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Managementsamenvatting 

Context van de evaluatie 

In 1973 hebben de Verenigde Naties (VN) de United Nations University (UNU) opgericht. UNU is een wereldwijd 
netwerk van instituten en programma’s, gespecialiseerd in onderzoek en capaciteitsopbouw met als doel de 
universele doelstellingen van de VN te ondersteunen. Het UNU-hoofdkantoor is gevestigd in Tokio, Japan. 

In 2001 werd een afdeling van UNU opgericht in België: het United Nations University Institute on Comparative 
Regional Integration Studies – UNU-CRIS. 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 van de VN-instanties die actief zijn op het gebied van regionale 
integratie. UNU-CRIS werkt samen met instituten en initiatieven in de hele wereld die zich bezighouden met 
vraagstukken van regionale integratie en samenwerking. 

UNU-CRIS ontvangt haar basisfinanciering van de Vlaamse overheid en dit op basis van een Memorandum of 

Understanding (MoU) tussen de Vlaamse Gemeenschap enerzijds, en UNU en het Europacollege anderzijds. 
Overeenkomstig artikel 18 van de huidige MoU voor de periode 2010-2014, dient er een externe evaluatie plaats 
te vinden alvorens een nieuwe MoU kan worden afgesloten. Deze evaluatie moet zich richten op de prestaties van 
UNU-CRIS in de context van de huidige MoU

1
, maar moet ook een 'meta-evaluatie' zijn, die de ontwikkeling en 

prestaties van UNU-CRIS over een langere periode in beschouwing neemt
2
. Het departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid wees deze evaluatie van UNU-CRIS via een procedure 
voor de aanbesteding van overheidsopdrachten toe aan IDEA Consult3. 

Om de evaluatievragen te beantwoorden, werd er een mix van methoden gebruikt, die zowel kwantitatief als 
kwalitatief van aard zijn: deskstudie, 30 interviews, een internationale benchmark met 2 andere UNU-instituten 
en 2 onderzoeksinstellingen, een bibliometrische en een webometrische analyse en 2 online enquêtes. We 
hebben onze eigen evaluatieresultaten aangevuld met de uitkomsten van een evaluatie door een panel van vier 
internationale experts die UNU-CRIS op 10 en 11 april 2014 hebben bezocht. 

 

Evaluatie van de prestaties van UNU-CRIS 

Positionering van UNU-CRIS 

De "meervoudige identiteit" van UNU-CRIS is een uitdaging. Op basis van haar activiteiten, is UNU-CRIS 
zowel een onderzoeks- als een opleidingsinstituut met de missie om onderzoek (en activiteiten op het gebied van 
capaciteitsopbouw) uit te voeren en dit in functie van beleidsvoorbereiding en -advisering aan de VN (denktank 
voor het beleid). Hoewel we het belang van het behouden van deze drie rollen begrijpen, is het zeker ook zo dat 
met de huidige beschikbare middelen niet alle drie ambities met dezelfde intensiteit kunnen worden nagestreefd. 
Het vorige evaluatierapport vermeldde dezelfde uitdaging. 

UNU-CRIS werkt in een complexe institutionele context. UNU-CRIS is gebonden aan de visie, principes en 
prioriteiten van UNU, die aan de basis liggen van haar mandaat om onderzoek te doen en opleiding te 
verschaffen in het domein van vergelijkende regionale integratie-studies. Maar tegelijkertijd is UNU-CRIS 
financieel en fysiek ingebed in de Vlaamse context. Bovendien wordt UNU-CRIS administratief ondersteund door 
het Europacollege (Brugge), omdat het instituut zelf niet over een nationaal juridisch statuut beschikt. 

Met de komst van de nieuwe UNU-Rector zijn de verwachtingen van UNU tegenover UNU-CRIS 
veranderd, terwijl de Vlaamse overheid geen expliciete doelstellingen heeft geformuleerd, specifiek 
voor de Vlaamse context. In december 2012 werd een nieuwe UNU-Rector benoemd. Zijn komst heeft een 
belangrijke verschuiving veroorzaakt in de strategische ambities van de universiteit en bijgevolg ook voor UNU-
CRIS. Dit maakt de aanzienlijke inspanningen die UNU-CRIS heeft geleverd om de prioriteiten van de vorige 
Rector te realiseren, minder effectief.  

Inhoudelijk heeft de Vlaamse overheid geen doelstellingen geformuleerd bovenop de “UNU-CRIS Strategic 
Directions 2010-2014” en specifiek voor de Vlaamse context. Terwijl het departement EWI verantwoordelijk is 
voor de administratieve opvolging van de MoU, is het onderzoeksthema van regionale integratie in feite 
relevanter voor het departement internationaal Vlaanderen (departement iV). 

                                                      
1  Aldus het grootste deel van de in de MoU genoemde evaluatie-onderwerpen afdekkend. 
2  Om zo verder te gaan dan de in de MoU genoemde evaluatieonderwerpen en de prestaties van UNU-CRIS over een 

langere tijdsperiode te bekijken en bijvoorbeeld een meer omvattend zicht te krijgen op de wetenschappelijke impact van 
het instituut. 

3  “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van (de investering van de Vlaamse overheid in) de United Nations 
University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) – Bestek nr. EWI-2013-10 
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Onderzoeksactiviteiten en -resultaten 

Het aantal wetenschappelijke publicaties is hoger dan de EWI-streefwaarden4. In de periode 2010-
2014 heeft UNU-CRIS een groter aantal publicaties geproduceerd in vergelijking met de vorige periode (2005-
2009) en dit voor alle verschillende soorten wetenschappelijke output5. Uit de meest recente KPI's blijkt dat de 
jaarlijkse dynamiek in de wetenschappelijke output van UNU-CRIS lijkt af te vlakken. De publicatie van boeken is 
een uitzondering hierop gezien de aanzienlijke toename in de recente jaren. 

De geassocieerde onderzoekers leveren een belangrijke bijdrage aan de gepubliceerde 
onderzoeksresultaten van het instituut. UNU–CRIS slaagt erin om de huidige streefwaarden voor 
wetenschappelijke output te overschrijden door de publicaties te tellen van zowel de UNU-CRIS onderzoekers zelf 
als van de niet-residerende en van de geassocieerde onderzoekers. Uit de analyse van de publicaties in 2013 
blijkt dat het aantal boeken en artikels dat kan worden toegewezen aan de UNU-CRIS onderzoekers alleen, net 
boven de EWI-streefwaardes uitkomt, terwijl het overeenkomstige aantal working papers dan onder de EWI-
streefwaardes komt te liggen. 

De academische artikels en open access publicaties hebben een beperkte visibiliteit, terwijl de 
boeken een veel grotere visibiliteit hebben. Wanneer we kijken naar de impact van de UNU-CRIS-
publicaties, stellen we vast dat de output van het instituut gepubliceerd in open access (zoals working papers en 
beleidsrapporten) relatief minder citaties ontvangen (gemeten in Google Books en Google Scholar) dan boeken, 
die zeer intensief worden geciteerd. Ook zijn de UNU-CRIS boeken aanwezig in bibliotheken over de hele wereld. 
Op basis van het aantal verwijzingen naar de publicaties van het instituut in cursus-syllabi en literatuurlijsten, 
geven we een positieve beoordeling voor de relevantie en de zichtbaarheid van UNU-CRIS op het gebied van 
onderwijs. 

Er is een (stabiele) groep van onderzoekers/gebruikers (10 à 15 per dag in 2013) van de RIKS-
databank over regionale integratie, wat wijst op het bestaan van een gemeenschap van 
onderzoekers/gebruikers die voor hun activiteiten regelmatig gebruik moeten maken van deze gegevens. 

De belangrijkste onderzoekers van UNU-CRIS hebben een zichtbare publicatie-impact in de periode 
2005-2013, verder versterkt door een aantal zeer prominente geassocieerde onderzoekers. De 
publicatie-impact van de belangrijkste UNU-CRIS onderzoekers is vergelijkbaar met de gemiddelde publicatie-

impact in de relevante onderzoekgebieden van de sociale wetenschappen. In het netwerk van de geassocieerde 
onderzoekers van UNU-CRIS bevinden er zich verder ook een aantal zeer vooraanstaande onderzoekers met een 
zeer hoge h-score6 die ook bijdragen aan de publicatie-impact van UNU-CRIS als geheel. In kwantitatieve termen, 
is de bijdrage van een kleine maar productieve groep binnen de geassocieerde onderzoekers aanzienlijk en 
vergelijkbaar met (en zelfs iets hoger dan) de output geproduceerd door de eigen onderzoekers van UNU-CRIS.  

UNU-CRIS neemt actief deel in internationale netwerken en samenwerkingsprojecten, zowel op 
Europees als op een breder internationaal niveau. Deze partnerschappen vinden plaats in “high profile” 
netwerken en evenementen, wat een aanwijzing is van hun hoge kwaliteit. Maar we stellen ook de vrij beperkte 
deelname van de Vlaamse universiteiten in deze samenwerkingsverbanden vast. Deze bevinding vraagt om een 
bredere analyse van de factoren die dergelijke samenwerkingen beïnvloeden, zoals de interesse en de bereidheid 
van Vlaamse onderzoekers om samen te werken met UNU-CRIS. 

We stellen ook vast dat het aantal vaste “co-authoring” partners in de ISI-genoteerde peer reviewed 
wetenschappelijke artikels kleiner is dan het aantal vaste co-authoring samenwerkingen voor de andere types van 
publicaties, zoals boeken, hoofdstukken in boeken en open access papers. 

Onderwijs en capaciteitsopbouw 

Beperkt succes in de uitvoering van de UNU-strategie. De veranderende UNU-prioriteiten legden een 
aanzienlijke druk op de middelen die in het domein van capaciteitsopbouw en onderwijs konden worden ingezet. 
De inspanningen van UNU-CRIS om zich in lijn met de UNU-strategie te ontwikkelen tot een volwaardige 
universiteit met een eigen academisch programma hebben slechts een beperkt succes gehad. De ontwikkeling 
van masteropleidingen heeft geresulteerd in een specialisatierichting die door UNU-CRIS wordt verzorgd binnen 
een masteropleiding aan de Universiteit van Maastricht. Bovendien zijn de pogingen mislukt om zogenaamde 
‘twinnings’ op te zetten met instituten in ontwikkelingslanden – een ander onderdeel van de UNU-strategie. 

                                                      
4  In de laatste MoU specifieerde EWI gekwantificeerde doelstellingen voor de wetenschappelijke output, wat niet het geval 

was voor de vorige beheersperiode 2005-2009. Voor die laatste periode waren er wel streefcijfers gedefinieerd in het UNU 
Bi-annual Plan. 

5  Tijdens de beheersperiode 2005-2009, werden alle in het UNU Bi-annual Plan bepaalde doelstellingen inzake 
wetenschappelijke output gehaald, behalve die voor de working papers.  

6  Volgens de door Thomson/Reuters gebruikte definitie van de h-index (http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full), 
krijgt een wetenschapper een index h, indien h van zijn/haar N publicaties elk tenminste h citaties hebben en de andere 
(N-h) publicaties niet meer dan h citaties hebben. 
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UNU-CRIS (co-)organiseert en participeert in een stabiel en aanvaardbaar aantal evenementen op 

het gebied van capaciteitsopbouw, alsook in opleidingen in lijn met UNU-prioriteiten. Sinds 2011 lijkt 
de organisatie van opleidingen sterker gebaseerd op structurele relaties met een beperkt aantal partners. 

De capaciteitsopbouw in Vlaanderen is eerder beperkt. Er is regelmatig samenwerking met Vlaamse 
universiteiten (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven), maar dit gebeurt 
projectmatig en is sterk afhankelijk van persoonlijke netwerken. Er zijn geen lopende structurele partnerschappen 
zoals het geval is met de Universiteit Maastricht. Omwille van verzoeken daartoe vanwege de Vlaamse 
universiteiten, onderzoekt UNU-CRIS momenteel nieuwe opties om de samenwerking te versterken. 

UNU-CRIS is steeds succesvoller in het aantrekken van studenten en gastonderzoekers om tijdelijk 
binnen de onderzoeksprogramma’s te werken. De toename tot 2012 van het aantal studenten en 
gastonderzoekers uit ontwikkelingslanden is opmerkelijk. Deze gastonderzoekers hechten veel waarde aan hun 
verblijf bij UNU-CRIS, maar lijken niet helemaal betrokken te zijn bij de organisatie als geheel. 

Het Netris-project resulteerde in een direct bereik van de ontwikkelingslanden. Tot 2011 coördineerde 

UNU-CRIS het Network for Regional Integration Studies (NETRIS), en organiseerde het in totaal 8 meerdaagse 
capaciteitsopbouw-evenementen gericht op onderzoekers en beleidsmakers in de zogenaamde ACP-landen7 over 
kwesties betreffende regionale integratie. 

Sinds de afloop van het NETRIS-project is er een gebrek aan structurele activiteiten met een direct 
bereik van de ontwikkelingsregio's. Hoewel ze interessant en goed georganiseerd lijken, hebben de 
opleidingen en andere kortlopende evenementen gericht op deze regio's een ad hoc karakter en blijft hun aantal 
relatief beperkt. Bovendien lijkt capaciteitsopbouw ten aanzien van ontwikkelingslanden in het geval van UNU-
CRIS volledig gescheiden te zijn van de onderzoeksactiviteiten. De twee benchmark UNU-instituten integreren 
deze twee aspecten sterker, omdat hun onderzoeksprojecten vaak expliciet gericht zijn op de versterking van de 
lokale capaciteit in de doelgebieden. 

UNU-CRIS verkent nieuwe activiteiten inzake capaciteitsopbouw. UNU-CRIS heeft verschillende 
initiatieven genomen om aan capaciteitsopbouw te doen in en voor ontwikkelingslanden. Het netwerk en bereik 
van UNU-CRIS in het zuiden is zeker uitgebreid sinds 2008 als gevolg van NETRIS, het nieuwe Summer School 
initiatief en zelfs de mislukte ‘twinnings’. Het expertenpanel erkent dat UNU-CRIS haar inspanningen moet 

doorzetten om haar rol als kennisplatform voor organisaties en actoren in deze gebieden verder te consolideren. 
Het panel ziet het Summer School-initiatief als een interessant instrument om dit te bereiken. 

Beleids- en maatschappelijke impact  

UNU-CRIS is een gevestigde waarde geworden op het internationale toneel, en dit vooral via 
rechtstreekse interactieve bijeenkomsten en presentaties voor overheidsinstanties. UNU-CRIS geeft voor haar 
beleidsadvies de voorkeur aan een netwerk-gebaseerde benadering boven een meer formele overdracht van 
beleidsinput. Zowel beleidsnota's als het formeel lidmaatschap van adviesorganen zijn minder belangrijk in haar 
beleidsgerichte activiteiten. 

Het vaststellen van feitelijke beleidsimpact is moeilijk, zo niet onmogelijk, zeker in het geval van 
UNU-CRIS. Toch zou UNU-CRIS, als instituut dat beleidsrelevant onderzoek verricht, er voordeel mee doen om 
haar onderzoeksoutput beter te vertalen naar beleidsrelevante resultaten, en dit in het bijzonder voor de VN. 

Voormalige onderzoekers blijven geïnformeerd over en betrokken bij UNU-CRIS. Een ander kanaal om 
impact te creëren is door voormalige UNU-CRIS onderzoekers of werknemers, die hun bij UNU-CRIS opgedane 
competenties nu inzetten op nieuwe posities. 70% van de bevraagde voormalige UNU-CRIS-onderzoekers geven 
aan dat zij in 2013 ten minste één keer contact hebben gehad met UNU-CRIS of haar 
onderzoeksresultaten/informatie hebben gebruikt. Dit impliceert van de kant van deze voormalige onderzoekers 
een blijvende belangstelling voor en betrokkenheid met het instituut, wat ook een invloed heeft op hun huidige 
baan. 

UNU en haar instituten doen inspanningen om hun integratie in het bredere VN-systeem te 
versterken, inclusief de regionale organisaties, maar er is momenteel een gebrek aan kanalen die UNU-CRIS 
toelaten om haar beleidsrelevante resultaten in dit systeem in te brengen. Het UNU-hoofdkwartier en de UNU-
instituten vernieuwen daarom het UNU-kantoor in New York om aldus hun aanwezigheid in de buurt van de VN-
kantoren te versterken en de absorptie van het relevante UNU-onderzoek in de beleidscycli van de VN te 
vergemakkelijken. 

 

                                                      
7  ACP-landen = landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan; (ACP = African, Caribbean and Pacific Group of States).  
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Sinds 2009 zijn er weinig tot geen directe beleidsinteracties geweest tussen UNU-CRIS en de 

Vlaamse administratie, wat ook een beperkte tot geen beleidsimpact impliceert. Volgens de huidige en 
voormalige onderzoekers van UNU-CRIS is de bijdrage van UNU-CRIS aan de beleidsvorming en haar 
maatschappelijke toegevoegde waarde het hoogst op het EU- en VN-niveau en lager op het Vlaamse/Belgische 
niveau. Het instituut is op zoek naar niches waar haar inbreng toegevoegde waarde voor Vlaanderen zou kunnen 
hebben, en het heeft geprobeerd meer aansluiting te krijgen bij Vlaamse beleidsmakers, voornamelijk op het 
gebied van internationale betrekkingen. Als het echter de bedoeling is dat de output van UNU-CRIS beter 
gevaloriseerd wordt in de Vlaamse beleidscontext, dan lijkt een meer proactieve aanpak noodzakelijk, samen met 
meer toenaderingsinspanningen en dit van beide kanten. 

Versterkte lokale verankering en inspanningen om maatschappelijke meerwaarde te creëren. UNU-
CRIS werkt hard om de banden met het maatschappelijk middenveld te versterken, voornamelijk op Europees 
niveau. Ook in Vlaanderen heeft het instituut haar lokale verankering versterkt door haar deelname in 
sociaaleconomische organisaties (o.a. RESOC8) en maatschappelijke evenementen (zoals de Open 
Monumentendag). 

Financieel beleid 

De vertraging bij de ondertekening van de MoU en de bezuinigingen van de overheid hebben geleid 
tot financiële onzekerheid. Het bedrag van de jaarlijkse subsidie is gemiddeld ongeveer gelijk gebleven in de 
periodes 2005-2009 en 2010-2013, maar de variabiliteit in het bedrag over de jaren was veel groter in de latere 
periode. De bezuinigingen van de overheid bovenop de vertraging bij de ondertekening van de vijfde MoU, 
zorgden voor heel wat onzekerheid, zowel voor UNU-CRIS zelf als voor haar personeel. Deze onzekerheid werd 
door UNU-CRIS ook aangehaald als de belangrijkste reden voor de aanzienlijke overschotten die elk jaar worden 
geboekt. 

De externe financiering is veel groter dan de doelstelling van 25%, maar de nieuwe UNU-Rector 
legt de lat hoger terwijl er geen garanties zijn voor een soortgelijk succes in Horizon 2020. Het 
bedrag aan externe financiering (die meestal werd verkregen door middel van EU-onderzoeksfinanciering zoals 
via de Kaderprogramma's) is veel groter dan de vooropgestelde doelstelling en ook ten opzichte van de vorige 
evaluatie-periode. Maar het percentage is nog steeds vrij laag in vergelijking met de andere benchmark UNU-

instituten en ook ver onder de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe UNU-Rector. Door de sterke focus van 
Horizon 2020 op natuurwetenschappelijk onderzoek, zal het echter een uitdaging zijn voor UNU-CRIS om even 
succesvol te zijn in het aantrekken van EU-onderzoeksfinanciering, wat ook bevestigd wordt door het 
expertenpanel. 

Het ontbreken van een (duidelijk) juridisch statuut belemmert UNU-CRIS in haar pogingen om 
(meer) externe financiering aan te trekken. UNU-CRIS werd in 2002 erkend als een instelling van de 
Verenigde Naties door de federale minister van Buitenlandse Zaken, maar heeft geen nationaal juridisch statuut 
en, meer in het bijzonder, is niet erkend als een instelling voor hoger onderwijs. Dit laatste beperkt UNU-CRIS in 
haar mogelijkheden om externe financiering aan te trekken (zowel in Vlaanderen als op internationaal niveau). 
Een erkenning van UNU-CRIS als instelling voor hoger onderwijs zou als “rechtsvorm” het meest geschikt zijn in 
het licht van de doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van UNU-CRIS. 

Het ontbreekt UNU-CRIS aan kritische massa om haar ambities te realiseren. Ondanks haar beperkte 
omvang, heeft UNU-CRIS ambitieuze doelstellingen op veel verschillende gebieden. Maar veel geïnterviewden, 
alsook het expertenpanel, verklaarden dat UNU-CRIS de kritische massa niet heeft om én academisch onderzoek 

van topkwaliteit te genereren én tegelijk ook beleidsadvies van hoge kwaliteit te formuleren. UNU-CRIS is te klein 
om zo ambitieus te zijn, of te ambitieus voor haar grootte. 

Communicatiebeleid  

De website en nieuwsbrief zijn nuttige instrumenten, maar onvoldoende om doelgroepen actief te 
betrekken bij het instituut. Zowel het maandelijkse aantal bezoeken aan de UNU-CRIS website als het aantal 
abonnementen op de nieuwsbrief zijn sterk gegroeid in de evaluatieperiode tot 4.800 websitebezoekers en een 
stabiele 4.300 nieuwsbriefabonnees in 2013. 

De nieuwsbrief heeft een breed en potentieel wereldwijd bereik van voor UNU-CRIS relevante lezersgroepen. 
Maar de beperkte respons op de enquête opgenomen in de UNU-CRIS-nieuwsbrief geeft aan dat de abonnees de 
nieuwsbrief niet actief lezen, of op zijn minst onvoldoende geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij UNU-CRIS 
om bij te dragen tot deze evaluatie (via de enquête). Het lijkt erop dat de nieuwsbrief een potentieel nuttig 
instrument is om een substantieel lezerspubliek over de activiteiten van UNU-CRIS te informeren, maar dat het 
hun directe betrokkenheid bij het instituut niet verhoogt. 

                                                      
8 RESOC = Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité 
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Recent is UNU-CRIS beginnen experimenteren met sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter, evenals 

Academia.eu en ResearchGATE) als een aanvullend communicatiekanaal om een nieuw en jonger publiek te 
bereiken, buiten haar eigen reguliere netwerken. Bovendien heeft UNU-CRIS substantieel geïnvesteerd in het 
verhogen van haar zichtbaarheid voor de lokale gemeenschap van Brugge. 

Sterkere communicatie, maar een goed ontwikkelde strategie ontbreekt nog. UNU-CRIS heeft (in 
vergelijking met de periode van de voorgaande MoU (2005-2009)) meer aandacht besteed aan communicatie en 
ook geïnvesteerd in het versterken en verbreden van de instrumenten waarover zij hiertoe beschikt. Twee 
medewerkers (stagiaires) hebben communicatie als specifieke taak. Maar UNU-CRIS heeft tot nu toe geen echte 
communicatiestrategie ontwikkeld, afgezien van de vermelding van een aantal belangrijke doelgroepen in haar 
(ontwerp van) strategisch plan 2015-2019. Zowel het expertenpanel als UNU benadrukten de noodzaak van een 
meer gestructureerde en professionele benadering van de communicatie. 

Human resources beleid 

UNU-CRIS lijkt groter dan het is met een mix van veel verschillende personeelscategorieën. In totaal 

staan er 13 medewerkers op de loonlijst van UNU-CRIS. Dit is hetzelfde aantal als in het vorige evaluatierapport 
staat vermeld. Maar UNU-CRIS lijkt veel groter als gevolg van het grote aantal gastonderzoekers, stagiaires en 
trainees, ongeveer 13,7 VTE’s in totaal, wat resulteert in een verdubbeling van de omvang van UNU-CRIS. 

De onderzoekers appreciëren de dynamische context bij UNU-CRIS. UNU-CRIS is een professioneel en 
goed geleide organisatie, met een ondernemende cultuur en een uitstekende administratieve staf. De 
onderzoekers appreciëren vooral de meer dynamische aard van de organisatie, in vergelijking met een 
universiteit. 

De rol en het engagement van de niet-residerende geassocieerde onderzoekers is onduidelijk. In 

principe werken de onderzoekers die op UNU-CRIS verblijven en deze geassocieerde onderzoekers samen op een 
onderzoeksgebied en is er een regelmatige uitwisseling van informatie. Maar in de praktijk verloopt het meestal 
niet op die manier en zou UNU-CRIS dus nog meer voordeel kunnen halen uit het feit dat de meeste 
geassocieerde onderzoekers experts zijn in regionale integratie, verbonden met verschillende onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen van over de hele wereld. 

De UNU-arbeidscontracten van bepaalde duur hebben zowel voor- als nadelen. De voordelen zijn dat 
de kansen op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve onderzoeksgebieden groter worden door een regelmatige 
instroom van nieuwe onderzoekers. Het risico dat onderzoekers zich gaan nestelen in het comfort van een goed 
betaalde baan is ook kleiner bij dergelijke arbeidscontracten. Het grootste nadeel is dat de bepaalde duur de 
jobaanbiedingen minder aantrekkelijk maken voor onderzoekers van een hoog niveau, vooral dan uit het 
buitenland. 

De veranderingen aan de top van UNU-CRIS in 2015-2016 zijn zowel een bedreiging als een 
opportuniteit voor UNU-CRIS. Als gevolg van de strengere toepassing van het UNU-personeelsbeleid inzake 
de contracten van bepaalde duur, zullen de contracten van de huidige directeur en onderdirecteur eindigen in 
respectievelijk 2015 en 2016. In dezelfde periode loopt ook een ander contract met een senior onderzoeker af. 
Vandaag is UNU-CRIS sterk afhankelijk van de directeur en de onderdirecteur. Als zij niet kunnen vervangen 
worden door iemand van een gelijkaardig niveau, kan dit een bedreiging vormen voor de toekomstige werking 
van UNU-CRIS. Anderzijds kan een verandering in het management van UNU-CRIS nieuwe mogelijkheden 
scheppen met frisse ideeën en een nieuwe stijl van leidinggeven, die vervolgens een nieuwe impuls kunnen 

betekenen voor UNU-CRIS. 
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SWOT 

Sterktes 

 UNU-CRIS is een professionele, goed geleide organisatie, met een ondernemende cultuur en een 
uitstekende administratieve staf. 

 UNU-CRIS heeft een sterke reputatie in haar domein, voornamelijk dankzij de directeur en de 
onderdirecteur, die als sterkhouders van het instituut beschouwd kunnen worden. Deze reputatie is ook het 
resultaat van de specifieke interdisciplinaire aanpak en de geografische focus van de activiteiten die verder 
gaat dan de EU en vooral op Afrika en Azië is gericht. 

 UNU-CRIS heeft aangetoond in staat te zijn om externe projectfinanciering aan te trekken, vooral door de 
goedkeuring van een aantal EU-gefinancierde onderzoeksprojecten. 

 UNU-CRIS is zeer productief inzake wetenschappelijke output. De kwaliteit en de visibiliteit van de 
publicaties van het instituut zijn, gemiddeld genomen, toegenomen in vergelijking met de vorige 
beheersperiode.  

 Het instituut heeft toegang tot een sterk netwerk van onderzoekspartners. Onder de geassocieerde 
onderzoekers zijn er een aantal zeer prominente onderzoekers, hoewel hun rol en engagement 
verduidelijking behoeven. 

 Het instituut organiseert zelf ook een stabiel aantal activiteiten inzake capaciteitsopbouw en onderwijs en 
draagt ook bij aan nog veel meer van dergelijke activiteiten. De Doctoral Summer School in Latijns-Amerika 
is een zeer gewaardeerd initiatief. 

 UNU-CRIS heeft ook een uitgebreid netwerk van contacten met internationale en supranationale 
organisaties en actoren in ontwikkelingslanden, waardoor het instituut een positie als VN-beleidsadviserende 
denktank kon ontwikkelen. 

 Via verschillende communicatiekanalen is UNU-CRIS in staat om een substantieel publiek te bereiken, zowel 
in Vlaanderen als internationaal. 

Zwakheden 

 Het ontbreekt UNU-CRIS aan kritische massa om zowel top kwaliteit academisch onderzoek te genereren als 
een hoogwaardige bijdrage aan het beleid te leveren. De noodzaak om extra financiering aan te trekken, 
maakt dat er minder tijd beschikbaar is voor academisch onderzoek. 

 UNU-CRIS is sterk afhankelijk van de directeurs van het instituut. Zij zijn de UNU-CRIS onderzoekers met de 
grootste publicatie-impact en ze hebben ook een sterke invloed op de visibiliteit en de agenda van het 
instituut. 

 UNU-CRIS is (nog) niet erkend als een hoger onderwijs instelling. Dit beperkt haar mogelijkheden om 
externe financiering aan te trekken. Het instituut kan ook geen aanvragen voor financiering indienen bij 
Vlaamse kanalen voor onderzoeksfinanciering zoals het FWO, het IWT of Hercules9. 

 Er is een gebrek aan structurele kanalen waarlangs UNU-CRIS haar onderzoeksresultaten kan overbrengen 
aan de VN en aan andere internationale organisaties. 

 De activiteiten inzake zowel capaciteitsopbouw als beleidsadvisering t.a.v. Vlaanderen zijn beperkt. UNU-
CRIS heeft geen structurele samenwerkingsverbanden met Vlaamse universiteiten en/of bevoegde 
beleidsorganen. Het lidmaatschap in beleidsadviesorganen is gedaald ten opzichte van de vorige 
beheersperiode. Als gevolg daarvan is de return t.a.v. de Vlaamse overheid (hoofdfinancier) en het 
maatschappelijk middenveld in Vlaanderen beperkt. Bovendien lijkt de interesse van de Vlaamse overheid en 
administratie in de activiteiten van UNU-CRIS beperkt te zijn. 

 De locatie van de organisatie in Brugge beperkt de mogelijkheden om vertegenwoordigers van 
internationale organisaties of andere deskundigen te ontmoeten. 

 Op dit moment heeft UNU-CRIS nog geen echte communicatiestrategie ontwikkeld. 

 

  

                                                      
9  Het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) verleent beurzen aan doctoraatsonderzoekers en postdoctorale 

onderzoekers, alsook financiering voor onderzoeksprojecten. Het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie) helpt Vlaamse ondernemingen en onderzoekscentra om hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te 
realiseren. Hercules is een financieringsinstrument voor investeringen in onderzoeksinfrastructuur.  
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Opportuniteiten 

 Regionalisme blijft een “hot topic”. 

 De bottom-up aanpak voor het bepalen van de strategie zoals toegepast door de nieuwe UNU-Rector biedt 
meer mogelijkheden voor de UNU-instituten, zoals UNU-CRIS, om hun activiteiten verder uit te bouwen op 
basis van hun eigen sterktes. 

 De strategische prioriteit van de nieuwe UNU-Rector om de UNU-kernactiviteiten opnieuw af te stemmen op 
haar missie, namelijk als denktank ter beschikking staan van het VN-systeem, komt beter overeen met de 
sterktes van UNU-CRIS in vergelijking met de strategische prioriteiten van de voormalige UNU-Rector die de 
nadruk legde op de ontwikkeling van een onderwijsprogramma en een “twinning”-beleid. Het onderwerp 
“regionalisme” lijkt echter van minder belang te zijn voor de VN en de VN-top dan vroeger. 

 De verandering aan de top van UNU-CRIS kan nieuwe kansen bieden door de inbreng van frisse ideeën en 
een nieuwe managementstijl. 

 UNU doet inspanningen om haar instituten sterker te integreren in het bredere VN-systeem, inclusief de 
regionale organisaties. Het UNU-hoofdkwartier en de instituten proberen nieuw leven te blazen in hun UNU-
vestiging in New York om zo hun aanwezigheid in de buurt van de VN-kantoren te versterken. 

 Het “Summer School”-initiatief en de ontwikkeling van het Master specialisatie-programma in Maastricht 
openen nieuwe mogelijkheden voor capaciteitsopbouw en onderwijsactiviteiten. 

Bedreigingen 

 Omdat regionalisme een “hot topic” is, trekt het onderzoeksdomein nieuwkomers aan, van wie sommigen 
meer middelen ter beschikking hebben. 

 De bijna gelijktijdige vervangingen aan de top van UNU-CRIS die in 2015 en 2016 zullen plaatsvinden en die 
hoogstwaarschijnlijk zullen leiden tot de benoeming van een nieuwe directeur, onderdirecteur en senior 
onderzoekers, kunnen problemen veroorzaken omwille van de sterke reputatie en het institutioneel 
geheugen van de huidige leiding. 

 Horizon 2020 lijkt minder kansen te bieden voor onderzoeksprojecten in de thema’s waarin UNU-CRIS actief 

is. De noodzaak om in ieder geval EU-financiering aan te trekken voor onderzoeksprojecten, kan tot gevolg 
hebben dat de onderzoeksagenda van het instituut op termijn niet langer aansluit op haar kernexpertise. 

 Omwille van de huidige economische en budgettaire situatie, lijkt er op dit moment weinig ruimte te bestaan 
om de Vlaamse basisfinanciering van UNU-CRIS te verhogen. 

 De focus van de nieuwe UNU-Rector op arbeidscontracten die strikt beperkt zijn in de tijd, kan de 
aanwerving van senior onderzoekers bemoeilijken. 

 

Evaluatie van het ontwerp-strategisch plan 2015-2019 

Het ontwerp-strategisch plan moet mogelijk fundamenteel worden gewijzigd wanneer de strategie 
van het nieuwe management, de implementatie van de visie van de nieuwe UNU-Rector en de impact van de 
uitslag van de verkiezingen in Vlaanderen op het wetenschaps- en innovatiebeleid en de ondersteuning ervan, 
niet langer onzeker zijn.  

De vernieuwde visie van het ontwerp-strategisch plan houdt rekening met de uitdagingen die 
gepaard gaan met de toegenomen concurrentie en de noodzaak om de onderzoeksagenda meer te 
focussen en dit door op te schuiven van regionale integratie naar regionaal bestuur en door het verminderen 
van het aantal onderzoeksprogramma’s van 4 naar 3 (terwijl er 5 onderzoeksprogramma’s waren in de periode 
van de 4de MoU). 

De strategische ambities en de belangrijkste actielijnen zijn eveneens meer gefocust en houden 
rekening met de visie van de nieuwe UNU-Rector omdat de strategische ambities niet langer verwijzen 
naar de oprichting van “twinning”-instituten noch de nadruk leggen op de organisatie van een PhD-opleiding. 

De bijgestelde ambities inzake onderwijs, nu gefocust op de betrokkenheid in de MSc-opleiding Public 
Policy and Human Development, georganiseerd door de UNU-Maastricht Graduate School of Governance, de 
organisatie van "Doctoral Summer Schools" en de workshop voor studenten van het Europacollege, dragen de 
goedkeuring weg van het expertenpanel. 
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De gestroomlijnde organisatie zal de realisatie van de eigen onderzoeksagenda van UNU-CRIS ten 

goede komen met aan het hoofd van elk van de drie onderzoeksprogramma's een senior UNU-medewerker, die 
ook onderzoeksprojecten voor 2 jaar zal definiëren waarvoor UNU-CRIS postdoctorale onderzoekers zal 
aantrekken. 

Het aantal en de rol van de geassocieerde onderzoekers worden in het plan “slim” herbekeken met 
een maximum aantal van 5 geassocieerde onderzoekers per onderzoeksprogramma, die een (meer) actieve rol 
moeten opnemen in lopende onderzoeksprojecten als adviseur, promotor of partner.  

Het ontwerp-strategisch plan is niet erg duidelijk over de manier waarop UNU-CRIS zal bijdragen 
aan de realisatie van de doelstellingen van de VN. Er worden slechts een beperkt aantal concrete acties 
voorgesteld die zullen worden ondernomen, zeker in vergelijking met de talrijke suggesties die UNU-CRIS maakt 
om tot een verbeterde lokale netwerking en academische samenwerking te komen. 

UNU-CRIS wil haar lokale impact erg graag versterken, maar zal daarbij meer proactief moeten 
optreden. “Beschikbaar zijn om" vereist dat een andere partij UNU-CRIS benadert met een specifiek verzoek. Dit 
zal mogelijks niet spontaan gebeuren. 

De drie budgetscenario's illustreren ambitie, maar laten ruimte voor meer consistentie in de 
terminologie (zoals voor de namen van de scenario's) en in de uitwerking (om meer rekening te houden met 
aandachtspunten zoals de “span of control” voor de senior onderzoekers die aan het hoofd staan van hun 
onderzoeksprogramma en de mogelijke toename van het administratief personeel en de werkingskosten). 

Globaal beschouwd, pakt het ontwerp-strategisch plan een aantal belangrijke zwakke punten en 
bedreigingen aan, zoals de noodzaak van prioritering, de rol en inzet van de geassocieerde onderzoekers en de 
uitdaging om de return naar Vlaanderen te verhogen. Het biedt echter geen overtuigend antwoord op een 
aantal andere uitdagingen, zoals de moeilijkheden bij het aantrekken van externe financiering door het 
ontbreken van een duidelijk juridisch statuut, de noodzaak van een omvattende communicatiestrategie en de 
acties die moeten worden ondernomen in het licht van de wijzigingen aan de top van het instituut. 

 

Aanbevelingen 

UNU-CRIS heeft opmerkelijk goed gepresteerd in de aflopende beheersperiode en ook in de voorgaande periodes. 
De belangrijkste globale aanbeveling voor de Vlaamse overheid, en ondersteund door zowel het evaluatieteam als 
het expertenpanel, is om UNU-CRIS verder te blijven financieren als een uitstekend 
onderzoeksinstituut met duidelijke internationale zichtbaarheid en waarde. 

Hieronder geven we een aantal meer gedetailleerde aanbevelingen, waarvan de meeste gericht zijn aan UNU-
CRIS. De aanbevelingen voor UNU of het departement EWI/de Vlaamse overheid worden cursief weergegeven. 

Strategische positionering 

1. Prioriteer tussen de drie identiteiten want UNU-CRIS kan onmogelijk even goed presteren als 
onderzoekscentrum, opleidingsinstituut en denktank met het huidige budget en personeelsaantal. 

2. Voorzie een meer expliciete toewijzing van tijd en middelen aan elk van de verschillende identiteiten. 

3. Ontwikkel een meer geïnstitutionaliseerde werkrelatie tussen UNU-CRIS en haar tegenhangers in de Vlaamse 
overheid, waaronder niet alleen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, maar ook andere 
actoren zoals het departement internationaal Vlaanderen. 

4. Overweeg om naar Brussel te verhuizen als een potentieel betere locatie voor UNU-CRIS om de belangrijkste 
internationale stakeholders (VN en EC) te bereiken. 

Onderzoek 

5. Ontwikkel proactief de kansen voor gezamenlijke publicaties met regionale organisaties (binnen de VN, de EU 
en in andere verbanden). 

6. Versterk de samenwerking met de Vlaamse universiteiten op het vlak van relevante onderzoeksthema's en 
formaliseer deze contacten. 

7. Formaliseer de contacten met de belangrijke netwerkpartners en dit voorbij het punt van loutere relaties 
tussen individuele onderzoekers.  
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Capaciteitsopbouw 

8. Consolideer de rol als kennisleverancier/platform voor regionale organisaties, opdat deze organisaties van 
elkaar kunnen leren en hun ervaringen kunnen delen en vergelijken. 

9. Overweeg om ook Doctoral Summer Schools te organiseren in andere regio's behalve Latijns-Amerika, bij 
voorkeur in samenwerking met organisaties in de regio's zelf. 

10. Streef ernaar om (financiering voor) langere termijn projecten aan te trekken die rechtstreeks gericht zijn 
naar ontwikkelingslanden en die onderzoek en capaciteitsopbouw integreren. 

Beleids- en maatschappelijke impact 

11. Overweeg de invoering van een meer systematische en professionele aanpak voor de publicatie van de 
briefing papers en nota’s. 

12. Blijf inspanningen ondernemen om beter geïntegreerd te raken in het bredere VN-systeem, inclusief de 
regionale organisaties. 

13. Blijf verder de “outreach”-activiteiten organiseren op lokaal niveau om de lokale verankering van UNU-CRIS 
te versterken. 

Financiering 

14. Verken alternatieve bronnen voor externe financiering, naast de projectmatige publieke financieringsbronnen 
voor onderzoek waarvoor UNU-CRIS momenteel het meest aanvragen indient. 

15. De Vlaamse overheid kan UNU-CRIS helpen om de problemen op te lossen in verband met haar juridisch 
statuut waardoor UNU-CRIS zou kunnen meedingen voor EU-financiering. De Vlaamse overheid kan ook 
overwegen om UNU-CRIS toegang te geven tot andere kanalen voor externe financiering in Vlaanderen op 
basis van concurrentie. 

Communicatie 

16. Ontwikkel een professionele communicatiestrategie om zowel de bijdrage aan de beleidsvorming binnen 
UN(U) en Vlaanderen als de maatschappelijke impact van UNU-CRIS te verhogen. 

17. Maak een kritische doorlichting van de huidige publicatie- en communicatiekanalen met betrekking tot hun 
impact en zichtbaarheid en overweeg een publicatie- en disseminatiestrategie die gericht is op meer 
zichtbare media en tijdschriften met een grotere impact. 

Personeel 

18. UNU kan voor de toekomst overwegen om de looptijd van de contracten voor de managementfuncties bij 
UNU-CRIS zodanig te beheren dat deze contracten niet quasi tegelijkertijd aflopen. 

19. EWI kan overwegen om met UNU het functieprofiel en de vereisten voor de posities van de nieuwe directeur 
en onderdirecteur te bespreken vanuit het perspectief om de belangen van Vlaanderen te vrijwaren. 

20. Verzeker de overdracht van de netwerkcontacten en de verplichtingen als thematisch verantwoordelijken en 
dit in het licht van de aankomende personeel-gerelateerde veranderingen. 

Prestatie-indicatoren - algemene aanbevelingen10 

21. EWI kan overwegen om bij haar evaluatie de focus op “kwaliteit” gedeeltelijk te verschuiven naar het einde 
van de periode van de beheersovereenkomst voor die indicatoren waar kwaliteit niet gemakkelijk op 
jaarbasis kan worden gemeten en geëvalueerd. 

22. EWI kan overwegen om enkel prestatie-indicatoren die op een betrouwbare manier gemeten kunnen worden 
te behouden. 

                                                      
10  De specifieke aanbevelingen zijn opgenomen in het rapport. 


