
Verslag Wetenschappelijke Commissie VLIZ  
- vijfde vergadering van de klankbordgroep - 

Donderdag 11 juni 2015, 14.00 uur, InnovOcean site, Oostende  

 

Aanwezig: 
Wendy Bonne, Doen Chiers, Olivier De Clerck, Nathalie De Hauwere, Fien De Raedemaecker, Wim 
Decock, Annemie Decostere, Claudia Delgado, Rosalia Delgado, Roger Dijkmans, Ingrid Dobbelaere, 
Annelies Goffin, Jan Haspeslagh, Rudy Herman, Dieter Heylen, Francisco Hernandez, Kris Hostens, 
Patric Jacobs, Colin Janssen, Nathalie Keersebilck, Tom Lenaerts, Ann-Katrien Lescrauwaet, Liesbeth 
Lyssens, Frank Maes, Jan Mees, Tina Mertens, Filip Meysman, Tine Missiaen, Jonas Mortelmans, 
Koenraad Muylaert, Hans Pirlet, Hans Polet, Johan Robbens, Jan Seys (verslaggever), Francisco Souza 
Dias, Erik Toorman, Aina Trias, Sebastiaan Van de Velde, Gilbert Van Stappen, An Vanhoorne, Ann 
Vanreusel, Marc Vantorre, Gert Verreet, Wim Versteeg. 

Verontschuldigd: 
Rik Ampe, Tom Artois, Willy Bauwens, Natalie Beenaerts, Carl Decaluwé, Bart Deronde, J.-P. Henriet, 
Bernard Malherbe, Patrick Meire, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Eric Stienen, Christa Sys, Jurgen 
Tack, Peter Troch, Jan Tytgat, Kris Van Nieuwenhove, Toon Verwaest. 
 

 
 

14.00-16.30 uur 
1. Verwelkoming door Voorzitter prof. dr. Colin Janssen 

De voorzitter Colin Janssen verwelkomt de aanwezigen voor de vijfde 
vergadering van de Klankbordgroep.  

 
2. Verslag vergadering wetenschappelijke commissie (13 juni 2014) 

De directeur overloopt kort het verslag van de vorige vergadering dd. 13 juni 
2014. Hij vult aan dat de overeenkomst met Mobiliteit en Openbare W erken 
rond de werking van de serres in De Haan zal worden opgeheven, vanwege te 
weinig (toekomstige) gebruikers en te weinig return on investment. Het 

verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring van de agenda, eventuele bijkomende agendapunten  
De voorzitter doet navraag voor eventuele bijkomende agendapunten. Die zijn 
er niet. Agendapunt 5 en 6 worden wel omgewisseld. 
 

4. Het VLIZ Jaarverslag 2014  
Algemeen Directeur Jan Mees overloopt de belangrijkste VLIZ-activiteiten van 
2014 aan de hand van het VLIZ Jaarboek 2014. Er waren alvast heel wat 
blikvangers, met o.a. de erkenning van VLIZ als goed doel, het nieuwe 
vaarschema van de RV Simon Stevin, de verdere inrichting van het Marien 
Station Oostende, de officiële opening van het EMODnet Secretariaat, Planeet 
Zee in een nieuw jasje (PZ@work), de inzet op informatie rond duurzame vis, 
de samenwerking met Kenia met in januari 2014 de doop van de RV Mtafiti, 

de officiële samenwerking met Flanders’ Maritime Cluster, de publicatie van 
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een vijftal Beleidsinformerende nota’s, de Jongerencontactdag. Niet vermeld 

maar belangrijk is ook de verkiezing van Jan Mees tot voorzitter van de 
European Marine Board. 
 

5. Evaluatie en zelfevaluatie VLIZ 
Algemeen Directeur Jan Mees overloopt de procedure van de geplande 
evaluatie van het VLIZ. Het VLIZ wordt in 2016 geëvalueerd door de Vlaamse 
overheid - Departement Economie, W etenschap en Innovatie (EW I). Ter 

voorbereiding van de externe audit (voorjaar 2016) die moet leiden tot een 
nieuwe beheersovereenkomst 2017-2021 met de Vlaamse en Provinciale 
overheden, maakt het VLIZ een zelfevaluatie op. De zelfevaluatie zal bestaan 
uit een ex post luik (terugblik) inclus ief een sterkte-zwakte analyse (SW OT), en 
uit een ex ante luik (vooruitblik). Dit laatste betreft het opstellen van een 
(ontwerp van) strategisch plan voor de periode 2017-2021. Het eerste luik van 
het zelfevaluatierapport (ex post luik + SW OT) zal uiterlijk op 31 december 
2015 overgemaakt worden aan EW I. Het ex ante luik inclusief een (ontwerp 
van) strategisch plan voor de periode 2017-2021, wordt aan EW I bezorgd 
tegen eind februari 2016. Er wordt afgestemd met de W etenschappelijke 
Kerngroep en de Raad van Bestuur, maar ook de klankbordgroep kan input 
aanleveren. 
 
Jan Mees geeft al een eerste inkijk in een vooral intern gevoerde SW OT-
analyse (70-tal antwoorden: personeel, wetenschappelijke commissie, Raad 
van Bestuur). Vooral de waarde van het menselijk kapitaal van de instelling 
(en de sfeer), de nationale en internationale reputatie van wat een unieke 

instelling is, de verbetering van de interne organisatie/decretale verankering 
en de flexibiliteit/transparantie/toegankelijkheid worden hoog ingeschat. Als 
zwakte worden ervaren: het ontbreken van directe hefbomen, de 
afhankelijkheid van de performantie van derden, geen 
onderzoek/onderbenutting talenten, weinig vernieuwing in het netwerk, de 
financiële kwetsbaarheid, de naambekendheid, een mis-match tussen de 
uitgevoerde projecten en de verwachtingen bij de ‘klanten’, een bias naar 
natuurwetenschappen, de ledenwerking en netwerking met bedrijven, de 
informatiedoorstroming W K naar de achterban en de afhankelijkheid van 
externe dienstverlening. Opportuniteiten worden gezien in de mogelijkheid om 
onderzoek te financieren, het uitvoeren van doctoraten, thesissen, stages en 
de verdere uitbouw van MSO/ESFRI. Er is ook een stijgend belang van kust en 
zee, de blauwe economie krijgt steeds meer aandacht (met kansen voor 
innovatie, nieuwe financieringskanalen en nieuwe doelgroepen), maar ook 
filantropie biedt kansen. Mogelijk liggen er ook kansen in het opstarten van 
extra afdelingen (een ‘Science-Industry’ afdeling?), in het versterkt 
interdepartementaal werken, in een uitbreiding naar het zoete water of in het 

bouwen samen met ILVO. Bedreigingen zijn dalende inkomsten en 
werkzekerheid, minder geld voor marien onderzoek (zowel voor VLIZ als voor 
het VLIZ-netwerk) en de erosie van de autonomie. En ook een verlies aan focus 
op de lokale markt, huisvestingsperikelen, de relatie met derden en de 
perceptie van concurrentie worden aangevoeld als zaken die aandacht vergen. 
 
Patric Jacobs vraagt zich af of dezelfde bezorgdheden ook leven binnen de 
wetenschappelijke wereld. Hij pleit voor het uit elkaar houden van beide 
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bevragingen om te vermijden dat teveel nadruk ligt op hoger geschetste, 

mogelijk deels eenzijdige bezorgdheden.  
 
Actie gevraagd: 
Aan alle leden van de klankbordgroep w ordt input gevraagd voor de 
SWOT-analyse. Dit kan gebeuren door het SWOT-formulier in de 
deelnemersmap in te vullen en te deponeren in de bus bij de registratie. 
 

6. Impactstudie VLIZ 
Ter voorbereiding van de evaluatie van het VLIZ heeft de externe consultant 
IDEA Consult eind 2014 een impactstudie uitgevoerd van het VLIZ voor de 
periode 2009-2013. Algemeen Directeur Jan Mees licht kort de bevindingen 
van deze studie toe. Zowel de wetenschappelijke, maatschappelijke, 
katalytische  als de economische impact wordt bekeken. Uit het laatste 
deelonderzoek blijkt o.a. dat voor elke in het VLIZ geïnvesteerde 1 EURO, er 
1,16 EURO terugvloeit naar de schatkist, en dat ook voor de andere 
onderdelen goede resultaten worden neergezet. 
 
De voorzitter hanteert de uitgevoerde stakeholderbevraging - met name die 
aspecten die verdeeldheid in antwoorden opleverde - om input van de zaal te 
vragen. De discussie hierrond levert vooral input vanuit de dunne 

scheidingslijn tussen ‘research’ en ‘non-research’. Kan/mag het VLIZ 
interdisciplinair onderzoek doen, zo ja hoe? Gezien het VLIZ steeds meer 
externe financiering aantrekt, bestaat dan niet de kans dat het een 
concurrent wordt van de andere wetenschappelijke instellingen? (Frank Maes). 
Jan Mees antwoordt dat veel afhangt van de definitie van “wetenschappelijk 
onderzoek” en verwijst hierbij naar de VLIZ argumentatie om als 
wetenschappelijke instelling te worden erkend. Volgens de gangbare definities 
blijkt hieruit dat VLIZ weliswaar een wetenschappelijke instelling is en dat de 
kern van het debat veeleer ligt bij de vraag of VLIZ al dan niet in competitie 
treedt met de wetenschappelijke wereld. In de loop van de jaren is de 
scheidingslijn ook vager geworden. VLIZ blijft vooral een facilitator, maar 
soms kan ook het initiëren van nieuw onderzoek nodig/waardevol zijn. Omdat 
onderzoeksmiddelen eerder verminderen, kan hier een punt van discussie 
ontstaan. Filip Meysman haalt aan dat bij het aanvragen van Europese 
projecten in het buitenland steeds meer externe hulp wordt ingeschakeld (VIB 
doet dit ook al in België) en vraagt zich af hoe VLIZ hierbij zou kunnen helpen. 
Voorzitter Colin Janssen antwoordt dat dit een mogelijke piste is, die zeker 
verdient verder onderzocht te worden. Rudy Herman meldt dat de grote 

instellingen zoals universiteiten die weg al zijn ingeslagen en dit soort 
experten ter beschikking hebben, hoewel anderen aangeven dat dit eerder een 
beperkte medewerking oplevert. Gilbert Van Stappen ziet wel mogelijkheden 
om als VLIZ mee sturend te werken in het zoeken van fondsen voor specifieke 
onderzoeksdoelen. 
 

7. Het VLIZ en de zee(wetenschap) als goed doel 
Het VLIZ werd recent erkend als goed doel i.k.v. wetenschappelijk onderzoek 
waardoor het fiscale attesten mag uitreiken. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar 
vanaf 40 EUR per jaar. Jan Mees licht toe welke manieren bestaan om marien 
wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen en welke projecten er vanuit de 
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W etenschappelijke Kerngroep voorgedragen worden om te financieren. Meer 

informatie is te vinden op http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage.  
 

8. Het Compendium voor kust en zee 
Ann-Katrien Lescrauwaet geeft een korte toelichting over de bestaande en 
geplande producten van het Compendium voor Kust en Zee. Aandacht wordt 
gevraagd voor een aantal extra producten: (1) de W egwijzer voor 
financieringsinstrumenten; (2) het Vademecum Mariene beleidsinstrumenten 

en wetgeving; (3) de Brochure Marien Onderzoek (nu in NL/E, straks ook in F); 
(4) de Catalogus Mariene Onderzoeksinfrastructuur (nog niet gepubliceerd). 
De basisfilosofie bij elk van deze producten blijft een gezonde, goed 
onderbouwde basis leggen van kennis voor hierop volgend maatwerk en dit op 
basis van gedeelde kennis mee aangeleverd en gedragen door een 
expertennetwerk. Op 24 november 2015 vindt de lancering van de nieuwe 
editie van het Compendium plaats. 
 

9. Internationale activiteiten voor de Vlaamse overheid 
Gert Verreet licht toe welke verwachtingen EW I koestert t.a.v. VLIZ bij het 
uitvoeren van internationale activiteiten in het kader van het convenant met 
de Vlaamse overheid. Het betreft reeds gemaakte afspraken o.a. rond de 
huisvesting van internationale mariene organisaties en rond het inbrengen 
van wetenschappelijke expertise bv. binnen IOC organen, FUST, relevante EU 
thematische groepen… Daarnaast heeft VLIZ ook MoUs met een aantal 
partnerlanden en wil Vlaanderen gericht eigen expertise kunnen inbrengen in 
de Belgische federale vertegenwoordigingen rond mariene wetenschappelijke 
dossiers. Specifiek op Europees niveau is het VLIZ sterk gelieerd met het 
EMODnet data-valorisatie initiatief, met de ontwikkeling en het operationeel 
houden van grote onderzoeksinfrastructuren (LifeW atch, ICOS, EMBCR) en met 
de European Marine Board. Algemeen is het verder ondersteunen en 
aanzwengelen van de interactie tussen deze internationale kaders en de 
Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap essentieel. Hiertoe wordt de 

wetenschappelijke commissie een nog belangrijkere draaischijf voor opvolging 
en is het VLIZ gemandateerd om actief met wetenschappers te interageren.  

 
10. Opzet Blauwe Cluster 

Algemeen Directeur Jan Mees licht kort toe. De nieuwe Vlaams minister van 
W erk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, zet in op clusterwerking 
om de economische valorisatie van wetenschappelijk onderzoek via industriële 
partners te bevorderen. Flanders’ Maritime Cluster en VLIZ hebben hierover 
reeds verkennende gesprekken gehad. Het VLIZ is geïnteresseerd in de visie 
van de mariene onderzoekers m.b.t. deze samenwerking en zal hiertoe een 
competitiviteitsnota voorbereiden. Jan Mees verwacht in het najaar een 
aankondiging dat er een clusterbeleid zal worden uitgerold. 
 

11. Kort overlopen informatieve bijlagen recente activiteiten, kans tot 
vragen toelichting 
Algemeen Directeur Jan Mees schetst kort nog even het doel van deze 
documenten en verwijst voor de details van de recente VLIZ-activiteiten naar 
de bijlages. Om deze info breder uit te stralen heeft het VLIZ nu ook een 
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attenderingservice gelanceerd om de updates van de informatieve bijlages 

aan een ruimere doelgroep kenbaar te maken (zie Varia). 
 

12. Rondvraag: opmerkingen, bedenkingen of discussiepunten 
vanwege de deelnemers 
De voorzitter doet een rondvraag bij alle deelnemers naar bijkomende 
opmerkingen, bedenkingen of discussiepunten. 
 

13. Varia 
a. attenderingsservice 

Er werd een attenderingsservice opgezet waar iedereen kan op intekenen om 
op de hoogte te worden gehouden van recente toevoegingen van verslagen en 
documenten van de wetenschappelijke commissie. Geïnteresseerden kunnen 
zich inschrijven door te mailen naar: attenderingwetcom-subscribe@vliz.be , 
uitschrijven kan door een mail te sturen naar attenderingwetcom-
unsubscribe@vliz.be. De links staan tevens op de website van het VLIZ onder 
de pagina’s over VLIZ > organisatie > wetenschappelijke commissie: 
http://www.vliz.be/nl/wetenschappelijke-commissie   

 
16.30-17.00 uur 
Bezoek aan het Marien Station Oostende 
 
17.00 uur 
Netwerkreceptie in het Marien Station Oostende 
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