijke in-

formatie op de plank over al deze 

onderwerpen. 

Onderzoek 

‘Regionale integratie’ is een breed, 

horizontaal onderwerp, met vertak-

kingen naar tal van subthema’s. 

Door middel van regionale integratie 

(samenwerking tussen regio’s en/of 

landen) kan de welvaart worden ver-

hoogd, economische groei gereali-

seerd en vrede en stabiliteit bewerk-

stelligd. De afgelopen jaren heeft 

UNU-CRIS zijn onderzoek georgani-

seerd in vier clusters (socio-

economische ontwikkeling, vrede en 

veiligheid, governance/bestuur en 

monitoring). 

UNU-CRIS is heel productief in het 

publiceren van boeken en artikels 

rond regionale integratie wereldwijd. 

Hiermee overschrijdt men ruim-

schoots zowel de targets die werden 

overeengekomen met UNU als de 

gangbare academische standaarden. 

Ook de kwaliteit van het weten-

schappelijke werk is behoorlijk hoog, 

af te lezen aan de uitgeverijen 

waarmee wordt samengewerkt en 

het aantal artikels in academisch 

hoogstaande tijdschriften. De reik-

wijdte van vier onderzoeksdomeinen 

lijkt evenwel zeer ambitieus, te am-

bitieus. Uit de evaluatie bleek im-
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mers dat UNU-CRIS niet in staat is 

alle onderzoeksthema’s gelijkmatig 

te behandelen. 

Daarnaast is de vergelijkende en in-

terdisciplinaire benadering, die UNU-

CRIS claimt te volgen, niet altijd te 

herkennen in het werk. Dit zou meer 

consequent toegepast kunnen wor-

den. Bovendien is UNU-CRIS succes-

voller in het onderzoek zelf (theore-

tisch of empirisch) dan in de verta-

ling ervan (valorisatie) naar prakti-

sche instrumenten of methodes ter 

ondersteuning van beleidsmakers. 

UNU-CRIS is goed geïntegreerd in 

wetenschappelijke netwerken en 

werkt samen met wetenschappelijke 

partners over de hele wereld. Hoewel 

de partners meestal internationaal 

zijn (81%), zijn ook de Vlaamse uni-

versiteiten betrokken in UNU-CRIS 

projecten, soms occasioneel, soms 

intensief en op structurele basis. 

Capaciteitsopbouw 

Als VN-instituut heeft UNU-CRIS de 

ambitie om kennis en goede praktij-

ken te verspreiden rond regionale 

integratie wereldwijd. Daartoe wor-

den opleidingen georganiseerd voor 

studenten en professionals. UNU-

CRIS spreidt een hoop voluntarisme 

tentoon m.b.t. ‘capacity building', 

maar bleef in het verleden te vaak 

hangen in ad hoc initiatieven. Om 

structurele effecten te bereiken moe-

ten de vormingstrajecten ingebed 

zijn in meer structurele relaties op 

het vlak van capacity building.  

Het recente NETRIS project zou een 

doorbraak kunnen betekenen in het 

hoofdstuk ‘capacity building’ van 

UNU-CRIS’ weten-

schappelijk werk is van 

hoog niveau, maar de 

vertaling ervan naar 

praktijk en beleid ver-
dient meer aandacht. 

 

UNU-CRIS is heel productief in het publiceren van boeken en artikelen rond 
 regionale integratie wereldwijd (foto: pand UNU-CRIS, Brugge) 
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UNU-CRIS. Het voorziet immers in de 

uitbouw van structurele partner-

schappen met academische instellin-

gen in de ACP-landen (African, Ca-

ribbean and Pacific Group of States). 

UNU-CRIS ontving de voorbije jaren 

ook stagiaires en doctorandi van zo-

wel Vlaamse universiteiten als van 

ontwikkelingslanden. Binnen het Eu-

ropese GARNET project organiseerde 

UNU-CRIS met de ULB een succes-

volle internationale PhD school. 

Beleidsadvies en relevantie 

De beleidsrelevantie van UNU-CRIS 

is vooral zichtbaar op het internatio-

nale niveau. Het centrum is sterk 

aanwezig en actief geweest binnen 

de VN en ook steeds vaker binnen de 

Europese Unie. In de periode 2004-

2006 adviseerde UNU-CRIS bv. van 

heel kortbij de VN-Veiligheidsraad 

omtrent de rol van regio’s in het be-

werken van vrede en veiligheid. 

UNU-CRIS genereerde ook beleids-

adviezen voor zowel de Vlaamse als 

de federale overheid (vb. een studie 

ter voorbereiding van de vernieuwing 

van het Benelux verdrag in 2006), 

maar de oprichting door de Vlaamse 

overheid van een eigen ‘Steunpunt 

Internationaal Vlaanderen’ voor be-

leidsvoorbereidend onderzoek, ver-

kleinde de mogelijke rol van UNU-

CRIS in beleidsvoorbereiding voor 

Vlaanderen. Sinds 2006 werd UNU-

CRIS actiever in maatschappelijke 

organisaties, wat haar in staat stelde 

de Vlaamse beleidsmakers toch indi-

rect te bereiken, en tegelijkertijd de 

lokale inbedding te versterken. 

Een kritische noot vooral vanuit de 

experts was dat het beleidsadvies 

meer gericht zouden moeten zijn op 

de ontwikkelingslanden. Veel beleids-

relevante kennis kan daarheen wor-

den getransfereerd, waar hoge toe-

gevoegde waarde zou hebben. 

Communicatie 

Om het bereik van haar activiteiten 

te maximaliseren, is communicatie 

een belangrijk aspect voor UNU-

CRIS. De belangrijkste communica-

tie-instrumenten van UNU-CRIS, 

zijnde de website en de elektronische 

nieuwsbrief (maandelijks), zijn dege-

lijk en informatief. De verspreiding 

ervan en de interesse namen ook 

sterk toe de laatste jaren. Niettemin 

adviseren we een diepgaande analy-

se van het bereik van deze media. 

Wij menen dat initiatief moet geno-

men worden om in het bijzonder de 

regionale organisaties, de ontwikke-

lingslanden en de Vlaamse overheid 

beter te bereiken. 

Dit brengt ons tot de meer algemene 

bevinding, dat UNU-CRIS weliswaar 

een aantal principes hanteert in zijn 

communicatie, maar dat er geen al-

gemene en consequente communica-

tiestrategie bestaat. Deze leemte zal 

in de komende periode opgevuld 

moeten worden, niet alleen t.a.v. 

haar doelgroepen, maar ook om het 

brede publiek in Vlaanderen en daar-

buiten te informeren over de rele-

vantie van het UNU-CRIS onderzoek 

(wetenschapscommunicatie). 

Financiële middelen 

Bij het beoordelen van de prestaties 

van een organisatie als UNU-CRIS 

kan uiteraard niet voorbij gegaan 

worden aan de beschikbare financiële 

middelen. 

 “UNU-CRIS moet een betere match vinden tus-

sen enerzijds haar financiële middelen 

 en anderzijds haar eigen ambities en die van 
haar belangrijkste stakeholders” 
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Het onderzoekscentrum ontvangt 

een jaarlijkse toelage van 1 miljoen 

Euro van de Vlaamse overheid, die 

daarmee het instituut een relatief 

stabiele financiële basis geeft, ui-

teraard onder de voorwaarde dat 

UNU-CRIS zijn overeenkomst met de 

Vlaamse Overheid respecteert. 

Bovenop zijn structurele toelage, is 

UNU-CRIS zeer succesvol in het aan-

trekken van externe projectmidde-

len, vooral van de Europese Commis-

sie. De jaarlijkse ratio van 20% ex-

terne financiering, opgenomen als 

objectief in het ‘Memorandum of Un-

derstanding’ met de Vlaamse over-

heid, werd de voorbije jaren ruim 

gehaald. In de komende jaren zal de 

externe projectfinanciering nog ver-

der aangroeien. Het succes van UNU-

CRIS in de Europese Kaderprogram-

ma’s zegt ook iets over de kwaliteit 

van de projectvoorstellen van UNU-

CRIS. De competitie is daar immers 

zeer hoog en enkel de excellente 

projecten halen de meet. 

Vergeleken met andere UNU onder-

zoekscentra en –programma’s, is het 

budget van UNU-CRIS relatief klein 

en beschikt het over beperkte midde-

len.  In dat verband concludeerden 

de experts dat de middelen die UNU-

CRIS ter beschikking worden gesteld, 

ontoereikend zijn in verhouding tot 

zowel de eigen ambities van UNU-

CRIS als de verwachtingen die door 

de UN en de Vlaamse overheid wor-

den geformuleerd. Hoe UNU-CRIS 

hiermee moet omgaan, komt verder 

in deze tekst aan bod bij de aanbe-

velingen. 

Human resources 

Gedurende de evaluatieperiode 

(2005-2009) stelde UNU-CRIS 13 

personen te werk. Vier daarvan zijn 

senior onderzoekers; de anderen zijn 

junior- en projectonderzoekers. 

In diezelfde periode stellen we te-

vens een relatief groot verloop van 

medewerkers vast en zijn er een 

paar senior onderzoekers bij UNU-

CRIS weggegaan. Dat is jammer, ge-

zien dit omwille van het beperkt aan-

tal seniors (4), directe gevolgen 

heeft voor de continuïteit van de on-

derzoeksdomeinen. 

Niettemin is deze situatie ook een 

kans voor UNU-CRIS om de vacatu-

res in te vullen met nieuwe excellen-

te onderzoekers. UNU-CRIS en haar 

werk genieten sinds 2007 steeds 

meer erkenning binnen de academi-

sche gemeenschap. Dit laat UNU-

CRIS toe selectiever te zijn in het 

aantrekken van toekomstige mede-

werkers. Momenteel worden plannen 

ontwikkeld en geïmplementeerd om 

de staf verder te versterken.  

Hieraan gerelateerd, suggereerden 

de experts om de staf, die momen-

teel overwegend Europees is, sterker 

te diversifiëren door onderzoekers uit 

de ontwikkelingslanden aan te trek-

ken. 

Institutionele inbedding 

UNU-CRIS is goed ingebed en een 

actieve partner in de VN-familie. 

Goede contacten zijn er vooral met 

VN Brussels, UNESCO, UNDP en an-

dere UNU’s.  

Doorheen een aantal belangrijke Eu-

ropese projecten, groeide de laatste 

jaren bovendien een sterk contact 

met de Europese Commissie. Ook 

voor de toekomst een belangrijke 

partner voor de financieringsbron 

voor onderzoeksprojecten. 

Daarnaast heeft UNU-CRIS een rela-

tief uitgebreid netwerk met academi-

sche instituten in (West-)Europa. 

Ook met diverse onderzoeksgroepen 

binnen de Vlaamse universiteiten be-

staat een goed contact. De relaties 

met de Vlaamse en Belgische over-

heid zijn echter beperkt. 

De belangrijkste potenties voor de 

toekomst liggen in het aanscherpen 

van de relaties met de ontwikkelings-

landen, met de regionale arrange-

menten wereldwijd en met de 

Vlaamse overheid als hoofdaandeel-

houder. 
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Stakeholdersverwachtingen 

UNU-CRIS moet opereren in een 

complexe context, waarin diverse 

stakeholders elk hun eigen verwach-

tingen en vragen opleggen aan het 

instituut. Een analyse van de ver-

wachtingen van zowel de kant van de 

VN en haar universiteit als van de 

kant van Vlaanderen (overheid en 

academische wereld) toonde aan dat 

UNU-CRIS om moet gaan met niet 

alleen hoge maar ook conflicterende 

verwachtingen. Zo verwacht de VN 

bijvoorbeeld beleidsvoorbereidend 

werk en samenwerking op een mon-

diaal niveau, terwijl Vlaanderen dit 

verwacht op een meer lokaal niveau. 

Bovendien heeft UNU-CRIS zelf ook 

hoge ambities op het onderzoeks-

vlak. Dat niet alle verwachtingen ex-

pliciet zijn geformuleerd en dat de 

doelstellingen niet altijd kwantitatief 

zijn onderbouwd, maakt het er niet 

gemakkelijker op. 

De uitdaging voor de toekomst be-

staat erin om een strategie te formu-

leren, die berust op de instemming 

van alle stakeholders, en realistisch 

is in relatie tot de beperkte financiële 

middelen. 

Algemene conclusies 

De evaluatie heeft allereerst duidelijk 

gemaakt dat de schaal van UNU-

CRIS en haar werk te beperkt is om 

werkelijk een wereldwijde impact te 

bewerkstelligen. Dit betekent niet 

dat het instituut niet goed functio-

neert, eerder het tegendeel. Alle in-

ternationale experts waren het er-

over eens dat UNU-CRIS zeer goed 

presteert in verhouding tot haar be-

perkte middelen. 

- UNU-CRIS is vooral productief op 
wetenschappelijk gebied. De aca-

demische output (publicaties) ligt 

aanzienlijk hoger dan de output 

inzake capaciteitsopbouw en be-

leidsvoorbereiding. 

De verwachtingen van de stakeholders van UNU-CRIS liggen niet alleen hoog,  
ze zijn op bepaalde punten ook niet te verzoenen. 
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- Consequent met haar missie en 
inbedding is de impact van UNU-

CRIS’ vooral internationaal. De di-

recte ‘returns’ richting België en 

Vlaanderen zijn beperkter. 

- De externe projectfinanciering die 
UNU-CRIS wist aan te trekken re-

flecteert een sterke onderne-

mingszin binnen het instituut. Dit 

is noodzakelijk om te kunnen om-

gaan met de complexe stakehol-

derscontext. 

Buiten de algemeen positieve waar-

dering, bestaan er toch noch een 

aantal mogelijkheden om het functi-

oneren van UNU-CRIS te verbeteren 

en haar impact te verhogen: 

- De reikwijdte van de UNU-CRIS 
activiteiten en onderzoeksprojec-

ten is te breed en dient meer ge-

focust te worden. Dit 

zal de effectiviteit 

verhogen van de 

(beperkte) middelen, 

die nu versnipperd 

zijn over verscheide-

ne activiteiten en 

domeinen. 

- UNU-CRIS moet zich 
realiseren dat zijn 

werk een bijdrage moet leveren 

voor mondiale problemen, waar 

men binnen de UN een oplossing 

voor zoekt. De essentiële stap van 

valorisatie van het onderzoek, de 

vertaling van het onderzoek, ver-

dient meer aandacht in het UNU-

CRIS verhaal.  

- De doelgroepen van UNU-CRIS 
zijn mogelijk nog te weinig afge-

lijnd. Deze zouden beter kunnen 

worden geselecteerd en gedefini-

eerd, in functie van een maximale 

toegevoegde waarde. Dit zou de 

relevantie van UNU-CRIS vergro-

ten en duidelijker onderscheiden 

van andere onderzoeksinstituten 

op het vlak van regionale integra-

tie. 

 

 

Aanbevelingen 

1. Stel prioriteiten in algemene posi-
tionering en in acties 

In een scenario waarin de Vlaamse 

basistoelage gelijk blijft, zullen be-

paalde keuzes gemaakt moeten wor-

den. Niet alle verwachtingen van de 

stakeholders kunnen expliciet be-

handeld worden; bijvoorbeeld de or-

ganisatie van een master programma 

is momenteel niet realistisch. Vanuit 

een goede inschatting van de ver-

schillende verwachtingen, moet UNU-

CRIS haar eigen strategische synthe-

se maken en tot uitvoering brengen. 

Daarbij zal het instituut prioriteiten 

moeten stellen t.a.v. zijn activiteiten 

en zich specialiseren op een beperkte 

agenda. 

Verder kan UNU-

CRIS niet tegelijk 

een denktank, een 

onderzoeksinstituut 

en een universiteit 

zijn. Ondersteund 

door de internationa-

le experts adviseren 

wij aan UNU-CRIS 

om zich te positione-

ren als een ‘denk tank’ rond regiona-

le integratie, met onderzoek als fun-

dament voor onderbouwd beleidsad-

vies. 

2. Focus de eigen onderzoeksactivi-
teiten en vul ze aan met sterke 

partnerschappen 

We adviseren om het aantal onder-

zoeksdomeinen te beperken. De ex-

perts sympathiseren met het idee om 

zich te concentreren op de meer ho-

rizontale en institutionele (bestuurlij-

ke) aspecten van regionale integra-

tie. Deze kennis kan worden toege-

past op elk regionaal arrangement 

wereldwijd. De bestaande monito-

ringactiviteiten (zoals de RIKS data-

bank) zijn daar een illustratie van. 

Om deze benadering aan te vullen 

met toegepast onderzoek naar ac-

“Keuzes maken” 

 is de rode draad 

doorheen de aan-

bevelingen van de 

 internationale 

 experts 
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tuele VN-thema’s zoals veiligheid, 

mensenrechten en milieu, moet de 

bestaande netwerkbenadering (wer-

ken met associates) verder ontwik-

keld worden. Het prestige en de 

unieke positie van de Verenigde Na-

ties moeten worden benut om we-

reldwijd erkende academici aan het 

centrum te linken. 

3. Pas de specifiek vergelijkende be-
nadering meer consistent toe 

De vergelijkende studie van regiona-

le integratie arrangementen wereld-

wijd is wat UNU-CRIS uniek maakt. 

In de toekomst zou UNU-CRIS deze 

benadering meer consequent moeten 

toepassen. Dit zal haar onderschei-

dend vermogen vergroten en be-

leidsrelevante onderzoeksbevindin-

gen genereren voor praktische vra-

gen (bijvoorbeeld wat maakt bepaal-

de regionale arrangementen succes-

voller dan andere?). 

4. Beschouw onderzoek als funda-
ment en kernactiviteit, maar niet 

als finale doelstelling 

Zoals het charter van de Universiteit 

van de Verenigde Naties stelt, is de 

uiteindelijke doelstelling van UNU-

CRIS het helpen van de internationa-

le gemeenschap bij het oplossen van 

mondiale problemen. Daarom be-

schouwen we het onderzoek van het 

instituut als instrumenteel tegenover 

de maatschappelijke meerwaarde. 

Excellent onderzoek vormt het fun-

dament van het centrum als basis 

voor beleidsadvies en capaciteitsop-

bouw, maar is niet de finale uit-

komst. Het is essentieel dat men zich 

voldoende maatschappelijk oriën-

teert, met telkens de meerwaarde 

voor de internationale gemeenschap 

voor ogen. 

5. Besteed meer aandacht aan valo-
risatie van het onderzoek 

Om werkelijk bij te dragen aan het 

oplossen van mondiale problemen, is 

het belangrijk dat de onderzoeksbe-

vindingen van UNU-CRIS wijd ver-

spreid worden naar politieke en 

maatschappelijke organisaties. Zo 

moet meer aandacht gaan naar de 

vertaling van de onderzoeksuitkom-

sten in beknopte beleidsnota’s en 

artikels voor breed publiek. Zoals 

een expert het kernachtig samenvat-

te: ‘geen boek zonder beleidsnota’.  

6. Meer oriëntatie in de richting van 
de ontwikkelingslanden 

De activiteiten, de partners (onder-

zoeksinstituten, uitgevers), de on-

derzoekers van UNU-CRIS zijn over-

wegend Europees. We concluderen 

echter dat UNU-CRIS meer toege-

voegde waarde kan realiseren voor 

de ontwikkelingslanden. Daarom ad-

viseren wij om de relaties te intensi-

fiëren met academici, beleidsmakers 

en regionale organisaties in die lan-

den. Dit zou de relevantie en de im-

pact van het instituut sterk vergro-

ten. Een coöperatieve en participa-

tieve aanpak met lokale partners in 

die landen (academici, uitgevers en 

opleidingsinstituten) heeft daarbij de 

grootste kans op succes. 

Twinning-partnerschappen in de 

ontwikkelingslanden, zoals door de 

UNU-rector gevraagd, passen binnen 

deze prioriteit, maar lijken niet rea-

listisch binnen het huidige socio-

economische klimaat, gezien ze voor 

een groot deel gefinancierd dienen te 

worden door het gastland, in casu 

Vlaanderen. Interviews met verte-

genwoordigers van de Vlaamse over-

heid suggereerden dat daar (zeker 

op dit moment van besparingen) 

geen budgettaire ruimte voor is. 

7. Neem niet teveel hooi op de vork 
m.b.t. reguliere onderwijsactivitei-

ten 

Op vraag van het UNU-

hoofdkwartier, onderzoekt UNU-CRIS 

momenteel de mogelijkheden om 

haar opleidingscomponent verder te 

ontwikkelen, bv. door het organise-

ren van een Master en/of PhD pro-

gramma. Echter, de experts formu-

leerden sterk voorbehoud bij deze 

plannen. Dit soort van onderwijsacti-

viteiten vraag immers een ruimere 
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omkadering en zullen voor een kleine 

organisatie UNU-CRIS ten koste gaan 

van de bestaande (onder-

zoeks)activiteiten. 

Het expertenpanel suggereerde de 

initiatieven inzake ‘capacity building’ 

eerder te richten op beleidsmakers 

en functionarissen in de ontwikke-

lingslanden, eerder dan op een mas-

terprogramma. 

Een piste die volgens de experts wel 

mogelijkheden biedt en onderzocht 

dient te worden is de mogelijke uit-

bouw van UNU-CRIS in de richting 

van een post-doctoraal onderzoeks-

instituut. Zo’n scenario behoeft min-

der staf en er is EU financiering voor 

beschikbaar. Bovendien zou dit het 

niveau verhogen van de staf, die 

momenteel vooral bestaat uit docto-

raats- en zelfs masterstudenten (zie 

ook volgende aanbeveling). 

8. Verbeter de organisatie en de in-
terne processen 

Na de pilootjaren van UNU-CRIS, is 

de tijd rijp voor een professionalise-

ring van de organisatie en een aantal 

interne processen. We denken daar-

bij aan: 

- het versterken van de ‘human re-
sources’ door een gefaseerde uit-

bouw van de senior staf (de ex-

perts noemden zeven seniors een 

kritisch minimum), de introductie 

van een systeem van perso-

neelsevaluatie, en/of de transfor-

matie naar een post-doctoraal in-

stituut. 

- het formaliseren van de kwali-
teitscontrole op het academisch 

werk, waarbij de senior staf toe-

ziet op het werk van de junior 

staf. 

- het formuleren en implementeren 
van een consistente communica-

tiestrategie gericht op de belang-

rijke doelgroepen en rekening 

houdend met de verwachtingen 

van de stakeholders. 

 

 

UNU-CRIS kan een grote toegevoegde waarde hebben in het versterken van de 
 regionale samenwerkingsverbanden die bestaan in de ontwikkelingslanden. 
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Strategisch plan 2010-2014 

Het UNU-CRIS ontwerp strategisch 

plan 2010-2014 bevat een nieuwe 

missie en vijf strategische ambities 

voor de komende jaren. IDEA Con-

sult analyseerde het plan en formu-

leerde aanbevelingen om het te fina-

liseren. We confronteerden het plan 

met de SWOT analyse (sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen) in 

het rapport. 

UNU-CRIS lijkt zich bewust te zijn 

van haar sterktes en tracht deze te 

benutten, wat weer haar onderne-

mende houding aantoont. UNU-CRIS 

integreert de verwachtingen van alle 

stakeholders in het plan en verhoogt 

haar ambitie om externe financiering 

aan te trekken tot 33% van de 

Vlaamse basisfinanciering. 

Het plan voorziet ook in het wegwer-

ken van een aantal zwakke punten. 

Allereerst worden de returns en de 

meerwaarde voor Vlaanderen duide-

lijker aangetoond, inclusief het be-

noemen van concrete initiatieven. 

Ten tweede zal UNU-CRIS meer aan-

dacht schenken aan kwaliteitscontro-

le en personeelsevaluatie, hoewel dit 

verder weinig wordt gepreciseerd. 

Tenslotte zal UNU-CRIS haar ‘capaci-

ty building’ initiatieven meer richten 

op functionarissen en regionale or-

ganisaties in de ontwikkelingslanden. 

Dit is in lijn met de aanbevelingen, 

hoewel de initiatieven m.b.t. capaci-

teitsopbouw op projectbasis zijn 

voorzien, terwijl ze voor ons een 

structureel karakter zouden moeten 

hebben. De experts merkten ook op 

dat de partners waarmee aan capaci-

tietsopbouw wordt gewerkt, op een 

meer strategische basis zouden moe-

ten worden gekozen. 

Sommige essentiële zwaktes worden 

nog niet aangepakt in het ontwerp 

van strategisch plan. Het voornaam-

ste doel van ieder strategisch plan is 

het formuleren en uitleggen van 

strategische keuzes voor de toe-

komst. Dit ‘strategisch plan’ gaat 

evenwel om de belangrijke keuzen 

heen. Het is een goed gestructureer-

de wensenlijst, die maximaal beant-

woordt aan zowat alle verwachtingen 

van de belangrijke stakeholders. 

Daardoor wordt het meteen onuit-

voerbaar. In overleg met UNU en 

met de Vlaamse overheid moet UNU-

CRIS haar ambities in een realisti-

scher perspectief plaatsen. 

Verder zouden de specifieke onder-

zoeksscope (comparatief, interdisci-

plinair), de valorisatie van het onder-

zoek en de communicatiestrategie 

meer aandacht moeten krijgen in het 

plan (zie aanbevelingen). 

Wat betreft de kansen, verwoordt 

het plan de wens om de recente va-

catures in te vullen met vooraan-

staande onderzoekers, hoewel de 

strategie die hiertoe zal gehanteerd 

worden, niet wordt toegelicht. Dit 

past in de noodzakelijke uitbouw van 

het senior level. Ten tweede zal de 

samenwerking met het Europacollege 

worden uitgebreid. Een jaar aan het 

Europacollege, zou kunnen aange-

vuld worden met een onderzoeksjaar 

bij UNU-CRIS. Dat past binnen de 

ambities van de nieuwe UNU-rector, 

maar de experts stonden zeer terug-

houdend tegenover dit voornemen. 

UNU-CRIS heeft volgens hen niet de 

middelen voor een gepaste omkade-

ring. Ten derde voorziet UNU-CRIS 

de mogelijkheid om haar aanwezig-

heid in het UNU en UN-systeem uit te 

breiden, hoewel dit bijkomende kos-

ten voor Vlaanderen met zich mee 

zou brengen. Eerder gaven we al aan 

dat de haalbaarheid hiervan op dit 

moment beperkt lijkt. Tot slot geeft 

het plan geen antwoord op de stij-

gende vraag naar UNU-CRIS dien-

sten, wat enigszins logisch is omdat 

de middelen hiervoor ontbreken. 

Grootste bedreiging voor UNU-CRIS 

nu en in de toekomst is de ontoerei-

kendheid van de basisfinanciering in 

relatie tot de missie en de verwach-

tingen van de stakeholders. Het plan 

werkt in dat verband drie financiële 

toekomstscenario’s uit: 
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- De sterktes van UNU-CRIS conso-
lideren (basisfinanciering van 

€1.565.000/jaar); 

- De Vlaamse aanwezigheid in het 
UNU-systeem uitbreiden (basisfi-

nanciering van €1.720.000/jaar); 

- Verwachtingen naar onder bijstel-
len (basisfinanciering blijft het-

zelfde op €1.045.000/jaar) 

Het is fundamenteel dat deze kwestie 

opgeklaard wordt vooraleer het stra-

tegisch plan gefinaliseerd wordt. 

Keuzes kunnen alleen gemaakt wor-

den als er een duidelijk beeld is van 

de toekomstige basisfinanciering. Het 

ondertekenen van een nieuw ‘Memo-

randum of Understanding’ voor de 

periode 2010-2014 moet bijgevolg 

aangegrepen worden om een funda-

mentele reflectie te voeren over de 

missie van UNU-CRIS, haar lange 

termijn perspectief en de noodzake-

lijke basisfinanciering. We adviseren 

om hierbij zowel het departement 

EWI als het departement ‘Internatio-

naal Vlaanderen’ te betrekken, om-

dat de UNU-CRIS activiteiten niet 

alleen betrekking hebben op weten-

schap, maar ook op buitenlands be-

leid en ontwikkelingssamenwerking. 

Hetzelfde ‘Memorandum of Under-

standing’ moet aangegrepen worden 

om de verwachtingen en engage-

menten van alle betrokkenen 

(Vlaamse Overheid en UNU in het 

bijzonder) duidelijker te formuleren 

en vast te leggen. Daarenboven die-

nen de verwachtingen vertaald te 

worden in concrete doelstellingen, 

indicatoren en targets. Samen vor-

men ze dan het monitoringsysteem 

voor het toekomstig functioneren van 

UNU-CRIS. 

Bij het definiëren van de doelstellin-

gen is het belangrijk dat de Vlaamse 

overheid rekening houdt met de in-

ternationale missie en positie van 

UNU-CRIS en de opbrengsten ervan 

ruimer bekijkt dan de strikt ‘binnen-

landse’ returns. De verwachtingen 

van Vlaanderen ten aanzien van 

UNU-CRIS mogen geen hypotheek 

leggen op de taakstelling die UNU-

CRIS heeft ten aanzien van de inter-

nationale gemeenschap en in het ka-

der van de UNU. Deze ervaart het 

werk van UNU-CRIS als een concrete 

en belangrijke bijdrage vanuit Vlaan-

deren. Vanuit die optiek sluit de 

UNU-CRIS dienstverlening aan bij de 

beleidslijn m.b.t. ‘science sharing’ 

van Vlaanderen ten behoeve van het 

Zuiden. 

 

 

IDEA Consult, 

           

       Bart van Herck 

       Dafne Reymen 

       Steven Knotter 

 


