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Inleiding 

UNU-CRIS wordt gevat door de 5
de

 Memorandum of Understanding (MoU)
1
 tussen de 

Vlaamse Gemeenschap, de United Nations University (UNU
2
) en het Europacollege 

betreffende de financiering van “United Nations University Institute on Comparative 

Regional Integration Studies” (UNU-CRIS). Deze MoU heeft betrekking op de periode 2010-

2014 en in het kader hiervan ontvangt UNU-CRIS van de Vlaamse overheid een jaarlijkse 

subsidie voor de ondersteuning van de kernactiviteiten van UNU-CRIS (art. 4, § 3 van de 

MoU). De missie, de strategische doelstellingen en de kernprogramma’s van UNU-CRIS zijn 

uitgewerkt in het document “UNU-CRIS Strategic Plan 2010-2014”
3
 dat opgenomen is als 

bijlage I bij de MoU.  

 

Plan van aanpak van de evaluatie (2013-2014) van UNU-CRIS 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het Memorandum of Understanding stelt in artikel 18 dat: 

“The conclusion of a new Memorandum will be subject to an external evaluation in 

the first half of 2013. The output of UNU-CRIS, as measured against the performance 

indicators as listed in Article 6, the progress of these indicators over the period 2010-

2014, and the success of UNU-CRIS in attracting external funding will be assessed. 

This will be supplemented by a qualitative assessment of the role and position of 

UNU-CRIS, including the societal impact of its activities. Special attention shall be 

given to the implementation of the August2009 evaluation report’s recommendations, 

to the performance of UNU-CRIS in the UN-setting, as well as to the integration of 

UNU-CRIS in the Flemish research landscape.”  

 

Omdat de MoU de periode 2010-2014 bestrijkt en verder in artikel 18 stelt dat de 

(evolutie van de) performantie-indicatoren in het kader van de evaluatie over de 

periode 2010-2014 (dient) dienen te worden bekeken, mag ervan uitgegaan worden dat 

de periode voor de uitvoering van de evaluatie die in artikel 18 wordt vermeld (“the 

first half of 2013”) verkeerd is en dat de bedoeling van de MoU is om de evaluatie in 

de eerste helft van 2014 te laten plaatsvinden. Alle betrokkenen in deze evaluatie 

werden op de hoogte gesteld van deze vergissing en er werd ook afgesproken dat de 

periode voor de uitvoering van de evaluatie inderdaad de eerste helft van 2014 dient te 

zijn.  

 

                                                 
1
 Ondertekend door alle partijen, maar niet gedateerd.  

2
 http://www.unu.edu 

3
 In het MoU wordt dit document – naar analogie met de vorige MoU – verkeerdelijk “Strategic Directions 2010-

2014” genoemd 
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2. Beleidscontext  

 

Aanleiding van het initiatief  

 

Het initiatief kadert in de werking van de United Nations University, waarvan het 

hoofdkwartier in Tokio is gehuisvest. In 2001 hechtte de Vlaamse Regering haar 

goedkeuring aan de inrichting van een internationaal onderzoeks- en 

opleidingsprogramma voor regionale integratiestudies (UNU-CRIS
4
) van de UNU. 

Het initiatief is gehuisvest bij het Europacollege in Brugge. De beslissing van de 

Vlaamse Regering vond haar oorsprong in de intentieverklaring van 20 december 

2000 van de toenmalige ministers Dewael en Vanderpoorten, waarbij het afsluiten van 

een eventuele vijfjarige overeenkomst in het vooruitzicht werd gesteld.  

  

De financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid had – na eerder vermelde 

beslissing van de Vlaamse Regering – enkel betrekking op de jaren 2001 en 2002. 

Deze financiële ondersteuning was gebaseerd op de 2
de

 Memorandum of 

Understanding tussen de eerder vermelde drie partijen en werd opgenomen in een 

afzonderlijke financiële overeenkomst. De regeringsbeslissing voorzag ook in een 

evaluatie van het initiatief in de loop van 2002 en dit met het oog op het afsluiten van 

een eventuele vijfjarige overeenkomst (voor de periode 2003-2007).  

De laattijdige opmaak van de MoU maakte een kwaliteitsvolle evaluatie in 2002 echter 

onmogelijk. Daarom hechtte de Vlaamse Regering in 2003 haar goedkeuring aan de 

modaliteiten van een evaluatie (betreffende de periode 2000-2002) en aan een 3
de

 

Memorandum of Understanding. 

 

De betreffende evaluatie bestond uit een inhoudelijke doorlichting door een commissie 

van externe deskundigen en een doelmatigheidsanalyse door de Inspectie van 

Financiën. De aanbevelingen er van werden maximaal geïntegreerd in de 4
de

 MoU d.d. 

06.07.2005 (Cf. beslissing Vlaamse Regering van 1 juli 2005 – 

VR/2005/01.07/DOC.0507) die werd afgesloten voor de periode 2005-2009.  

 

De 4
de

 MoU had betrekking op de financiering van “the Research and Training 

Programme on Comparative Regional Integration Studies” (UNU-CRIS). In het kader 

hiervan ontvingen de UNU en het Europacollege een jaarlijkse subsidie voor de 

verdere uitvoering van UNU-CRIS als een Research and Training Programma (RTP) 

met de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen in een Research and Training Centre 

(RTC). De jaarlijkse subsidie die de Vlaamse overheid in 2008 aan UNU-CRIS heeft 

toegekend, bedroeg 1.014.000,00 euro.  

 

Zoals voorzien in de 4
de

 MoU, was het afsluiten van een nieuwe MoU (voor een 

volgende periode van 5 jaar) verbonden aan de uitvoering van een evaluatie. De 

bepalingen betreffende de evaluatie die in de 4
de

 MoU voor de eerste helft van 2009 

waren voorzien, waren inhoudelijk volledig gelijk aan deze in de lopende MoU.  

 

De evaluatie van UNU-CRIS van 2009 werd afgerond in augustus 2009. Op basis van 

de evaluatie en van het beleidsplan van UNU-CRIS 2010-2014
5
, werd een 5

de
 MoU 

opgesteld die op 01 april 2011 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering (VR 

2011 0104 DOC.0255).  

                                                 
4
 http://www.cris.unu.edu/ 

5
 Annex I bij de 5

de
 MoU.  
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In de nota aan de Vlaamse Regering wordt erop gewezen dat het advies van de 

Inspectie van Financiën om een MoU voor onbepaalde duur af te sluiten werd niet 

gevolgd en dit omwille van 2 redenen: 

• Het feit dat onderzoeksinstellingen gebruikelijk om de vijf jaar worden 

geëvalueerd.  

• Het feit dat met andere onderzoeksinstellingen ook overeenkomsten voor een 

periode van (maximaal) 5 jaar worden afgesloten.  

 

In 2010 werd een subsidie van 967.000 euro voorzien voor de werking van UNU-

CRIS. In 2012 en 2013 bedraagt de subsidie telkens € 1.065.000.  

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds opstart/goedkeuring initiatief) 

 

Hoewel de beleidscontext sinds de start van het initiatief wel degelijk is geëvolueerd, 

hebben deze wijzigingen weinig tot geen invloed gehad op UNU-CRIS. Dit blijkt 

duidelijk uit het feit dat UNU-CRIS niet werd vermeld in de beleidsnota’s en 

beleidsbrieven van de vorige legislatuur
6
 en slechts één maal in de beleidsnota’s en –

brieven van de huidige legislatuur. Inderdaad, wat dit laatste betreft verwijzen we naar 

de beleidsbrief Innovatie 2010-2011
7
 waar onder operationele doelstelling 7 

(“Effectieve beleidsevaluatie en impactanalyse”) enkel wordt vermeld dat in 2009 een 

evaluatie van UNU-CRIS heeft plaatsgevonden en de resultaten ervan werden 

aangewend bij de uitwerking van de samenwerking voor de volgende perioden (i.e. 

2010-2014).  

Omwille van het internationale karakter van UNU-CRIS in het algemeen en de sterke 

inbedding in (de doelstellingen van) de UNU in het bijzonder, kan verwacht worden 

dat UNU-CRIS minder prominent in het Vlaamse beleid aanwezig is dan andere 

(onderzoeks)instellingen.  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

Er worden in de onmiddellijke toekomst geen substantiële wijzigingen in de 

beleidscontext verwacht die een invloed kunnen hebben op UNU-CRIS. Wel dient er 

rekening mee gehouden dat de huidige legislatuur eindigt in 2014 en dat in de 2
de

 helft 

van 2014 een nieuwe Vlaamse Regering zal aantreden.  

Welke beleidsintenties de volgende Vlaamse Regering met betrekking tot UNU-CRIS 

zal hebben, is op dit ogenblik uiteraard nog niet bekend.  

Men kan zich hierbij ook de vraag stellen in welke mate het (nieuwe) beleid oog heeft 

(zal hebben) voor en rekening houdt (zal houden) met UNU-CRIS bij de 

beleidsbepaling. Zoals hoger al aangehaald, wordt de werking van UNU-CRIS echter 

in grote mate bepaald door het beleid van de UNU, wat de bewegingsruimte voor  en 

t.o.v. het Vlaamse beleid enigszins beperkt. Toch zou een grotere betrokkenheid van 

UNU-CRIS bij de beleidsvoorbereiding aan te bevelen zijn en dit zowel vanuit het 

standpunt van de Vlaamse overheid zelf als vanuit dat van UNU-CRIS.  

 

Een ander element dat zich binnenkort zal aandienen, betreft het opnemen van UNU-

CRIS op de lijst van ambtshalve geregistreerde instellingen  van hoger onderwijs. In 

                                                 
6
 De laatste vermelding dateert al van de beleidsbrief van 2003-2004. 

7
 Vlaams Parlement, stuk 774 (2010-2011) – Nr. 1 van 28 oktober 2010.  
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dat verband zijn momenteel gesprekken gaande tussen enerzijds UNU-CRIS en het 

departement/kabinet Onderwijs en Vorming. 

 

Het feit dat UNU-CRIS momenteel niet als instelling hoger onderwijs is “erkend”, 

speelt de instelling nl. parten bij het meedingen naar externe (onderzoeks)fondsen en 

dit i.h.b. in EU-verband, omdat bepaalde EU-fondsen immers enkel toegankelijk zijn 

voor instellingen van hoger onderwijs. Een dergelijke erkenning zou die drempel 

moeten wegnemen en het UNU-CRIS in principe gemakkelijker moeten maken om 

aanspraak te kunnen maken op deze fondsen.  

In het licht van het feit dat UNU-CRIS in het kader van de MoU geacht wordt externe 

middelen aan te trekken, is een erkenning als instelling hoger onderwijs belangrijk 

voor UNU-CRIS omdat het deze doelstelling kan helpen waarmaken.  

 

3.  Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde resultaten 

 

3.1 Doelstelling(en) van de evaluatie in de enge zin 

 

De doelstelling van de evaluatie in de meest enge zin is aangegeven in (artikel 18 van) 

de Memorandum of Understanding zelf (zie punt 1) en dat doel is om de prestaties, het 

functioneren en de impact van UNU-CRIS te evalueren. 

In het betreffende artikel van de MoU wordt dit vrij breed geformuleerd en wordt ook 

gevraagd na te gaan in welke mate de aanbevelingen van de evaluatie van 2009 

werden geïmplementeerd. Verder dient de impact van UNU-CRIS zowel vanuit 

wetenschappelijk als vanuit maatschappelijk oogpunt (cf. prestatie-indicatoren 

opgenomen in artikel 6 van de MoU) te worden bekeken.  

 

De prestatie-indicatoren op basis waarvan de performantie van UNU-CRIS o.m. zal 

worden gemeten, zijn de volgende: 

1. Academische output; 

2. Capaciteitsopbouw; 

3. Beleids- en maatschappelijke  impact.  

4. Kwaliteit van de dienstverlening. 

Deze indicatoren worden verder onderverdeeld in subindicatoren.   

 

Om de Vlaamse overheid niet alleen toe te laten de performantie van UNU-CRIS op te 

volgen maar ook de verantwoording van de aanwending van de ter beschikking 

gestelde middelen na te gaan, zijn in de MoU specifieke bepalingen opgenomen wat 

betreft de rapportering ter zake. Een deel van die rapportering omvat een jaarlijkse 

zelfbeoordeling. De verwachte (verantwoordings)rapportering moet dan ook minstens 

bestaan ook uit volgende onderdelen (cf. artikel 8 van de MoU): 

• Een overzicht van de uitgevoerde wetenschappelijke activiteiten. 

• Het voorzien gebruik van mogelijke budgettransfers. 

• Een gedetailleerd financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven.  

• Een zelfbeoordeling van de vooruitgang die werd geboekt t.o.v. de strategische 

doelen 2010-2014 van UNU-CRIS. 

• De performantie die werd neergezet in termen van academische output, 

capaciteitsopbouw en beleidsimpact
8
.  

                                                 
8
 En uitgedrukt a.d.h.v. de in de MoU gedefinieerde indicatoren.  
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• Een zelfbeoordeling van de impact gegenereerd door de activiteiten van UNU-

CRIS. 

• Een beoordeling van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek 

uitgevoerd door UNU-CRIS. 

• Een kwantitatieve en kwalitatieve projectie van de performantiedoestellingen 

voor het komende jaar.  

 

3.2 Een evaluatie in 2013 met ruimere doelstellingen dan opgenomen in de  

 MoU en bekeken over een groter tijdsvenster (dan voorzien) 

 

Hoewel de vorige evaluatie 4 jaar geleden werd uitgevoerd en in de MoU dezelfde 

evaluatiedoelstellingen als in de vorige MoU zijn opgenomen, wordt vanuit het 

oogpunt van “winstgevende”
9
 beleidsevaluatie gepleit voor een andere invulling van 

de evaluatie dan in 2009 het geval was.  

 

Net zoals voor de evaluaties van de Strategische Onderzoekscentra
10

 (SOC’s) in 2011 

en 2012 het geval was, wordt deze evaluatie van UNU-CRIS dan ook ruimer en vooral 

breder ingevuld dan deze van 2009 en dit in het bijzonder wat betreft het gehanteerde 

tijdsvenster. Inderdaad, specifiek voor wat betreft de gerealiseerde effecten en impact, 

zal een langere periode in aanmerking worden genomen dan de MoU voorziet. In de 

praktijk kan volgens de MoU immers maar de periode 2010-2013 worden beschouwd 

voor de uitvoering van deze evaluatie, aangezien de evaluatie in de eerste helft van 

2014 dient plaats te vinden. Wat betreft de impact van het onderzoek uitgevoerd door 

UNU-CRIS, is een tijdsvenster van 4 jaar erg klein om de impact op langere termijn te 

kunnen bepalen, vandaar dat voor een groter tijdsvenster zal worden geopteerd. In die 

zin is de geplande evaluatie een meta-evaluatie.  

 

Daarnaast is het de bedoeling om zowel de maatschappelijke als beleidsmatige impact 

van UNU-CRIS wat meer in detail te gaan bekijken (over het bredere tijdsvenster) en 

op basis van een bredere consultatie van stakeholders dan in de vorige evaluatie het 

geval was.  

 

3.3 Beoogde resultaten van de evaluatie 2013 van UNU-CRIS 

 

Als resultaten van deze evaluatie worden verwacht: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop UNU-CRIS haar missie, 

doelstellingen, opdrachten heeft vervuld in de periode 2009
11

-2013 en dit 

zowel in de context van de MoU zelf als in functie van het ruime beleidskader. 

Met betrekking tot dit laatste worden zowel de lokale (Vlaamse) context als de 

ruimere internationale context (i.h.b. wat UN en UNU) betreft, bedoeld.  

Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse (uitvoering strategisch plan 2010-

2014, geleverde prestaties, ) als een financiële analyse (aanwending subsidies, 

verantwoording subsidie, …) als een beoordeling van zowel de MoU (o.a. 

                                                 
9
 Onder “winstgevend” wordt hier verstaan dat het de bedoeling is dat de evaluatie leidt tot nieuwe inzichten (en 

dit bekeken t.o.v. de vorige (evaluatie)periode) voor alle betrokken partijen die kunnen leiden tot een betere 

performantie, beleidsvoering, enz.  
10

 Imec, VIB, iMinds en VITO. 
11

 In principe betreft het de periode vanaf 2010 (cf. looptijd MoU, maar 2009 wordt meegenomen om over 

voldoende data te kunnen beschikken en tijdens de voorgaande evaluatie 2009 slechts gedeeltelijk werd 

meegenomen.  
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opbouw reserves) als de planning en verantwoording door UNU-CRIS 

(jaarlijkse werkplannen, rapporten,…) en dit rekening houdend met de 

beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en 

synergie met) andere actoren). In het bijzonder dient aandacht te worden 

besteed aan het succes waarmee en de mate waarin UNU-CRIS externe 

financiering weet aan te trekken.  

• Analyse en beoordeling van de prestaties van UNU-CRIS  op het vlak van 

onderzoeksoutput, capaciteitsopbouw, kwaliteit van de dienstverlening en dit 

voor de periode vanaf minstens 2005 (en indien mogelijk al vanaf 2002), met 

bijzondere aandacht voor de periode vanaf 2009. In het bijzonder moet zowel 

voor de onderzoeksoutput als voor de capaciteitsopbouw nagegaan worden hoe 

de kennis en capaciteit verder werd uitgebouwd (in het bijzonder ook wanneer 

de periodes 2005-2008 en 2009-2013 met elkaar worden vergeleken), maar 

ook welke outcome werd gegenereerd (indien mogelijk vanaf 2002 bekeken). 

In bijzonder voor wat de wetenschappelijke prestaties betreft, wordt een 

impactanalyse verwacht en dit zowel in een wetenschappelijke als in een 

maatschappelijke context. Er wordt verwacht dat voor deze analyse en 

beoordeling meer gegevens zullen worden gegenereerd dan wel geraadpleegd, 

dan wat conform de MoU ter beschikking is/moet zijn
12

.   

• Analyse en beoordeling van de impact van UNU-CRIS en dit zowel op het 

beleid als op de maatschappij en dit vanaf 2005. (Effectieve bijdrage tot het 

beleid en dit zowel lokaal (Vlaanderen) als in een ruimer kader (UNU- en UN-

context), rekening houdend met de verwezenlijkingen van UNU-CRIS in de 

periode vanaf 2005. Hierbij wordt verwacht dat een analyse en beoordeling zal 

gemaakt worden op basis van meer elementen dan strikt voorzien in de MoU 

(i.h.b. de overeenstemmende (sub)indicatoren), bv. door voldoende 

stakeholders te raadplegen.  

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop de resultaten van de evaluatie 

2009 al dan niet werden geïmplementeerd en waarom (niet) en dit door alle 

betrokken partijen (Vlaamse overheid, UNU-CRIS, UNU, enz.).  

• Analyse en beoordeling van de rol en positie van UNU-CRIS in het UN-kader 

(vanaf 2005, eventuele evolutie in deze rol en positie).  

• Analyse van het ontwerp van strategisch plan van UNU-CRIS voor de periode 

2015-2019.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en 

inschakeling in het ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) en 

dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen waarmee UNU-

CRIS in de toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen 

voor de opmaak van een nieuwe MoU, missie en opdrachten, performantie-

indicatoren, doelstellingen, … (Cf. ontwerp strategisch plan). 

 

De evaluatie heeft in principe geen betrekking op de interne organisatie van UNU-

CRIS (de organisatie is daarvoor te klein). Wel zal aandacht besteed worden aan het 

personeelsbeleid en dit in het bijzonder wat betreft het onderzoekspersoneel (zie 

verder onder punt 5).  

 

                                                 
12

 Dit betekent dat naast de informatie opgenomen in de jaarrapporten ook andere bronnen zullen worden 

geraadpleegd, maar ook dat een ruimer tijdsvenster in aanmerking wordt genomen (minstens vanaf 2005).  
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De evaluatie zal de basis vormen voor de opmaak van een nieuwe Memorandum of 

Understanding.  

 

De evaluatie moet verder leiden tot een rapport dat niet alleen duidelijke 

aanbevelingen bevat op het gebied van de regelgeving, zodat de bestaande MoU 

verbeterd kan worden, maar ook aanbevelingen betreffende een (verbeterde) werking 

van UNU-CRIS en dit op alle beschouwde vlakken (onderzoek, capaciteitsopbouw, 

maatschappelijke en beleidsmatige impact, dienstverlening). 

 

 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient, zoals in deel 3 al werd uiteengezet, ruimer te worden opgevat dan 

wat strikt genomen is aangegeven in de lopende Memorandum of Understanding en 

zal eerder een meta-evaluatie zijn dan een evaluatie in de diepte. Voor de periode 

2009-2013 dienen de elementen opgenoemd in de MoU echter in voldoende mate van 

detail te worden onderzocht, zodat tegemoet gekomen wordt aan de vereisten van de 

MoU voor wat betreft de (minimaal) uit te voeren evaluatie. De draagwijdte en de 

krijtlijnen van de verwachte evaluatie worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de 

evaluatievragen/-luiken (zie punt 5).  

 

De evaluatie dient in de 1
ste

 helft van 2014 te zijn voltooid. Voor de evaluatie zal een 

beroep gedaan worden op een externe consultant die wordt aangeduid via een 

openbare procedure.  

 

De evaluatie zal ook gebruik maken van een (beperkte) zelfevaluatie van UNU-

CRIS
13

. Deze zelfevaluatie zal enerzijds bestaan uit een ex post luik en een ex ante 

luik. Dit laatste luik  bestaat in essentie uit een ontwerp van strategisch plan voor de 

periode 2015-2019.  

Omdat UNU-CRIS jaarlijks omstandig moet rapporteren over zijn activiteiten en 

prestaties (cf. MoU) en voor de evaluatie van 2009 al een omstandige zelfevaluatie 

heeft opgesteld, zal de zelfevaluatie die in deze context wordt verwacht, beperkt 

worden tot het essentiële en op een hoog aggregatieniveau moeten worden uitgewerkt. 

De zelfevaluatie die UNU-CRIS moet opstellen, zal dan ook gebaseerd zijn op een 

beperkt aantal hoofdvragen die zowel betrekking hebben op het verleden (ex post luik) 

als op de toekomst (ex ante luik).  

 

Er zal aan UNU-CRIS gevraagd worden om de verwachte zelfevaluatie zo snel 

mogelijk te finaliseren. De voorziene timing ter zake wordt weergegeven in delen 5.6 

en 6.  

 

 

5. Evaluatievragen 

 

Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en de beoogde resultaten van 

deze evaluatie, worden volgende evaluatievragen/evaluatieluiken naar voor 

geschoven:  

 

                                                 
13

 Opgesteld door UNU-CRIS op basis van een vragenlijst aangereikt door EWI en toegespitst op een (beperkt) 

aantal hoofdvragen. 
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5.1. Een meta-evaluatie rekening houdend met (de resultaten van) de vorige  

evaluatie (2009) 

 

Zoals hoger al werd aangegeven, is het de bedoeling om deze evaluatie wat ruimer te 

bekijken en alvast een groter tijdsvenster (vanaf 2005 voor de meeste onderdelen en 

indien mogelijk vanaf 2002 voor het luik dat betrekking heeft op de wetenschappelijke 

performantie) in aanmerking te nemen. In die zin is de uit te voeren evaluatie een 

meta-evaluatie.  

 

In 2009 werd UNU-CRIS op een aantal aspecten en dimensies al diepgaand 

geëvalueerd. Deze evaluatie van 2009 heeft een aantal inzichten opgeleverd die zowel 

voor UNU-CRIS, de Vlaamse overheid en UNU van belang waren.  

Het is dan ook de bedoeling om in dit luik na te gaan met welke conclusies en 

aanbevelingen de belangrijkste actoren al dan niet rekening hebben gehouden.  

 

In de evaluatie 2009 werd bv. aangegeven
14

 dat: 

• De (Vlaamse) financiering t.a.v. UNU-CRIS enerzijds onvoldoende was om 

alle verwachtingen van de Vlaamse overheid waar te maken en anderzijds dat 

het toenmalige financieringsniveau UNU-CRIS tot (beleids)keuzes zal 

dwingen en dit i.h.b. wat betreft de breedte van het onderzoekspalet. Aangezien 

de subsidie vanwege de Vlaamse overheid in 2013 nagenoeg dezelfde is als in 

2009, dringen verschillende vragen zich op en dit afhankelijk van de actor in 

kwestie: 

o Op welke wijze heeft de Vlaamse overheid haar verwachtingen t.a.v. 

UNU-CRIS al dan niet bijgesteld? Vertaalt dit zich concreet in de MoU 

of in de prestatie-indicatoren? Waarom (niet)? 

o Heeft UNU-CRIS al dan niet haar ambities bijgesteld? Waarom (niet)? 

Is dit bv. niet gebeurd omdat er voldoende aanvullende middelen uit 

andere bronnen gevonden konden worden om deze ambities toch waar 

te maken en zo ja, wat betekent dat dan voor de Vlaamse financiering 

en verwachtingen?  

• De maatschappelijke valorisatie van het onderzoek onvoldoende was 

uitgebouwd, in het bijzonder wat t.a.v. de ontwikkelingslanden. In dit licht 

dringen volgende vragen zich alvast op:  

o Komt de huidige MoU tegemoet aan deze gedetecteerde zwakte? (cf. 

bv. prestatie-indicatoren – zie ook 5.3). Waarom (niet)? Is het MoU wel 

het geschikte instrument om dit te doen? Waarom (niet)? Zijn er 

alternatieven te bedenken?  

o Is er op het vlak van maatschappelijke valorisatie (zie ook volgende 

punten) vooruitgang geboekt t.o.v. de vaststellingen gemaakt tijdens de 

evaluatie van 2009? Waarom (niet)? Hebben (eventuele) aanpassingen 

in de MoU hier een invloed op gehad? 

• UNU-CRIS geen echte communicatiestrategie had (bv. t.a.v. haar belangrijkste 

doelgroepen/stakeholders/klanten en dit voor zover deze laatste voldoende 

duidelijk waren geïdentificeerd door UNU-CRIS). Dit leidt bv. tot volgende 

vraag: 

                                                 
14

 Hier worden maar enkele aanbevelingen aangehaald. Het is uiteraard de bedoeling om in het kader van deze 

evaluatie alle conclusies en aanbevelingen nader te bekijken.  
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o Is er voor de periode 2010-2013/2014 wel een duidelijke 

communicatiestrategie en dit uitgewerkt per geïdentificeerde 

doelgroep/klantengroep/stakeholder? Waarom (niet)?  

o Brengt UNU-CRIS de resultaten van haar werkzaamheden en dit in het 

bijzonder deze die kunnen worden aangewend bij de beleidsvoering (en 

dit op verschillende niveaus: Vlaams, Europees, internationaal) 

voldoende onder de aandacht van beleidsmakers? Wordt er bv. van de 

onderzoeksresultaten een “vertaling” gemaakt naar de verschillende 

beleidsniveaus? Waarom (niet)?  

 

Het is de bedoeling dat dit luik van de evaluatie verder wordt uitgewerkt (door de 

consultant) en leidt tot een set van relevante vragen/conclusies en aanbevelingen. 

Verder is het ook de bedoeling dat in de volgende onderdelen van de evaluatie 

rekening wordt gehouden met de evaluatie van 2009. In die zin moet deel 5.1 van de 

evaluatie als een onderliggende basis voor het geheel van de evaluatie beschouwd 

worden, waarvan elementen doorheen de hele evaluatie terug komen.  

 

 

5.2.  Evaluatie van de werking en het functioneren van UNU-CRIS 

 

De bedoeling van dit onderdeel van de evaluatie is na te gaan hoe en in welke mate 

UNU-CRIS in de periode 2009-2013 haar missie en opdrachten heeft vervuld en hoe 

en in welke mate ze hierbij rekening heeft gehouden met de resultaten van de evaluatie 

van 2009.  

Deze analyse en beoordeling dient op een hoog aggregatieniveau te gebeuren. Zo is 

het bijvoorbeeld niet de bedoeling om een diepgaande financiële analyse (audit) te 

maken maar eerder na te gaan welke de inkomsten en uitgaven UNU-CRIS waren in 

de periode 2009-2013, welke en hoeveel externe financiering of middelen konden 

worden aangetrokken, hoe de middelen (en in het bijzonder de subsidie) werden 

aangewend, of de subsidie – gelet op de beperkte beschikbare budgetten (van de 

Vlaamse overheid) en de besparingen die vanaf 2010 werden doorgevoerd – volstaat 

om de missie en opdrachten die UNU-CRIS heeft op een kwaliteitsvolle manier uit te 

voeren.  

 

Ook zal in dit luik een analyse en beoordeling moeten worden gemaakt van de evolutie 

die UNU-CRIS wat betreft de werking en functionering heeft doorgemaakt en dit t.o.v. 

de voorgaande periode. De analyse en beoordeling omvat m.a.w. een vergelijking met 

de analyse en beoordeling die gemaakt werd van de periode 2005-2008 (cf. evaluatie 

UNU-CRIS 2009 en cf. punt 5.1).  

 

Daarnaast wordt in dit luik verwacht dat wordt ingegaan op het feit dat UNU-CRIS 

geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, en meer bepaald welke de voor- en nadelen dit 

voor UNU-CRIS heeft. Een voorbeeld ter zake betreft de mogelijkheid om externe 

(onderzoeks)fondsen te kunnen aantrekken. Bepaalde van dergelijke fondsen zijn 

immers voorbehouden voor specifieke entiteiten (zoals rechtspersonen die instellingen 

van hoger onderwijs zijn – cf. deel 2). Ook dient te worden onderzocht of een het 

creëren van een rechtspersoonlijkheid voor UNU-CRIS al dan niet baten kan 

opleveren en zo ja, welke rechtspersoonlijkheid dan de meest aangewezen zou zijn 

gelet op zowel de doelstellingen van als de verwachtingen t.a.v. UNU-CRIS.   
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Verwacht wordt dat de consultant voor dit luik eveneens een aantal relevante 

evaluatievragen formuleert die leiden tot een onderbouwde beoordeling van de 

werking en het functioneren van UNU-CRIS (en dit minstens wat betreft de hierboven 

genoemde aspecten) en aanleiding geven tot het realiseren van (een deel van) de 

verwachte resultaten van de evaluatie. 

 

 

5.3. Een (meta)evaluatie van de prestaties 

 

In dit luik dient te worden nagegaan in welke mate UNU-CRIS de doelstellingen 

vooropgesteld in het strategische plan 2010-2014 heeft gerealiseerd en waarom (niet) 

en welke prestaties werden neergezet (zie ook verder). Voor dit deel zijn o.m. de 

vertalingen van het strategisch plan in de tweejaarlijkse strategische plannen ten 

behoeve van de UNU Council ter beschikking, maar ook de (jaar)rapporten waarin 

o.m. de resultaten van UNU-CRIS in termen van de performantiecriteria worden 

weergegeven.  

 

De evaluatie heeft dan ook in elk geval betrekking op de prestaties van UNU-CRIS
15

, 

zoals bepaald door de performantiecriteria (art. 6) die hoger al werden vermeld (zie 

3.1) en dit in ieder geval voor de periode vanaf 2009, maar – waar mogelijk – ook 

voor de periode vanaf 2002 en minstens vanaf 2005.  

Noteer in dit verband dat hoewel de perfomantiecriteria nominatief dezelfde zijn als in 

de 4
de

 MoU, hun inhoudelijke invulling is gewijzigd en er – in bepaalde gevallen (i.e. 

voor de eerste indicator) – ook minimale streefwaarden zijn opgegeven. Bovendien 

impliceert het niet halen van een aantal prestatie-indicatoren een financiële sanctie
16

, 

wat in de vorige MoU ook niet het geval was.   

 

De set van performantie-indicatoren die in de huidige MoU wordt gehanteerd en hun 

subcriteria zijn de volgende:  

• onderzoeksoutput (aantal publicaties in gerefereerde tijdschriften (minstens 10 per 

jaar), aantal monografieën of bijdragen tot gerefereerde boeken (minstens 5 per 

jaar), aantal en kwaliteit van de geproduceerde onderzoeks- en conference reports 

(inclusief elektronische “working papers”) (minstens 20 per jaar), aantal en 

kwaliteit van de presentaties op internationale conferenties (minstens 30 per jaar). 

• capaciteitsopbouw (volume en kwaliteit van internationale 

onderzoekssamenwerking, volume en kwaliteit van de onderzoekssamenwerking 

met Vlaamse universiteiten, aantal en kwaliteit van de georganiseerde 

opleidingsactiviteiten (seminaries, workshops, zomerscholen en andere 

opleidingsprogramma’s) aangevuld met een beoordeling door de individuele 

deelnemers, aantal en kwaliteit van de ontvangen internationale onderzoekers). 

• impact op beleid en maatschappij (aandeel van externe financiering, aantal en 

kwaliteit van presentaties op uitnodiging van overheden en internationale 

organisaties, volume en kwaliteit van de netwerking met maatschappelijke 

organisaties (“civil society organisations”) en denktanks op het vlak van beleid, 

lidmaatschap van gouvernementele adviesorganen, stichtingen en 

beleidsevaluerende panels. 

                                                 
15

 Noteer dat deze ook worden opgevolgd door de Advisory Committee van UNU-CRIS (cf. artikel 7 van de 

MoU), wat betekent dat dit forum ook nuttige informatie/input voor de evaluatie kan geven. 
16

 Een deel van het saldo van 10% van de subsidie wordt in dat geval niet uitbetaald. 
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• kwaliteit van de dienstverlening (gebruik van het geproduceerde onderzoek en de 

geproduceerde conferentie-publicaties (in termen van het aantal opgevraagde 

exemplaren en het aantal downloads op de website)). 

 

Wat betreft de eerste 3 indicatoren worden als referentiepunten de resultaten 

opgenomen in het zelfevaluatierapport 2002-2008 van UNU-CRIS gehanteerd (cf. 

MoU).  

 

Zoals al aangegeven in deel 3, is het de bedoeling dat de prestaties van UNU-CRIS 

niet alleen beoordeeld worden in termen van de hoger vermelde prestatie-indicatoren 

maar ook op basis van meer en andere gegevens. Ook moeten de prestaties – indien 

mogelijk - vanaf 2002 en minstens vanaf 2005 worden beoordeeld en niet enkel vanaf 

2009. In het bijzonder zal rekening gehouden worden met de impact van de evaluatie 

van 2009 op de verwachte prestaties (bv. in termen van wijziging van de set van 

indicatoren die gehanteerd wordt). Bovendien stelt de MoU zelf dat wat deze prestatie-

indicatoren betreft, het niet alleen gaat om de eigenlijke output maar ook over de 

effecten van de activiteiten van UNU-CRIS (cf. deel 3.3: “outcome”).  

 

Er moet dus niet alleen worden nagegaan wat de productiviteit van UNU-CRIS is voor 

de vier genoemde performantiecriteria en de daarbij behorende subcriteria (en dit – 

indien mogelijk - vanaf 2002 en minstens vanaf 2005) en de evolutie die in deze 

productiviteit kan worden vastgesteld, maar ook welke effecten en impact deze 

“producten” hebben gegenereerd. Het onderzoek is dus niet alleen kwantitatief van 

aard, maar ook kwalitatief.  

 

Meer in het bijzonder moeten in dit luik de volgende vragen beantwoord worden: 

 

• Welke resultaten kan UNU-CRIS voorleggen op elk van deze (sub)indicatoren – 

indien mogelijk - vanaf 2002 en minstens sinds 2005 en welke evolutie kan 

worden vastgesteld? Welke elementen liggen ten grondslag aan deze resultaten en 

waarom?   

• Zijn de minimale streefwaarden (cf. referentiewaarden) realistisch, haalbaar, 

voldoende uitdagend? Waarom (niet)?  

• Op welke performantiecriteria (inclusief subcriteria) scoort UNU-CRIS goed en op 

welke minder?  

• Wat zijn de oorzaken van deze verschillen? 

• Hoe kunnen eventuele minder goede resultaten geremedieerd worden? 

• Brengen de performantiecriteria de onderzoeksprestaties van UNU-CRIS 

voldoende aan het licht of moeten er andere of aanvullende parameters worden 

opgenomen? Waarom (niet)?  

• Brengen de performantiecriteria de andere prestaties van UNU-CRIS voldoende 

aan het licht of moeten er andere of aanvullende parameters worden opgenomen? 

Waarom (niet)? 

• Welke andere resultaten (dan deze op de performantie-indicatoren) kan UNU-

CRIS voorleggen of kunnen (elders) worden gedetecteerd?  

 

Van de consultant wordt verwacht dat hij deze set van vragen verder aanvult met eigen 

inzichten (en bijgevolg evaluatievragen) zodat tegemoet kan gekomen worden aan de 

(bredere) doelstellingen van deze evaluatie en de beoogde resultaten ervan worden 

bereikt.  
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5.4. Een analyse en beoordeling van de positie van UNU-CRIS (in het UN-kader) 

 

Uit de evaluatie van 2009 bleek al dat UNU-CRIS sterk ingebed was in het UN-kader, 

maar als kleine organisatie moeite had om zich globaal te manifesteren.  

In dit luik wordt dan ook verwacht dat een analyse wordt gemaakt van de huidige 

positie van UNU-CRIS in het UN-kader, welke evolutie al dan niet t.o.v. 2009 kan 

worden vastgesteld en waarom (niet)? Ook wordt verwacht dat nader wordt ingegaan 

op de bewegingsruimte die UNU-CRIS al dan niet heeft/krijgt om haar beleid zelf in te 

vullen en of en hoe ze erin slaagt aan zowel aan haar eigen ambities als aan de 

verwachtingen van de belangrijkste stakeholders tegemoet te komen. Een 

vergelijkende analyse met de periode 2005-2008 dringt zich in dit kader op.  

 

Daarnaast dient nagegaan te worden wat de huidige positie is van UNU-CRIS in het 

Vlaamse (en Europese) beleidskader en dit in het bijzonder in vergelijking met de 

vaststellingen die ter zake zijn gemaakt in de vorige evaluatie (2009). Welke evolutie 

kan in dat verband eventueel worden vastgesteld? Andere vragen die in dit verband bv. 

kunnen  worden gesteld (en ook voor een deel betrekking hebben op effecten en 

impact – zie ook punt 5.5), zijn: 

• In welke mate maken beleidsmakers gebruik van de beleidsrelevante 

informatie die UNU-CRIS genereert? 

• Brengt UNU-CRIS dergelijke informatie voldoende onder de aandacht van 

betreffende beleidsmakers? Waarom (niet)? (Cf. ook 5.1).  

• Over welke bewegingsruimte beschikt UNU-CRIS al dan niet om aan te 

haken/bij te dragen aan het lokale beleid? Waarom (niet)? Hoe kan dit 

eventueel verholpen worden en is het zinvol/mogelijk dat te doen? Waarom 

(niet)?  

• Op welke wijze zou UNU-CRIS kunnen bijdragen tot de beleidsvorming in 

Vlaanderen en omgekeerd, hoe kunnen de Vlaamse beleidsmakers UNU-CRIS 

eventueel inschakelen in de beleidsvoorbereiding/-voering?  

 

Ook voor dit luik wordt verwacht dat de consultant de evaluatievragen aanvult op 

basis van eigen inzichten/expertise om tegemoet te komen aan zowel de doelstellingen 

van deze evaluatie als de verwachte resultaten te bekomen.  

 

 

5.5. Een impactanalyse op beleid en maatschappij 

 

Hierin staan de effecten van de activiteiten van UNU-CRIS centraal. De huidige MoU 

besteedt meer aandacht aan de impact van het onderzoek en het maatschappelijke 

effect ervan dan het vorige MoU. Dit (laatste) wordt vooral uitgedrukt a.d.h.v. de 

indicatoren opgenomen in de lopende MoU. 

 

Anderzijds is uit de vorige evaluatie ook gebleken dat de maatschappelijke impact van 

het onderzoek/de werkzaamheden van UNU-CRIS niet eenvoudig kan worden 

vastgesteld en dat UNU-CRIS beleidsmatig eerder “onbekend” bleek te zijn.  
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De bedoeling is dan ook dat in het kader van de huidige evaluatie zowel de 

wetenschappelijke impact die UNU-CRIS genereert als de impact die ze heeft op 

beleid en maatschappij nader wordt onderzocht en in kaart gebracht.  

 

Om de wetenschappelijke impact te bepalen wordt een analyse verwacht van de 

wetenschappelijk output en dit minstens vanaf 2005 (en liefst nog eerder – cf. hoger
17

 

en evaluatie 2009) zodat een beeld kan worden gegeven van enerzijds de 

(internationale) onderzoekskwaliteit  en –visibiliteit van UNU-CRIS en anderzijds de 

plaats die ze in het (internationale) onderzoekslandschap inneemt. Een bibliometrische 

analyse van het onderzoek en van de onderzoekers werkzaam binnen UNU-CRIS is 

hierbij een minimum. Ook de mate waarin UNU-CRIS er (al dan niet) in slaagt 

toponderzoekers aan te trekken, vormt een indicatie voor hoger vermelde elementen.  

 

Wat betreft de beleidsmatige en maatschappelijke impact, is het vooral de bedoeling 

om een meer onderbouwde analyse te maken dan in 2009 mogelijk was en/of kon 

worden gemaakt en over een langere periode (minstens vanaf 2005) en in het bijzonder 

na te gaan welke evolutie UNU-CRIS op dit vlak heeft doorgemaakt, maar ook in 

welke mate de beleidsmakers (al dan niet) meer aandacht besteed hebben aan en/of 

gebruik gemaakt hebben van de resultaten/producten van UNU-CRIS (cf. ook deel 

5.4).  

 

De evaluatievragen die in het kader van de evaluatie van 2009 werden gesteld, kunnen 

hierbij als richtinggevend dienen, maar van de consultant wordt verwacht dat hij op 

basis van eigen inzichten/expertise een eigen set van evaluatievragen naar voor 

schuift.  

 

 

5.6. Een zelfevaluatie door UNU-CRIS 

 

Aan UNU-CRIS zal worden gevraagd om – als bijkomende bron van informatie voor 

de evaluatie - een (beperkte) zelfevaluatie op te stellen, en dit bestaande uit een ex post 

en een ex ante luik. Dit laatste betreft het opstellen van een (ontwerp van) strategische 

plan voor de periode 2015-2019.  

 

Omdat UNU-CRIS jaarlijks al omstandig rapporteert en bovendien in het kader van de 

vorige evaluatie al een uitgebreide zelfevaluatie heeft opgesteld, zal in het kader van 

de evaluatie 2013 een zelfevaluatie gevraagd worden die een antwoord verstrekt op 

een beperkt aantal hoofdvragen. Deze vragen hebben zowel betrekking op het verleden 

(ex post luik) als op de toekomst (ex ante luik) en worden in detail weergegeven in 

bijlage 1.  

 

Ex post luik 

 

Dit deel van de zelfevaluatie geeft in essentie een antwoord op de volgende vragen: 

 

• Wat zijn de sterke en de zwakke punten van UNU-CRIS op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek en de impact op beleid en maatschappij, op Vlaams 

en internationaal niveau (gezien vanuit de huidige situatie en gericht op de 

                                                 
17

 Indien mogelijk vanaf 2002. 
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afgelopen periode 2009-2013). Eventueel kan ook een vergelijking worden 

gemaakt met de periode van voorgaande MoU (205-2008/2009)? 

• Wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 

en de impact op beleid en maatschappij, op Vlaams en internationaal niveau 

(gericht op de toekomstige situatie 2010-2014)? 

 

Er wordt verwacht dat UNU-CRIS dit luik van de zelfevaluatie tegen uiterlijk midden 

januari 2014 opstelt (en aan het departement bezorgt).  

 

Ex ante luik 
 

De MoU bevat geen aanwijzingen voor de opstelling of indiendatum voor een 

strategisch plan. UNU-CRIS zal verzocht worden om vóór 1 maart 2014 een dergelijk 

plan (bij het departement) in te dienen en dit o.m. rekening houdend met de opgestelde 

ex post luik van de zelfevaluatie. 

Het ontwerp van strategisch plan moet minimaal een antwoord geven op de vragen 

opgenomen in bijlage 1 van dit plan van aanpak.  

 

 

5.7. Analyse en beoordeling van het ontwerp van strategisch plan 2015-2019  

 van UNU-CRIS 

 

Centrale vragen bij een analyse van het strategisch plan zijn: 

 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe UNU-CRIS zich inschakelt in de 

doelstellingen van het Vlaamse wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe UNU-CRIS zich inschakelt in de 

doelstellingen van internationale organisaties, in het bijzonder de UNO en de EU? 

• Zijn de door UNU-CRIS voorgestelde initiatieven een passend antwoord op de 

internationale ontwikkelingen op het gebied van regionale integratie? 

• Zijn de onderzoeksvoorstellen in het strategisch plan vernieuwend en zijn zij van 

belang voor het vakgebied? 

• Is de uitvoering van het beleidsplan realistisch, rekening houdend met de middelen 

en het personeel van UNU-CRIS? 

• Is UNU-CRIS een geschikte organisatie om de onderzoeksvoorstellen in het 

strategisch plan uit te voeren? 

 

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Onderdelen 

De evaluatie van UNU-CRIS zal (cf. MoU) in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de prestaties (en i.h.b. de realisatie van het strategisch plan 

2010-2014) en dit – indien mogelijk - vanaf 2002
18

 en minstens vanaf 2005. 

• Een evaluatie van de effecten en de impact van UNU-CRIS (o.m. 

wetenschappelijk (bv. a.d.h.v. een bibliometrische analyse; indien mogelijk - 

vanaf 2002) en een impactanalyse op beleid en maatschappij en dit minimaal 

vanaf 2005. 

                                                 
18

 In ieder geval wat betreft de wetenschappelijke prestaties – zie ook 5.3.  
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• Een analyse van de positie van UNU-CRIS (in het UN-landschap) en de 

evolutie ter zake. 

 

Dit wordt aangevuld met: 

• Een zelfevaluatie door UNU-CRIS en dit op basis van een aangereikte 

vragenlijst (cf. bijlage 1).   

 

Verder worden onderscheiden:  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door 

UNU-CRIS). 

o Discussie met en bevraging van een ruime vertegenwoordiging 

stakeholders. 

o (Eventueel) Peer review  (incl. plaatsbezoek en discussie met 

vertegenwoordigers van UNU-CRIS).  

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerp strategisch plan 2015-2019 UNU-CRIS 

in functie van de (evoluerende) beleidscontext. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

 

Methodologie 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant. Bij de 

vorige oefening werd ook consultant ingezet, evenals een panel van externe experts 

(o.m. voor de beoordeling van een aantal wetenschappelijke aspecten).  

De (meta)evaluatie van 2013 heeft echter betrekking op een langere periode (vanaf 

2005 en voor bepaalde onderdelen zelfs vanaf 2002) en is bovendien ruimer van opzet. 

Daarnaast kan een consultant ook dieper en langer op bepaalde aspecten van de 

evaluatie ingaan.  

 

Van de consultant wordt ook verwacht dat hij de evaluatievragen/evaluatieluiken die 

hierboven werden geïdentificeerd op basis van eigen expertise/inzichten 

invult/aanvult/verder vertaalt naar een samenhangende set van evaluatievragen.  

 

Behalve de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de 

evaluatie op zich te nemen. Het ontwerp van strategisch plan 2015-2019 zal ook door 

het departement EWI geanalyseerd worden en dit voor zover de timing het toelaat. 

Deze analyse kan door de consultant bij de uitvoering van de opdracht worden 

gebruikt en dit eveneens voor zover de timing van deze uitvoering dit toelaat.     

 

De consultant zal bij de evaluatie in hoge mate een beroep moeten doen op 

verschillende vormen van expertise. 

De eerste vorm betreft wetenschappelijke expertise op het gebied van regionale 

integratie en internationale politiek, die in staat moet zijn de wetenschappelijke 

kwaliteit en relevantie van UNU-CRIS te beoordelen.  

De tweede betreft de expertise om de beleidsmatige en maatschappelijke impact van 

UNU-CRIS te beoordelen. Van de consultant wordt verwacht dat hij hiervoor diverse  

stakeholders raadpleegt. O.m. vertegenwoordigers van universiteiten, Vlaamse 

departementen en agentschappen en internationale organisaties (UNO, EU). Op basis 

van hun bevindingen en inzichten dient een oordeel te worden gevormd over de impact 

van UNU-CRIS.  
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De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Onderzoek) zijn 

opgenomen. Verder worden een vertegenwoordiger van de minister in de 

hoedanigheid van waarnemer  opgenomen in de stuurgroep. 

De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt 

er geen deel van uit.   

 

De stuurgroep kijkt toe op het correcte verloop van het evaluatieproces en kan zo 

nodig bijsturen. De rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de 

kwaliteit van het geleverde werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de 

evaluatie door de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar 

zijn in de nieuwe MoU. 

 

 

Timing: 

• Zelfevaluatie UNU-CRIS:  

o tegen midden januari 2014 voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

afgelopen periode (ex post).  

o voor 1 maart 2014 voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst 

(o.a. ontwerp van strategisch plan voor de periode 2015-2019). 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind november 2013. 

• Tussentijdse rapportering: eind maart 2014 (o.a. input voor diverse experts – 

stakeholders en dit voor zover dit nodig en nuttig wordt geacht).  

• (Eventuele) Presentatie aan de UNU-CRIS Adviesraad en UNU-rector van de 

resultaten van de evaluatie.  

• Eindrapportering: af te ronden tegen begin juni 2014.  

 

 

Deliverables: 

• Tussentijds rapport (indien van toepassing – cf. supra). 

• Eindrapport. 

 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

 

Er heeft op 14.10.2013 een overleg plaatsgevonden met UNU-CRIS waarbij het plan 

van aanpak werd toegelicht en waarbij feedback werd gevraagd betreffende de 

voorgestelde timing en verwachte deliverables. Onderhavig plan van aanpak werd 

aangepast op basis van de gemaakte afspraken in dit verband. Een overzicht van de 

gemaakte afspraken is opgenomen in punt 10 hierna.  
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8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant en eventueel op 

een panel van (internationale) experts. De consultant dient zelf te overwegen of de 

inzet van een panel van experts noodzakelijk is, dan wel op welke manier het panel 

moet worden ingezet (site visit, beoordeling op afstand, enz).  

De consultant zal worden aangesteld via een openbare procedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. ASC staat in voor het geheel van 

(de afhandeling van) de aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. 

Dit omvat zowel het voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de 

opvolging van de uitvoering van de opdracht. 

 

Zoals hoger aangegeven worden bij de evaluatie eventueel ook externe experts 

ingeschakeld. De aanwijzing van experts zal o.m. gebeuren op basis van een voorstel 

van de consultant. De samenstelling van het panel dient te worden gevalideerd door de 

stuurgroep.  

 

Beschikbare documenten: 

Volgende informatie zal ter beschikking worden gesteld aan de consultant, hetzij als 

bijlage bij het bestek, hetzij op de relevante website, hetzij elektronisch op te vragen 

bij het departement: 

 

Voor het opstellen van de offerte: 

• De MoU; 

• De samenvatting van de evaluatie UNU-CRIS 2009 (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie/evaluaties-2009); 

• Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van 

het wetenschaps- en innovatiebeleid: 

http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/ 1018085.html; 

• Beleidsbrieven en beleidsnota’s (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/ewi/beleid/bevoegdheden of http://www.vlaanderen.be, luik 

“Vlaamse Regering” of op de website van het Vlaams Parlement).  

• Informatie over UNU-CRIS (http://www.cris.unu.edu/).  

 

Bij de plaatsing van de opdracht: 

• UNU-CRIS Strategic Plan 2010-2014; 

• De jaarrapporteringen van UNU-CRIS t.a.v. de Vlaamse overheid; 

• (Beperkte) Zelfevaluatie UNU-CRIS; 

Relevante beslissingen en nota’s Vlaamse Regering. 

 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Cf. de communicatiestrategie betreffende beleidsevaluaties (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie).  
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10. Afspraken gemaakt met UNU-CRIS na het overleg van 14.10.2013 

 

N.a.v. de toelichting betreffende de geplande evaluatie van UNU-CRIS aan Luk van 

Langenhove, directeur van UNU-CRIS, werden volgende afspraken 

gemaakt/suggesties meegegeven
19

: 

• Het ex post luik van de zelfevaluatie zal UNU-CRIS tegen midden januari 

2014 aan EWI (Sabine Borrey) bezorgen.  

• Het ex ante luik van de zelfevaluatie zal UNU-CRIS (zoals initieel voorzien) 

voor 1 maart 2014 aan EWI (Sabine Borrey) bezorgen.  

• Beide documenten kunnen in het Engels worden opgesteld, maar een 

Nederlandstalige managementsamenvatting dient ook telkens te worden 

voorzien.  

• De contactpersoon voor de bij UNU-CRIS is Luk van Langenhove (cc. 

Mevrouw Pascale Vantorre) en bij EWI is dat Sabine Borrey.  

• Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen UNU-CRIS en het departement 

/kabinet Onderwijs en Vorming betreffende het opnemen van UNU-CRIS op 

de lijst van ambtshalve geregistreerde instellingen hoger onderwijs. Het feit dat 

UNU-CRIS tot nu toe niet is opgenomen op deze lijst, heeft belangrijke 

gevolgen wat betreft het verwerven van externe (onderzoeks)fondsen, 

aangezien bepaalde van deze middelen enkel toegankelijk zijn voor dergelijke 

instellingen, wat betekent dat UNU-CRIS er momenteel geen aanspraak op kan 

maken. Dit element zal opgenomen worden in het luik over de (te verwachten 

evoluties in de) beleidscontext.  

• Een ander element dat UNU-CRIS soms parten speelt bij het meedingen naar 

externe (onderzoeks)fondsen is het feit dat UNU-CRIS geen 

rechtspersoonlijkheid heeft. Er wordt afgesproken dat dit element aandacht zal 

krijgen in luik 5.2 (werking en functioneren) van de geplande evaluatie.  

• Er zal geprobeerd worden om een presentatie van de belangrijkste resultaten 

van de evaluatie in te plannen voor 20.05.2014. Op die dag is er nl. een 

vergadering van de UNU-CRIS Adviesraad en de UNU-rector gepland en 

aangezien het einde van de evaluatieopdracht is voorzien voor 31/05/2014, is 

het wellicht haalbaar om op betreffende vergadering een toelichting in te lassen 

over de resultaten van de evaluatie.  
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 Waar nodig werden in de overige tekst wijzigingen aangebracht op basis van de vermelde 

afspraken/suggesties.  
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Bijlage 1 – (Beperkte) Zelfevaluatie 

 

 


