
 

 

www.technopolis-group.com 

   

   

 Oktober 2021 

Evaluatie van 

UNU-CRIS 2014-

2021 

Managementsamenvatting 

 

   
 



 

Evaluatie van UNU-CRIS 2014-2021 i 

 

 

 

 

Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van UNU-CRIS 2014-2021 

Managementsamenvatting 

Judith Vermeer, Anneloes de Ruiter, Lonneke Schrijver, Geert van der Veen 

 



 

 Evaluatie van UNU-CRIS 2014-2021  1 

Context en aanpak van de evaluatie 

Het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid heeft 

Technopolis BV de opdracht gegeven om de evaluatie van het United Nations University 

Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) uit te voeren. Deze evaluatie 

vond plaats in de periode april-september 2021.  

UNU-CRIS werd in 2001 in Brugge opgericht als één van de onderzoeks- en opleidingsinstituten 

van de Verenigde Naties. Dit instituut richt zich op het onderzoek van de processen van 

regionale integratie en samenwerking en de gevolgen daarvan. Het instituut fungeert als bron 

van informatie en kennis voor het VN-systeem en in het bijzonder voor de VN-instanties die 

actief zijn op het gebied van regionale integratie. De missie van UNU-CRIS stelt dat de instelling 

focust op nieuwe patronen in regionale en mondiale samenwerking en aansturing 

(‘governance’). Via haar onderzoeksactiviteiten wil de instelling wetenschappelijk onderzoek 

verbinden met beleidsvorming. Vanaf de oprichting ontvangt UNU-CRIS financiële steun van 

de Vlaamse overheid. Sinds 2016 werkt het instituut structureel samen met de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent). Dit betekent ook dat een deel van de 

financiering voor UNU-CRIS afkomstig is van deze universiteiten. 

Deze evaluatie bestrijkt de periode 2014-2021 en blikt vooruit naar de periode 2022-2026. De 

evaluatie bestaat dus uit een ex-post luik waarin een gedetailleerd beeld wordt gegeven van 

de behaalde resultaten en de evolutie van UNU-CRIS en mogelijke knelpunten daarin. In dit 

luik is gekeken naar de resultaten en impact, het bestuur, de sterke punten, zwaktes, kansen 

en bedreigingen. In het ex-ante luik zijn de potentiële wetenschappelijke en maatschappelijke 

effecten van UNU-CRIS onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor 

verbeteringen met het oog op toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen. De informatie en 

bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op een documentenanalyse, het 

zelfevaluatierapport van UNU-CRIS, interviews, een Overton-analyse over de beleidsimpact, 

een social media-analyse, een rapport van een internationaal panel van experts en een 

toekomstgerichte beleidsworkshop. De evaluatie werd uitgevoerd in overeenstemming met 

de normen en standaarden van het Departement EWI en werd opgevolgd door een 

stuurgroep.  

Bevindingen en conclusies 

Globaal genomen heeft UNU-CRIS goed gepresteerd en werden de meeste strategische en 

operationele doelstellingen bereikt, waaronder de verplichte Key Performance Indicators 

(KPI’s). UNU-CRIS heft in de afgelopen acht jaar echter een bewogen verloop gekend als 

gevolg van ernstige bezuinigingen op de basisfinanciering in 2016, de verminderde toegang 

tot Europese financieringsmechanismen, discontinuïteit in het management tussen 2016 en 

2019 en de huidige Covid-19-pandemie. Deze turbulente periode heeft zijn sporen 

achtergelaten op UNU-CRIS. Desalniettemin heeft UNU-CRIS de meeste van haar doelen 

kunnen bereiken en aan haar KPI-verplichtingen kunnen voldoen.  

Bevindingen en conclusies ex-post luik 

UNU-CRIS is een relatief klein instituut in het VN-systeem met beperkte onderzoeksactiviteit. De 

samenwerking met de VUB en de UGent heeft de inbedding van UNU-CRIS in het Vlaamse 

systeem sterk verbeterd en bood tegelijkertijd een meerwaarde voor de universitaire partners. 

Dit heeft het mogelijk gemaakt dat UNU-CRIS meer activiteiten kan ondernemen dan de 

financiering en eigen capaciteit toelaten door gebruik te maken van o.a. staf, evenementen 

en faciliteiten van de twee partneruniversiteiten. Tegelijkertijd leiden de dubbele affiliaties van 

verschillende personeelsleden tot meer afhankelijkheid van UNU-CRIS naar de twee 
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partneruniversiteiten toe. Dit beperkt de mate waarin het instituut de eigen strategische 

agenda kan bepalen en deze vervolgens kan realiseren. 

UNU-CRIS heeft ook een goede samenwerking met andere VN-instellingen tot stand gebracht. 

Binnen deze context lijkt UNU-CRIS gedoodverfd om een rol als leverancier van kennis aan het 

VN-systeem op te nemen, evenwel zal deze rol de komende jaren nog duidelijker 

waargemaakt moeten worden. 

UNU-CRIS is van grote toegevoegde waarde voor het vergroten van de Vlaamse/Belgische 

zichtbaarheid op internationaal niveau. Daarnaast levert UNU-CRIS een concrete bijdrage aan 

het Vlaamse systeem door Vlaamse belanghebbenden te adviseren, (internationale) 

onderzoekers aan te trekken en zomerscholen te organiseren voor (onder andere) jonge 

Vlaamse diplomaten.  

Een betere inbedding van UNU-CRIS in het Vlaamse systeem zou tot stand kunnen komen door 

een hogere frequentie van én een meer geïnstitutionaliseerde interactie met beleidsmakers. 

Bovendien lijkt er enige spanning te bestaan tussen de verwachtingen van de VN (met name 

de United Nations University, UNU) enerzijds en van de Vlaamse beleidsmakers anderzijds. Een 

betere afstemming van de verwachtingen over de rol van UNU-CRIS is nodig om de inbedding 

van het instituut in beide systemen te verbeteren. 

De thematische relevantie en potentiële toegevoegde waarde van UNU-CRIS is zeer hoog. 

Recente ontwikkelingen, zoals globalisering, digitalisering en de huidige Covid-19-pandemie, 

benadrukken het belang van regionale integratie, met name op het supranationaal niveau. 

Specifiek voor het Vlaamse beleid is het uitgebreide (formele en informele) internationale 

netwerk van UNU-CRIS van grote toegevoegde waarde. Op dit terrein kan UNU-CRIS een 

belangrijke brugfunctie vervullen tussen Vlaanderen en de VN. De mate waarin UNU-CRIS en 

de Vlaamse beleidsmakers deze meerwaarde hebben erkend en benut, staat echter ter 

discussie.  

Gezien de relatief kleine omvang van het instituut en de relevantie van het thematische 

gebied waarop UNU-CRIS actief is, is de toegevoegde waarde voor het internationale beleid 

aanzienlijk. De wetenschappelijke publicaties van UNU-CRIS zijn geciteerd in beleidspublicaties 

van onder meer de Europese Unie (EU), de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement 

(EPRS) en het Europees Centrum voor ontwikkelingsbeleid management (ECDPM). UNU-CRIS 

heeft de meeste KPI's behaald. Ondanks de beperkte middelen en capaciteit is de kwaliteit 

van output en resultaten (bijv. RIKS-platform) hoog. Het instituut heeft een goede reputatie 

binnen de relevante wetenschappelijke domeinen en scoort goed op het aantal publicaties, 

hoewel er meer output in boeken worden gepubliceerd dan in peer-reviewed tijdschriften.  

De maatschappelijke impact van UNU-CRIS wordt behaald via beleidsrapporten en door 

deelname aan expertengroepen en adviescommissies. De wetenschappelijke output van 

UNU-CRIS heeft een relatief grote impact op beleid in vergelijking met een willekeurige reeks 

wetenschappelijke artikelen, maar deze is in lijn met die van andere instituten binnen hetzelfde 

veld. Impact op het beleid situeert zich op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau 

(bv. Stad Brugge of de Provincie West-Vlaanderen). 

UNU-CRIS heeft diverse zomerscholen georganiseerd die zowel vanuit het oogpunt van 

opleiding alsmede capaciteitsopbouw succesvol bleken. Ook de samenwerking met 

gastonderzoekers en de begeleiding van stages droegen hieraan bij. 

Op vlak van het management en het bestuur van UNU-CRIS stelden er zich diverse 

uitdagingen, waarvoor doorgaans passende oplossingen voor gevonden en 

geïmplementeerd zijn. UNU-CRIS ondervond tijdens een deel van de evaluatieperiode 
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problemen met betrekking tot het leiderschap. Momenteel zijn de meeste belanghebbenden 

evenwel tevreden over het interne management. De (huidige) directeur ad interim wordt zeer 

gewaardeerd door het personeel en de Raad van Advies. Hetzelfde geldt voor de nieuwe 

clusterstructuur die een positief effect lijkt te hebben op de onderzoekscultuur. Tegelijkertijd 

heeft UNU-CRIS slechts in beperkte mate toezicht op haar onderzoekscapaciteit en ook de 

tijdsbesteding van (geaffilieerde) onderzoekers is vaak slecht gedefinieerd. Voor een beter 

overzicht op de onderzoekscapaciteit moeten deze twee kwesties meer inzichtelijk worden 

gemaakt.  

Wat betreft het externe toezicht en bestuur, stelt de consultant vast dat hoewel de algemene 

beginselen en het beleid van UNU duidelijk zijn, er weinig is afgestemd op de specifieke situatie 

van UNU-CRIS. In de samenwerking met de partneruniversiteiten is een duidelijke verbetering 

waarneembaar ten opzichte van voorgaande jaren, maar om deze positieve trend door te 

zetten, zijn een betere thematische selectie van onderzoeksprojecten en meer frequente 

communicatie essentieel. Tot slot zijn de verwachtingen van de Vlaamse regering niet duidelijk 

genoeg geformuleerd, met name wat betreft het volume van de beleidsbijdrage en de 

concrete vorm die deze bijdrage zou moeten aannemen. Het Departement EWI voorziet dat 

verbetering op dit punt mogelijk is, hoewel het onduidelijk blijft op welke manier dit zich moet 

uiten.  

Hoewel de consultant constateert dat de afgelopen jaren zijn gekenmerkt door vooruitgang, 

wegen de verschillende verwachtingen van de drie belangrijkste belanghebbenden, nl. het 

Departement EWI, de partneruniversiteiten en UNU, zwaar op UNU-CRIS in termen van het 

afstemmen van en voldoen aan deze verwachtingen. Het feit dat de verschillende 

belanghebbenden zich niet bewust zijn van deze divergentie in de verwachtingen is op zich 

reeds problematisch, ook al kan dit worden verklaard door het ontbreken van een structurele 

dialoog tussen deze partijen. 

Financieel is UNU-CRIS sterk afhankelijk van de financiering die het van het Departement EWI 

ontvangt. Deze kernfinanciering fluctueerde in het verleden en is momenteel vastgesteld op 1 

miljoen euro per jaar. De bijdragen van de partneruniversiteiten in de periode 2014-2021 

bedroegen over die gehele periode ongeveer 1,74 miljoen euro. Bovendien is UNU-CRIS relatief 

succesvol geweest in het aantrekken van H2020-financiering. Het instituut verloor echter 

onlangs de directe toegang tot deze financieringsbron als gevolg van een wijziging in de EU-

regelgeving.1 Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoeveel voltijdse equivalenten aan de 

onderzoeksagenda van UNU-CRIS waren gewijd, is er voldoende bewijs beschikbaar om te 

concluderen dat UNU-CRIS haar beperkte middelen efficiënt heeft gebruikt. Het instituut heeft 

veel bereikt met beperkte middelen. 

Over het algemeen zijn de aanbevelingen uit de vorige evaluatie goed opgevolgd. De 

meeste aanbevelingen zijn (gedeeltelijk) uitgevoerd. Een aantal goede resultaten springen 

eruit, dit gaat over de prioritering van de rol van UNU-CRIS in onderzoek, opleiding en als 

denktank. Ook de samenwerking met Vlaamse universiteiten, de organisatie van 

zomerscholen en de professionele communicatiestrategie zijn aanbevelingen uit de vorige 

evaluatie die krachtig zijn opgevolgd. 

 

 

1 Horizon 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
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SWOT-analyse 

De belangrijkste sterke en zwakke punten, evenals kansen en bedreigingen worden in de 

volgende tabel gegeven: 

Sterktes: 

• Zeer pertinent mandaat om beleidsrelevant 

onderzoek te doen naar regionalisme en 

regionaal bestuur; 

• Unieke positie binnen UNU, als brug tussen de 

academische wereld, het VN-systeem en 

Vlaanderen; 

• Sterke reputatie op het gebied van 

regionale integratie/regionalisme studies; 

• Uitgebreid wereldwijd netwerk (zowel 

formeel als informeel via de netwerken van 

onderzoekers); 

• Samenwerking met VUB en UGent (toegang 

tot een kwalitatief hoogstaande en diverse 

pool van onderzoekers, continue 

financiering); 

• Inzet van een breed scala aan 

communicatiemethoden om de 

verschillende doelgroepen te bereiken. 

Zwakke punten: 

• Beperkte kernfinanciering (gezien het mandaat 

en de verwachtingen van belanghebbenden); 

• Sterke afhankelijkheid van twee 

partneruniversiteiten voor 

onderzoekscapaciteit (personeel); 

• Gebrek aan (strategische) dialoog en 

regelmatige interactie tussen de verschillende 

belanghebbenden die betrokken zijn bij het 

bestuur (UNU, Vlaamse overheid, 

partneruniversiteiten); 

• Zeer beperkte eigen onderzoekscapaciteit en 

gering aantal eigen onderzoeksmedewerkers; 

• Gebrek aan kritische massa (en de daaraan 

gelieerde sterke afhankelijkheid van individueel 

personeel); 

• Gebrek aan diversiteit in kernpersoneel, in 

termen van geslacht en achtergrond; 

• Lage frequentie van communicatieactiviteiten, 

wat de impact beperkt. 

Kansen: 

• Hernieuwde aandacht voor de noodzaak 

van multilateralisme en sub- en 

supranationale samenwerking (o.a. 

vanwege Covid-19); 

• Bestaande uitwisselingen en debatten in 

verschillende wereldregio's over de 

toekomstige rol van regionale organisaties, 

onder andere in Afrika, Azië, Latijns-

Amerika; 

• Verbeterde onderzoekscapaciteit: twee 

nieuwe voltijdse Research Fellows op UNU-

contracten; 

• Nieuw clustersysteem: dit opent nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden; 

• Mogelijkheden voor financiering door de 

private sector (als gevolg van de 

toenemende overlap tussen publieke en 

private belangen op sommige 

onderzoeksgebieden); 

• Boost van digitale technologieën door 

Covid-19: meer mogelijkheden voor 

flexibele en minder kostbare 

samenwerkingen met regionale experts van 

over de hele wereld en de organisatie van 

hybride evenementen om de zichtbaarheid 

van UNU-CRIS internationaal te vergroten. 

Bedreigingen: 

• Onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de 

kernfinanciering; 

• Mogelijke budgettaire aanpassingen na Covid-

19 door de Vlaamse overheid die van invloed 

kunnen zijn op de financiering van UNU-CRIS; 

• Verminderde beschikbaarheid van publieke en 

private onderzoeksfinanciering wereldwijd (als 

gevolg van Covid-19); 

• Verschillende verwachtingen van de 

verschillende bestuursorganen (UNU, Vlaamse 

overheid, partneruniversiteiten). 
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Bevindingen en conclusies ex-ante luik 

Overeenkomstig met de tijdlijn hiervoor, wordt het strategisch plan van UNU-CRIS voor de 

periode 2022-2026 momenteel opgesteld. Het plan bevat een relatief groot aantal 

'strategische doelen' (17 in totaal). Beleidsrelevantie is een belangrijk uitgangspunt in de 

strategische planning voor de komende jaren. Voor UNU-CRIS blijft de ondersteuning en 

beoordeling van de behoeften van de VN en andere belanghebbenden in de regionale en 

internationale samenwerking de belangrijkste drijfveer. UNU-CRIS heeft, via de vier 

onderzoeksclusters, als doel beleidsrelevant onderzoek te produceren op relevante en urgente 

beleidsterreinen binnen hun vakgebied. 

Met betrekking tot de bevindingen van de ex-postevaluatie en de aanbevelingen van de 

vorige evaluatie zouden meer focus en prioritering het strategisch plan nog meer ten goede 

kunnen komen. Een strategische dialoog en (beter) verwachtingsmanagement ten aanzien 

van de VN, Vlaamse beleidsmakers en partneruniversiteiten is van groot belang. Bovendien is 

het voor Vlaamse beleidsmakers essentieel om (meer) duidelijk te formuleren welke 

beleidsbijdragen ze van UNU-CRIS verwachten. 

Om maatschappelijke impact te bereiken zijn meer financiering en kritische massa 

noodzakelijk. Volgens verschillende belanghebbenden die in deze evaluatie aan het woord 

zijn geweest alsmede het expertenpanel is de huidige financiering van 1 miljoen euro het 

absolute minimum. De verwachtingen omtrent de resultaten en impact die UNU-CRIS zou 

moeten behalen, zijn dan ook zeer ambitieus zeker gezien de beschikbare basisfinanciering.  

Om te helpen bij het formuleren van een eigen identiteit en een strategische 

onderzoeksagenda, is het creëren van een kerngroep van UNU-CRIS-onderzoekers, die 

voornamelijk voor UNU-CRIS werken, essentieel.  

Meer autonomie en flexibiliteit voor UNU-CRIS zal de weg naar maatschappelijke impact 

ondersteunen. Het bestuur van beide partneruniversiteiten moet worden betrokken bij het 

strategisch plan, maar UNU-CRIS moet voldoende ruimte hebben om dit zelf verder vorm te 

geven en te prioriteren.     

Een andere weg naar maatschappelijke impact is het creëren van een sterkere 

'gemeenschap' in Brugge. Een fysieke aanwezigheid in Brugge van onderzoekers van de twee 

partneruniversiteiten is essentieel voor de identiteit en het groepsgevoel van UNU-CRIS en voor 

de betrokkenheid van diezelfde onderzoekers. 

Het aantal KPI's is momenteel zeer hoog, waarvan de meeste kwantitatief zijn en relatief weinig 

ruimte laten voor aanvullende kwalitatieve indicatoren. Bovendien zijn de KPI's niet altijd 

voldoende en nauwkeurig afgebakend. Ook houden de KPI's op dit moment onvoldoende 

rekening met de tijdspanne die nodig is om bepaalde resultaten te laten renderen, dan wel 

om dit rendement te kunnen meten. 

De formulering van relevante KPI's hangt sterk af van de uiteindelijke strategische en 

operationele doelstellingen van UNU-CRIS. Het rapport van de experten bevat dan ook geen 

voorstel voor nieuwe KPI's. Een duidelijke strategie met een helder geformuleerde, beoogde 

impact is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van nieuwe KPI's. Zonder concrete 

doelstellingen kan de impact niet goed worden gemeten. Deze strategie moet worden 

ontwikkeld in overleg met UNU, de Vlaamse overheid en de partneruniversiteiten.  
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Aanbevelingen 

In de komende jaren moet het creëren van rust en continuïteit de eerste prioriteit zijn van UNU-

CRIS  en haar belangrijkste belanghebbenden. Dit omvat duidelijkheid over financiering en de 

vaste benoeming van een directeur. Daarnaast is er noodzaak aan een meer strategische 

dialoog tussen UNU, de Vlaamse overheid en de partneruniversiteiten, gericht op het 

ontwikkelen van een strategie die past bij alle partners. Een meer geïnstitutionaliseerde relatie 

tussen UNU-CRIS en de Vlaamse overheid is belangrijk, iets wat ook naar voren kwam in de 

evaluatie in 2014. Uit de bevindingen blijkt dat er geen reden is om het samenwerkingsmodel 

met de partneruniversiteiten fundamenteel te veranderen. Het is echter wel belangrijk om de 

prioritering van onderwerpen en verschillende vormen van samenwerken te bespreken. Tot slot 

is er op het vlak van aansturing van UNU-CRIS door de Vlaamse overheid behoefte aan een 

betere monitoring mede door een betere set KPIs.   

In lijn met de bevindingen en conclusies hebben we de volgende aanbevelingen voor UNU-

CRIS ontwikkeld: 

•  Om de continuïteit van het instituut te waarborgen, creëer stabiliteit waar mogelijk en 

specifiek op het gebied van leiderschap, onderzoekspersoneel en financiering. Concreet 

betekent dit het behouden van de huidige directeur ad interim als nieuwe directeur, het 

voortzetten van de onderzoeksstructuur met de clusters, het consolideren en waar mogelijk 

uitbreiden van onderzoekspersoneel voor UNU-CRIS en het veiligstellen van 

gegarandeerde kernfinanciering van minimaal 1 miljoen euro. Bovendien moeten deze 

voorgestelde maatregelen worden opgenomen in het strategisch plan van UNU-CRIS en 

het nieuwe MoU; 

•  Blijf het hoge niveau van academische excellentie van het instituut en de onderzoekers 

bevorderen en waarborgen. UNU-CRIS is actief op een zeer relevant thematisch gebied 

met veel (potentiële) toegevoegde waarde voor nationaal en internationaal beleid; 

•  Definieer de identiteit van UNU-CRIS, inclusief de onderzoeksagenda, verder en op een 

manier die enerzijds een duidelijk herkenbaar profiel schetst, maar ook voldoende ruimte 

laat voor overlap met de onderzoeksgebieden van VUB en UGent. Betrek daarnaast de 

partneruniversiteiten bij discussies op strategisch niveau en zorg voor regelmatige en open 

communicatie; 

•  Formaliseer contacten met belangrijke netwerkpartners zodat die verder reiken dan enkel 

de relatie tussen individuele onderzoekers. De samenwerking met VUB en UGent, samen 

met de personeelstoename bij UNU-CRIS, zijn gunstige omstandigheden om deze 

contacten te institutionaliseren; 

•  Ontwikkel een meer structurele dialoog tussen UNU-CRIS en de Vlaamse overheid, waarvan 

in ieder geval met het Departement EWI en het Departement Kanselarij en Buitenlandse 

Zaken. Dit zou ook in het MoU kunnen worden vastgelegd; 

•  Consolideer de rol van UNU-CRIS als kennisleverancier voor regionale, nationale en 

internationale organisaties; 

•  Houd de zomerscholen in Brugge aan en verken verder welke deuren de virtuele sessies 

hebben geopend in termen van andere vormen en mogelijkheden; 

•  Lever blijvende inspanningen om meer geïntegreerd te worden in het bredere VN-systeem. 

UNU-CRIS is een relatief klein instituut in het VN-netwerk, maar heeft actief samengewerkt 

met andere VN-instituten. UNU-CRIS heeft het potentieel om de rol als kennisleverancier 

aan het VN-systeem vervullen, maar de mate waarin dit tot ontplooiing komt, moet zich in 

de nabije toekomst bewijzen; 
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•  Verduidelijk de rol van de Raad van Advies. Het moet duidelijk zijn op welk niveau en op 

welke onderwerpen advies van de Raad wordt verwacht; wordt van de Raad van Advies 

verwacht dat deze wetenschappelijk advies geeft of wordt ook verwacht dat er op 

strategisch niveau meegekeken en meegedacht wordt? Denk in het laatste geval aan 

onderwerpen zoals de organisatiestructuur en de selectie van een nieuwe directeur. 

Daarnaast ontwikkelden we de volgende aanbevelingen voor het Departement EWI: 

•  Zet de financiering van UNU-CRIS voort en zorg voor stabiliteit door vijf jaar lang financiering 

te verstrekken op een niveau van ten minste 1 miljoen euro per jaar: UNU-CRIS heeft alle 

KPI's bereikt, wordt gewaardeerd door de partneruniversiteiten en heeft potentieel om 

meer impact te bereiken. Volgens belanghebbenden is de huidige financiering van 1 

miljoen euro het absolute minimum; 

•  Wees explicieter tegenover UNU en UNU-CRIS over de verwachte impact van UNU-CRIS op 

de Vlaamse samenleving en zorg voor helderheid ten aanzien van UNU, UNU-CRIS en de 

universitaire partners over deze verwachtingen, zodat ze realistisch zijn ten opzichte van de 

verstrekte financiering. 

•  Verbeter de (strategische) dialoog met het management van UNU-CRIS en haar 

belangrijkste stakeholders, de twee partneruniversiteiten en het UNU-hoofdkantoor. Als 

hoofdfinancier zou het Departement EWI een proactieve rol moeten spelen in het 

faciliteren van dialoog en uitwisseling tussen UNU-CRIS, de twee partneruniversiteiten en 

relevante agentschappen en departementen binnen de Vlaamse overheid. Deze dialoog 

moet voortdurend worden voortgezet, en daarom wordt geadviseerd dit in het MoU te 

formaliseren; 

•  Ondersteun UNU-CRIS bij het contacteren en aangaan van relaties met andere entiteiten 

van de Vlaamse overheid en, waar relevant en in lijn met het regionaal en/of nationaal 

beleid, ook met regionale of nationale bestuursorganen. Het Departement EWI kan een rol 

spelen bij het leggen van contacten met deze entiteiten door verschillende actoren 

rechtstreeks te verbinden, gezamenlijke seminaries op te zetten en relevante collega’s uit 

te nodigen voor evenementen van UNU-CRIS; 

•  Verbeter de KPI's voor een effectievere monitoring van de impact zodra het strategisch 

plan is afgerond, omdat zonder concrete doelstellingen de impact niet goed kan worden 

gemeten. Naast wetenschappelijke impact moet voldoende aandacht worden besteed 

aan maatschappelijke impact. Bovendien zal een meer kwalitatieve analyse met ruimte 

voor een verhaallijn het mogelijk maken om de goed meetbare resultaten te identificeren. 

De nieuwe reeks KPI's moet een redelijk aantal indicatoren bevatten op verschillende 

niveaus, met inbegrip van output- en uitkomstniveau. Naast een meer kwalitatieve 

benadering van KPI's, is er ook behoeft aan een aantal KPI's met betrekking tot de 

relevantie van UNU-CRIS voor het Vlaamse beleid en KPI's met betrekking tot de 

samenwerking op strategisch niveau met UGent en VUB (bv. kwartaalvergaderingen) en 

met de Vlaamse overheid (bv. jaarvergadering). Ten slotte moeten de KPI's voldoende 

rekening houden met de tijdspanne die inherent is aan sommige activiteiten voordat deze 

gerealiseerd of meetbaar zijn. 
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