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Missie van JRC

Als de wetenschaps- en kennisdienst van de Commissie is het onze taak

het EU-beleid met onafhankelijk bewijsmateriaal te ondersteunen

gedurende de hele beleidscyclus

"
"



JRC sites

Brussel (HQ) + 5 sites: 

• België (Geel)

• Duitsland (Karlsruhe)

• Italië (Ispra)

• Nederland (Petten)

• Spanje (Sevilla)



JRC infrastructuur



Prioriteiten

Economie, financiën en markten Energie en vervoer

Onderwijs, 
vaardigheden en werk

Innovatiesystemen
en –processen

Voedsel, voeding en 
gezondheid

Hulpbronnenschaarste, 
duurzaamheid en 
klimaatverandering

Mensen en beleid in 
multiculturele, genetwerkte

samenlevingen

Civiele
veiligheid

Migratie en territoriale
ontwikkeling

Data en digitale
transformatie



Omgaan met een overvloed aan informatie



Kenniscentra

Disaster Risk 
Management 
Knowledge 
Centre 

Knowledge 
Centre for 
Territorial 
Policies

Knowledge 
Centre on 
Migration and 
Demography

Knowledge 
Centre on 
Bioeconomy

Knowledge 
Centre for 
Food Fraud 
and Quality

Knowledge 
Centre for 
Global Food 
and Nutrition 
Security



Competentiecentra

Competence 
Centre on 
Composite 
Indicators and 
Scoreboards

Competence 
Centre on 
Text Mining 
and Analysis 

Competence 
Centre on 
Microeconomic 
Evaluation 

Competence 
Centre on 
Modelling

Competence 
Centre on 
Foresight



Steun aan lidstaten en regio's

JRC levert feiten en 
gegevens om beleid

te onderbouwen

a) Samenwerking voor
meer excellentie

b) 70% van het werk
van JRC is gericht op de 
tenuitvoerlegging van 

wetgeving

Meerwaarde
voor burgers 

en 
maatschappij

Waarom JRC de hand reikt aan regio'sWaarom regio's baat hebben bij JRC



De "Urban PM2.5 Atlas", opgesteld door JRC om lokale en regionale beleidsmakers te helpen
bij essentiële vraagstukken inzake luchtkwaliteit

Voorbeeld: Luchtvervuiling aanpakken?

To know more: http://bit.ly/2A8cFI8

http://bit.ly/2A8cFI8


Handboeken

Online version:

http://bit.ly/2Ep8uwM

Online version:

http://bit.ly/2mjg3NZ

http://bit.ly/2Ep8uwM
http://bit.ly/2mjg3NZ


Science meets Parliaments/Regions

• Doelgroep: nationale, regionale en lokale overheden

• Doelstelling: wetenschappers, beleidsmakers, stakeholders en 
burgers bij elkaar brengen om lokale uitdagingen te bespreken
met de hulp van wetenschappelijke data

• Onderwerpen: Banen & groei, Duurzame ontwikkeling, Energie
& klimaatverandering, Voedselveiligheid en -authenticiteit, 
Migratie & demografie



Science meets Parliaments/Regions

3 acties:

• Organisatie van of 'Science meets Parliaments /Science meets 
Regions' events en innovatiekampen

• Studies om de events voor te bereiden of follow-up te
verzekeren

• Ontwikkeling van een educatief pakket voor beleidsmakers



Science meets Parliaments/Regions

26 events in 22 landen

Oostenrijk: risicobeheer inzake natuurrampen
Kroatië: sociaal beleid
Tsjechië: energiebeleid
Estland: beleidsgericht onderzoek
Finland: duurzaam kusttoerisme
Frankrijk (Guadeloupe): groene en blauwe economie
Griekenland: migratie
Letland: migratie en demografie/ontvolking
Polen: energie en klimaatverandering
Spanje: duurzame ontwikkeling
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stijn.verleyen@ec.europa.eu


