
COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE 

REFERENTIETERMEN VOOR DE EXPERTENGROEP  
ter ondersteuning en sturing van een geïntegreerd 
kennisdocument over de socio‐economische, 
ecologische en institutionele aspecten van de kust 
en zee in Vlaanderen en België 
 

 

Deze ‘referentietermen’ specificeren de doelstellingen en het lidmaatschap van de expertengroep die 

opgericht wordt ter ondersteuning en sturing van het Compendium voor Kust en Zee.  

 

Doel van de expertengroep Compendium voor Kust en Zee 

De expertengroep Compendium voor Kust en Zee wordt opgericht door de  raad van bestuur van het 

Vlaams  Instituut van de Zee (VLIZ) op voorstel van de wetenschappelijke kerngroep. De oprichting van 

deze expertengroep kadert binnen het geïntegreerde karakter van het Compendium voor Kust en Zee. 

Het procesverloop van het Compendium steunt op een dynamische interactie tussen de expertengroep, 

de co‐auteurs, de lectoren en het VLIZ‐team. De expertengroep zorgt voor de inhoudelijke aansturing, in 

nauw overleg en terugkoppeling met de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ (zie figuur 1).  

Het  betreft  een  expertengroep  van  langere  duur  (naar  analogie  met  de  expertengroepen  van  het 

zeewoordenteam, de consortia  rond niet‐inheemse  soorten, de Belgische mariene  soortenlijst,…) met 

een vierledige doelstelling: 

 De inhoud en structuur van het Compendium voor Kust en Zee aansturen en valideren. 

 De  vorderingen  en  het  procesverloop  van  het  Compendium  voor  Kust  en  Zee  opvolgen  en 

evalueren. 

 De (communicatie)strategie bijsturen en nieuwe kansen optimaal benutten. 

 Kwaliteitsborging van het kennisdocument en de eindproducten. 

De  bevindingen  en  aanbevelingen  van  de  expertengroep  Compendium  voor  Kust  en  Zee  worden 

gerapporteerd aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ. 



 

Figuur 1: Een schematische voorstelling van het productieproces van het Compendium. 

 

Specifieke doelstellingen: 

1. De eerste samenkomst van de expertengroep vindt plaats eind december 2011/begin januari 

2012 na de goedkeuring van de referentietermen door de wetenschappelijke kerngroep en de 

raad van bestuur van het VLIZ. Op deze startvergadering worden volgende doelstellingen 

vooropgesteld:  

 Bespreken en goedkeuren van de referentietermen van de expertengroep 

 Bespreken en valideren van de doelstellingen van het Compendium voor Kust en Zee 

 Bespreken en valideren van de communicatiestrategie voor het Compendium voor Kust 
en Zee 

 Bespreking van concept structuur en Inhoud van het Compendium: afstemming van 
inhoud en structuur op doelstellingen 

 

2. De  tweede vergadering  van de expertengroep  is gepland op 2 april 2012. Tijdens dit overleg 

worden de ontwerpteksten van deel 1  (overzicht zeewetenschappelijk  landschap met  inbegrip 

van de bibliometrische studie) en deel 2  (duurzaam gebruik van de zee) van het Compendium 

voor Kust en Zee, die grotendeels ‘in huis’ opgesteld zullen zijn, besproken. De ontwerpteksten 

worden aangeleverd aan de experten op 1 maart 2012. Daarnaast wordt een voorstel voor de 

strategie voor deel 3  (raakvlak wetenschap  ‐ beleid) van het kennisdocument opgesteld en de 

communicatiestrategie bijgesteld. De  lijst met de co‐auteurs voor de verschillende  thema’s en 

onderwerpen,  en  de  referentietermen  voor  de  co‐auteurs  worden  eveneens  besproken  en 

goedgekeurd. Tot  slot  komen ook de eerste  resultaten betreffende de bibliometrische  studie 

aan bod. 

 Voorleggen en bespreking ontwerpteksten deel 1 en deel 2,  

 Referentietermen en voorstel lijst co‐auteurs  

 Communicatiestrategie (verder gefine‐tuned voor post‐lancering) 



 Ontwerp strategie deel 3 

 Bespreken en valideren bibliometrische studie 
 

3. De  derde  vergadering  van  de  expertengroep  vindt  plaats  op  26  april  2013  en  zal  zich  in  de 

eerste plaats richten op het bespreken van de conceptteksten van het Compendium voor Kust 

en Zee die aangeleverd worden aan de experten op 15 maart 2013. 

 Bespreking definitieve conceptteksten (aangeleverd 15 mar 2013) 

 Informeren over vervolgtraject 

 Evaluatie van het procesverloop 

 Bespreking van lancering (evenement) en communicatie   
 

4. De vierde samenkomst van de expertengroep is gepland op 15 juni 2013. Op deze vergadering 

worden  enkel  de  aanpassingen  van  de  conceptteksten  besproken  en worden  de  definitieve 

teksten goedgekeurd. Er wordt bijkomende  tijd voorzien voor  reacties  (via e‐mail)  tot 20  juni 

2013.  Naast  de  definitieve  teksten  wordt  ook  de  proces  evaluatie  besproken,  en  worden 

krijtlijnen getrokken voor de vervolgstappen in de actualisatie van het Compendium. 

 

Rol van de leden in de werkgroep 

‐ De  leden  zullen  hun  kennis  en  expertise  gebruiken  zonder  bias  of  vooringenomenheid,  en 

objectief rapporteren aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ.  

‐ De leden engageren zich om een actieve rol op te nemen en de concrete afspraken die werden 

vastgelegd in de doelstellingen (zie hierboven) na te komen.  

‐ De  leden  zullen  een  rol  spelen  in  de  communicatie  rond  en  de  verspreiding  van  het 

Compendium voor Kust en Zee en ‐ in de mate van het mogelijke ‐ hun insitutionele netwerken 

hiervoor inzetten.  

‐ De  leden  zullen  betrokkenheid  tonen  bij  het  werk,  minstens  tot  de  afwerking  van  het 

Compendium voor Kust en Zee.  

 

Samenstelling van de werkgroep 

De expertengroep Compendium voor Kust en Zee bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van 

experten uit het beleid en uit de wetenschappelijke wereld en omvat een aantal co‐auteurs, het VLIZ‐

team en mogelijks ook leden van de wetenschappelijke kerngroep. 

De samenstelling van de expertengroep wordt besproken op de vergadering van de wetenschappelijke 

kerngroep van het VLIZ van 16  juni 2011, en vervolgens goedgekeurd door de  raad van bestuur. Het 

toetreden van nieuwe leden gebeurt steeds en enkel in overleg met de wetenschappelijke kerngroep en 

mits goedkeuring van de raad van bestuur van het VLIZ. 



Voorzitterschap: De voorzitter heeft een overzicht van het zeewetenschappelijke landschap en bekleedt 

bij voorkeur een positie op het raakvlak tussen de wetenschap en het beleid. De functie omvat minstens 

de voorbereidingen en het voorzitterschap van de vergaderingen, met de ondersteuning van het VLIZ‐

team. De voorzitter verzorgt eveneens de  rapportering naar de wetenschappelijke kerngroep van het 

VLIZ toe.  

Duur van de werking: De expertengroep zal minstens behouden blijven tot de afwerking van de eerste 

versie van het Compendium voor Kust en Zee. De expertengroep zal ook deelnemen in de evaluatie van 

het procesverloop en de vervolgstappen voor de actualisaties mee helpen uittekenen.   

Verslaggeving  en  secretariaat:  Het  secretariaat  wordt  verzorgd  door  het  VLIZ‐team.  Dit  omvat  de 

voorbereidingen  van  de  vergaderingen  (agenda's,  voorbereidende  documenten),  de  directe 

ondersteuning van het voorzitterschap, en het verzorgen van de communicatie tussen de leden van de 

expertengroep  in  opdracht  van  de  voorzitter.  Het  VLIZ‐team  bereidt  ook  de  rapportages  en 

verslaggeving voor. De agenda's en voorbereidende documenten, de verslagen en rapportages, worden 

naar alle leden verstuurd, na goedkeuring  door de voorzitter.  

Herziening van Referentietermen 

Deze  referentietermen kunnen door de werkgroep op elk moment herzien worden  in overleg met de 

wetenschappelijke  kerngroep  en  mits  goedkeuring  van  de  raad  van  bestuur  van  het  VLIZ  kunnen 

aanpassingen doorgevoerd worden.  
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