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Wanneer werd de Universiteit
van de Verenigde Naties (UNU)
opgericht?

In zijn jaarlijks verslag aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(VN) in 1969 stelde secretaris-generaal van de VN, U Thant, de oprichting voor van
een “Universiteit van de Verenigde Naties met een waar internationaal karakter en
toegewijd is aan de doelstellingen van het Handvest van vrede en vooruitgang”.
Het panel diende in september 1972 een verslag in bij de Economische en Sociale
Raad van de VN en in december van dat jaar besloot de Algemene Vergadering
de Universiteit van de Verenigde Naties op te richten. Officieel werd hiermee de
eerste internationale universiteit ter wereld opgericht.
De Japanse regering was zo vrijgevig het hoofdkwartier in Tokio te voorzien en 100
miljoen dollar bij te dragen aan de oprichting van een vermogensfonds. Hierdoor
startte UNU in september 1975 haar academische activiteiten.
In datzelfde jaar werden de eerste hoofdthema’s van UNU – hongersnood,
natuurlijke hulpbronnen en menselijke en sociale ontwikkeling – vastgelegd. In de
daaropvolgende vier decennia werden deze thema’s verder uitgewerkt tot de drie
thematische clusters waarop UNU zich focust:
Vrede en bestuur
Mondiale ontwikkeling en inclusie
Milieu, klimaat en energie
Sindsdien streeft UNU ernaar haar rol als internationale universiteit waar te maken
door partnerschappen aan te gaan met academische instellingen wereldwijd.
Tijdens de termijn van de tweede rector van de universiteit, Dr. Soedjatmoko, werd
het eerste UNU-instituut voor onderzoek en opleiding, UNU-WIDER, opgericht in
maart 1985 in de Finse hoofdstad Helsinki.
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Het hoofdkwartier van de Universiteit van de Verenigde Naties in Tokio, Japan

U Thant was de derde secretaris-generaal van de
Verenigde Naties van 1961 tot 1971; hij bekleedde
deze functie gedurende een recordperiode van 10
jaar en een maand

Dr. James M. Hester was de eerste rector van de
Universiteit van de Verenigde Naties van 1975 tot
1980
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Waar staat UNU voor?

De missie van UNU is door gezamenlijk onderzoek en onderwijs bij te dragen aan
oplossingen voor de dringende mondiale problemen van overleving, ontwikkeling
en welzijn van de mensheid die de Verenigde Naties, haar volkeren en lidstaten
aanbelangen.
Bij de uitvoering van deze missie werkt UNU samen met vooraanstaande
universiteiten en onderzoeksinstituten uit de VN-lidstaten en fungeert zij tevens als
brug tussen de internationale academische gemeenschap en het VN-systeem.
Door gespecialiseerde onderwijsactiviteiten draagt UNU vooral in
ontwikkelingslanden bij tot capaciteitsopbouw.
Tegenwoordig bestaat het netwerk uit 14 instituten en programma’s wereldwijd dat
zich bezighoudt met onderzoek en capaciteitsontwikkeling ter ondersteuning van
de universele doelstellingen van de VN.
Als deel van de VN-familie werkt UNU nauw samen met andere VNagentschappen, programma’s, commissies, fondsen en secretariaten.
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UNU System Map

ADMINISTRATIVE & ACADEMIC SERVICES UNITS
UNU Centre – Tokyo, Japan
UNU Centre – Kuala Lumpur, Malaysia
UNU Vice-Rectorate in Europe, Bonn, Germany

OPERATING & SPECIAL UNITS

INSTITUTES & PROGRAMMES
UNU Macau Macau, China

UNU-BIOLAC Caracas, Venezuela
UNU-CRIS Bruges, Belgium
UNU-EHS Bonn, Germany
UNU-FLORES Dresden, Germany
UNU-IAS Tokyo, Japan

UNU-CPR New York, NY, USA

UNU-IIGH Kuala Lumpur, Malaysia

UNU-EGOV Guimarães, Portugal

UNU-INRA Accra, Ghana

UNU-IAS Kanazawa, Japan

UNU-INWEH Hamilton, Ontario, Canada

UNU-INRA Yaoundé, Cameroon; Abidjan, Ivory Coast; Henties

UNU-MERIT Maastricht, Netherlands

Bay, Namibia; Dakar, Senegal; Lusaka, Zambia

UNU-WIDER Helsinki, Finland

Huidig UNU rector David M. Malone (rechts) in gesprek met SCAN’s Jeremy Farrall
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Wanneer werd UNU-CRIS
opgericht?

UNU-CRIS kent haar oorsprong in de internationale non-profit organisatie BRIOSS.
The Bruges’ Research Initiative for Opening the Social Sciences werd in 1997
opgericht door verschillende academici en leden van de Raad van Bestuur van het
Europacollege.
Eén bepaald BRIOSS-project was gericht op het opstarten van een onderzoeksen opleidingsinitiatief rond regionale integratie in samenwerking met het
Europacollege en UNU.
Naar aanleiding van deze samenwerking, een positieve haalbaarheidsstudie en
een succesvolle pilootfase, werd in het jaar 2000 tijdens de 47ste sessie van de
UNU Raad in Macau UNU-CRIS opgericht.
De oorspronkelijke missie van UNU-CRIS was bij te dragen aan het behalen van
de Universele Doelstellingen van de VN door vergelijkend en interdisciplinair
onderzoek te verrichten en door opleidingen aan te bieden die meer inzicht
verschaffen in de processen en de impact van intra- en interregionale integratie.
Na verloop van tijd evolueerde dit naar een bredere focus op de patronen van
regionale en mondiale samenwerking, bestuur, besluitvorming, en meerlagig
bestuur.
UNU-CRIS was aanvankelijk een partnerschap aangegaan met het Europacollege
in Brugge, maar vormt sinds oktober 2016 een trilateraal partnerschap met
Universiteit Gent (UGent) en Vrije Universiteit Brussel (VUB).
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UNU-CRIS Leiderschap
Luk Van Langenhove
2001 - 2015

Anthony Antoine
2016 ad interim

Madeleine Hosli
2017 - 2019

Luc Soete
2019 ad interim

Philippe De Lombaerde
2020 - 2021 ad interim
2022 - tot heden
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Wat doet UNU-CRIS?

UNU-CRIS genereert beleidsrelevante kennis over nieuwe bestuurs- en
samenwerkingsvormen op regionaal en internationaal vlak en over patronen van
collectieve actie en besluitvorming.
UNU-CRIS heeft drie onderzoeksprogramma’s:
Regional Integration Knowledge System (RIKS)
Regional Public Goods (RPGs)
Migration and Social Policy Cluster
Economic Interactions Cluster
Digital Governance Cluster
Nature, Climate and Health Cluster
Regions and Cities Governance Lab (Re-LAB)
Unit on Non-traditional Diplomacy (UNTRAD)
Om huidige en toekomstige uitdagingen van bestuur en samenwerking aan te pakken,
doen deze onderzoeksprogramma’s en clusters een beroep op het netwerk en de
expertise van UNU-CRIS. Deze aanpak vertrekt vanuit het inzicht dat deze uitdagingen
zich meestal op meerdere niveaus bevinden, gaande van het supranationale tot de
natiestaat en tot subnationale entiteiten zoals regio’s en steden.
Hoe deze bestuursniveaus interageren op het vlak van coördinatie, compatibiliteit en
geschillen, is vaak bepalend voor een geslaagd beleid.
De wisselwerking tussen deze uitdagingen – klimaatgerelateerde migratie, recessies
als gevolg van pandemieën, cyberveiligheid, de rol die steden en regio’s spelen op
internationaal niveau – illustreert de nood aan een interdisciplinaire aanpak waarbij
thema-overschrijdend wordt gewerkt en waarbij een diverse gemeenschap van
deskundigen met verschillende achtergronden wordt gevormd.
Dat is exact wat UNU-CRIS aanbiedt: academische topkwaliteit binnen diverse
vakgebieden om beleidsrelevant onderzoek te genereren als basis voor een sterk en
effectief beleid gericht op een aantal van de meest belangrijke uitdagingen van de
huidige samenleving.
Bovendien gebruikt UNU-CRIS haar kennis en expertise om de volgende generatie
op te leiden aan de hand van haar programma voor capaciteitsopbouw zoals de
School of Modern Diplomacy en de Doctoral School on Latin American, European and
Comparative Regionalism, alsook door het jaarlijks organiseren van tal van publieke
evenementen.
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Wat is de relevantie van UNUCRIS?

Op een toenemend aantal beleidsterreinen zijn nationale regeringen niet langer in
staat een autonoom en doeltreffend beleid te voeren dat het hoofd kan bieden aan
grensoverschrijdende uitdagingen. Hierdoor wordt vooral van regionale organisaties
een antwoord op regionaal vlak verwacht.
De aanpak van de COVID-19-crisis is hiervan het perfecte voorbeeld: binnen de EU
hanteerde elk land een ander beleid waardoor een probleem van dergelijke omvang
niet op de meest efficiënte manier aangepakt kon worden.
Een gecoördineerde strategie is ook vereist voor onder andere handel, migratie
en vluchtelingen, het klimaat en het internet. Er zijn een hele reeks uitdagingen die
moeilijk louter op nationaal niveau kunnen worden aangepakt. Regio’s, staten, en
lokale entiteiten dienen hierin samen te werken.
Het oude gezegde “Knowledge is nothing if not shared” geeft weer hoe cruciaal het is
dat de expertise van UNU-CRIS zowel lokaal als internationaal optimaal benut wordt.
Als enige VN-agentschap in Vlaanderen, heeft UNU-CRIS de plicht om de lokale
bevolking en actoren te informeren over het werk van UNU. Door regelmatig
evenementen te organiseren in Brugge, brengt UNU-CRIS internationale kennis naar
de stad en maakt deze toegankelijk voor de lokale bevolking.
UNU-CRIS werkt samen met het lokale bestuur om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van 2030 te behalen. Bovendien houden haar experts
lezingen in Brugse middelbare scholen over actuele thema’s zoals klimaatverandering
en de Brexit.
Binnen Vlaanderen fungeert UNU-CRIS als brug tussen verschillende actoren in de
Vlaamse academische wereld, de onderzoeksgemeenschappen en het VN-systeem
door veelvoudig samen te werken voor evenementen en onderzoeksdoeleinden.
Als één van de belangrijke subnationale regio’s is Vlaanderen ook een interessant
studieonderwerp voor UNU-CRIS aangezien de Re-LAB cluster zich toespitst op
interacties tussen de verschillende bestuursniveaus.
Internationaal wordt UNU-CRIS erkend als een hub voor de studie van regionale en
mondiale samenwerking en bestuur met een internationaal netwerk dat zich uitstrekt
tot alle uithoeken van de wereld.
Haar onderzoekers publiceren regelmatig in gerenommeerde academische
vaktijdschriften waardoor ze op de voorgrond treden in hun vakgebied. Onze
experten worden eveneens regelmatig uitgenodigd om hun onderzoek te delen op
conferenties en evenementen over de hele wereld.
UNU-CRIS onderzoekers hebben onder andere deelgenomen aan task forces voor het
VN-netwerk inzake migratie en aan Think20, die als de officiële engagementsgroep
van de G20 fungeert als de ‘ideeënbank’ van het forum.
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UNU-CRIS Directeur Philippe De Lombaerde als voorzitter van het vooraanstaand beleidspanel "EU and the
UN: Shared Challenges, Same Vision” tijdens de conferentie 2021 European Union in International Affairs in
Brussel.

Beleids- en communicatiemedewerker Andrew Dunn en doctoraatsmedewerkster Els Bekaert stellen het
werk van UNU-CRIS voor aan de laatstejaarsstudenten van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.
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Hoe past UNU-CRIS binnen het
bredere VN-systeem?

Als een denktank van het VN-systeem genereert UNU-CRIS beleidsrelevant
onderzoek dat andere VN-agentschappen en belanghebbenden ondersteunt
bij de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).
UNU-CRIS werkt nauw samen met het VN-team in Brussel dat bestaat uit
verschillende VN-agentschappen actief in de Europese hoofdstad en dat het
eerste contactpunt tussen de VN en de Europese instellingen vormt.
Naast de EU-instellingen werkt UNU-CRIS en haar onderzoekers samen met
een aantal buitenlandse VN-agentschappen, zoals de Economische en Sociale
Commissie van de Verenigde Naties voor West-Azië (ESCWA), de Economische
Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (ECLAC), de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM) en het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake Klimaatverandering (UNFCCC).
Het onderzoek bij UNU-CRIS is multidisciplinair en is bijgevolg relevant voor een
aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waaronder:
SDG 16 – Vrede, rechtvaardigheid en sterke openbare diensten, door actief te zijn
op het vlak van regionaal en mondiaal bestuur en instellingen.
SDG 8 – Menswaardig werk en economische groei, door in de Economic
Interactions cluster te werken aan bijvoorbeeld multistakeholderism
in het internationale handelsbeleid, de effecten van economische
integratieovereenkomsten en het regionale belastingbeleid.
SDG 13 – Klimaatactie, door de bijdragen van de Nature, Climate and Health
cluster aan, bijvoorbeeld, het beheer van energietransitie, ontbossing en
watergerelateerde conflicten.
SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, door het Re-LAB
onderzoeksprogramma gericht op de interactie tussen steden op regionaal en
mondiaal niveau om hun inwoners een betere levenskwaliteit te bieden en hun
groei duurzaam te beheren.
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Wie zijn de mensen werkzaam
bij UNU-CRIS?

UNU-CRIS bestaat uit een diverse groep van meer dan 90 academische en
administratieve personeelsleden uit meer dan 30 verschillende landen, bestaande uit
het team van de Directeur, Professorial Fellows, Research Fellows, Associate Research
Fellows, Visiting Research Fellows, Research Interns en Trainees. Als deel van het
drieledige partnerschap met UGent en VUB deelt UNU-CRIS haar expertise met beide
instellingen en ontvangt UNU-CRIS een aantal onderzoekers van deze instellingen in
verschillende hoedanigheden.
UNU-CRIS rekent haar interdisciplinair onderzoeksteam terecht tot één van haar sterkste
troeven, met inbegrip van sociale, politieke en milieuwetenschappers, economen,
gezondheidsexperts en ingenieurs. De aanwezigheid van deze deskundigheid maakt
het mogelijk om de meest complexe uitdagingen aan te pakken waarmee de mensheid
geconfronteerd wordt.
Door de reikwijdte van haar activiteiten, telt UNU-CRIS heel wat Associate Research
Fellows. Dit zijn deskundigen van over de hele wereld waardoor UNU-CRIS niet enkel
wereldwijd actief is, maar tegelijkertijd ook lokaal.
Om de volgende generatie te steunen, biedt UNU-CRIS een betaald stageprogramma
aan voor huidige of pas afgestudeerde bachelor- of masterstudenten dat
veelbelovende onderzoekers uit de hele wereld aantrekt. Studenten die onlangs
afstudeerden aan een Vlaamse universiteit kunnen een beroep doen op de steun van
het Flanders Trainee Programme.
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Waar zijn de studenten?

Eerst en vooral is UNU een onderzoeksinstituut en een denktank.
Aanvankelijk had de universiteit geen studenten, maar dat veranderde in
december 2009 toen de Algemene Vergadering van de VN besloot om UNU het
recht toe te kennen diploma’s uit te reiken.
Tijdens zijn termijn heeft de voormalige rector, Prof. Dr. Konrad Osterwalder, de
nodige stappen ondernomen (waaronder de wijziging van het UNU-Handvest) om
de universiteit de mogelijkheid te bieden master- en doctoraatsdiploma’s uit te
reiken.
De eerste van deze opleidingen werd in september 2010 opgestart door het UNU
Institute for Sustainability and Peace en haar eerste masterstudenten studeerden af
in juli 2012.
UNU-CRIS organiseert dergelijke programma’s niet autonoom, maar is wel
betrokken geweest bij het onderwijs van haar zusterinstituut United Nations
University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and
Technology (UNU-MERIT) met een cursus in het masterprogramma Public Policy
and Human Development: Specialization in Regional Integration & Multi-Level
Governance.
UNU-CRIS organiseert samen met UNU-MERIT, het UNU Institute for Environment
and Human Security (UNU-EHS) en het UNU Institute for The Advanced Study of
Sustainability (UNU-IAS) ook een jaarlijks tweedaags simulatiespel voor studenten
die verschillende VN-besluitvormingsorganen nabootsen. Om UNU-CRIS te
vertegenwoordigen, worden hierbij verschillende plaatsen gereserveerd voor
studenten van UGent en VUB.
Verder hebben verschillende VN-instellingen een brede portfolio ontwikkeld met
verscheidene opleidingsprogramma’s van korte duur.
Bij UNU-CRIS omvatten gelijkaardige programma’s onder meer de School of
Modern Diplomacy, in samenwerking met de Diplomatic Academy of Vienna; de
Doctoral School on Latin America, European and Comparative Regionalism, in
samenwerking met de Universidad Andina; en de Summer School on Comparative
Regionalism, in samenwerking met de Universitas Airlangga and M. Narikbayev
KAZGUU University.
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Waar is UNU-CRIS gevestigd?

De kantoren van UNU-CRIS bevinden zich in het Grootseminarie aan de Potterierei
72 op de tweede verdieping in Brugge. Het gebruik van deze locatie werd mogelijk
gemaakt door de Provincie West-Vlaanderen.
Deze prachtige locatie is sinds 2004 de thuisbasis van UNU-CRIS. Eerder was het
instituut gelegen aan de Dijver 11 bij het Europacollege en nadien aan de Ridderstraat
12.
Een woordje uitleg over het Grootseminarie
De abdij Ten Duinen werd opgericht in 1128 in Koksijde. Deze gastvrije Vlaamse
kuststreek groeide uit tot één van de meest prestigieuze Cisterciënzerabdijen in
middeleeuws Europa. Eeuwenlang bleef het nauw verbonden met twee andere
Cisterciënzervestigingen: de Abdij van Klaarmares (gesticht in 1137) nabij de toren van
Saint-Omer in Noord-Frankrijk en de Abdij Ter Doest (gesticht in 1175) in Lissewege.
In de 13e eeuw hadden de abdijen Ten Duinen en Ter Doest al een vaste voet in
Brugge, een stad die toen als metropool beschouwd werd. Deze site bevond zich langs
het water dat de havenstad Brugge met de zee verbond. De 16de eeuw bracht mede
door de godsdienstoorlogen rampspoed met zich mee en de abdij Ter Doest hield op
met bestaan.
In 1624 nam de Duinenabdij de locatie in Brugge over en begon in 1628 met de bouw
van een volledig nieuwe abdij op deze locatie aan de Potterierei.
Het werd een monumentaal gebouw in barokstijl dat pas eind 18de eeuw grotendeels
werd voltooid. Omwille van de gevolgen van de Franse Revolutie, werd de abdij Ten
Duinen in 1796 gesloten en kreeg het in 1833 een nieuwe roeping als bisschoppelijk
seminarie. Tot voor twee decennia gebruikte de provincie West-Vlaanderen de tweede
verdieping van het gebouw als archief. In 2004, toen het archief naar een nieuwe locatie
verhuisde, kreeg UNU-CRIS de uitnodiging om zich hier te vestigen.
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Hoe wordt UNU-CRIS 		
gefinancierd?

De basisfinanciering van UNU bestaat uit vrijwillige bijdragen van de VN-lidstaten,
waarbij UNU-instellingen gefinancierd worden door het land waarin ze zich
bevinden.
UNU-CRIS is echter een uniek geval omdat de Vlaamse regering instaat voor haar
financiering en niet de Belgische federale regering. UNU-CRIS behoort namelijk
tot het mandaat van het Vlaams Departement voor Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI).
Als onderdeel van haar trilaterale partnerschap, dragen zowel UGent als
VUB bij in verschillende vormen zoals projectfinanciering, financiering voor
doctoraatssonderzoeken en detachering van ander onderzoekspersoneel.
Daarnaast ontvangt UNU-CRIS externe onderzoeks- en projectfinanciering
uit verschillende bronnen: van regionale organisaties zoals de EU, nationale
regeringen, andere VN-agentschappen en de privésector.
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De Familie van de
Verenigde Naties
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United Nations
Development Programme

United Nations
Environment Programme

United Nations
Population Fund

United Nations
World Food Programme

United Nations Human
Settlements Programme

United Nations
Children’s Fund

Food and Agriculture
Organization of
the United Nations

International Maritime
Organization

International
Telecommunication Union

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization

United Nations Industrial
Development Organization

World Tourism Organization

Universal Postal Union

World Health Organization

World Intellectual
Property Organization

World Meteorological
Organization

World Bank

Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS

United Nations High
Commissioner for Refugees

United Nations Institute for
Disarmament Research

United Nations Institute for
Training and Research

United Nations
Environment Programme

United Nations Relief and
Work Agency for Palestine
Refugees in the Near East

United Nations
System Staff College

UN Women

Preparatory Commission
for the Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization

International Atomic
Energy Agency

International Organization
for Migration

Organisation for the
Prohibition of Chemical
Weapons

United Nations Framework
Convention on Climate
Change

World Trade Organization

International Trade Center

23

/unucrisbruges

/company/united-nations-university---cris/

@unu_cris

@UNUCRIS

© United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies, 2022
Alle rechten voorbehouden
Versie 2
Geschreven en ontwikkeld door Andrew Dunn, Karl-Heinz O’Doherty, Pascale Vantorre, Ajsela Masovic en Philippe De
Lombaerde
UNU-CRIS
Potterierei 72
BE-8000 Brugge
De Universiteit van de Verenigde Naties (UNU-CRIS) dankt de volgende stakeholders voor hun steun:

