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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Donderdag, 3 december 2020, 16.00 uur, online 

 

Aanwezig: Jan Mees, Colin Janssen (voorzitter), Andre Cattrijsse, Marleen De Troch, Bart 
Deronde, Tina Mertens, Filip Meysman, Jaak Monbaliu, Marnix Pieters, Eric Toorman, Gilbert 
Van Stappen, Michiel Vandegehuchte, Nancy Fockedey (verslag) 
 
Verontschuldigd: Natalie Beenaerts, Didier d’Hont, Maurice Hoffmann, Marc Kochzius, Eric 
Stienen, Bart Sonck, Karolien Van Puyvelde, Gert Verreet, Steven Vinckier, Filip Volckaert 
 
Agenda: bespreking en goedkeuring van het onderzoekswerkplan 2021 
 
Michiel Vandegehuchte, onderzoeksdirecteur VLIZ, gaf zonet in de klankbordgroep een 
uitvoerig verslag over de nieuwe plannen binnen het nieuwe onderzoeksprogramma 2021. 
Maar in het document (Hoofdstuk 4) zit ook een terugblik op 2020, waarvan hier een 
samenvatting volgt. Heel wat van de onderzoeksprojecten worden uitgevoerd met 
Vlaamse/Belgische onderzoekspartners. Anders dan wat in het Onderzoekswerkplan 2019 
stond, zijn in 2020 ook heel wat projecten opgestart die inspelen op de coronapandemie (vb. 
aanwezigheid van Corona in zeewater of het belang van buitenzijn (aan zee) voor het 
mentale welzijn tijdens de lockdown). Er zijn ook heel wat lopende projecten met externe 
financiering. In Annex 1 zie je de output in publicaties. Deze is nu ingedeeld per categorie op 
vraag van de Wetenschappelijke Commissie. Het aantal VLIZ-publicaties vertoont een 
stijgende evolutie. In 2020 rondden we de kaap van 50 peer-reviewed publicaties.  
 
Voorzitter Colin Janssen doet rondvraag naar commentaren op het document.   
 
Jaak Monbaliu: Dit is een mooi overzicht van wat allemaal is opgestart! We zien ook dat het 
VLIZ eigen aandeel (2.106 euro) t.o.v. totaal van 6.106 euro wijst op een multiplicator effect 
van de VLIZ eigen middelen. Maar het is moeilijk inschatten of dit goed is of niet. Hoe 
moeten we de cijfers interpreteren (basisfinanciering vs. projectfinanciering) voor het 
betrekken van andere onderzoekers? Zien jullie dit als een indicator voor de werking van het 
VLIZ? Ook via publicaties kan men natuurlijk bekijken hoe VLIZ de gemeenschap meetrekt. 
Michiel Vandegehuchte: De ratio van basisfinanciering t.o.v. externe financiering is 
inderdaad een goede indicator. Hieruit blijkt dat de expertise die we opbouwen met onze 
basisfinanciering extra financiering aantrekt met andere partners. De ratio aan VLIZ-budget 
t.o.v. het totaal budget, zien we minder als indicator. Maar geeft wel inzicht op een 
substantiële bijdrage aan de projecten externe financiering.  
Jan Mees vult aan dat de overheid verwacht dat instellingen hun eigen middelen uit 
subsidies complementeren. De verwachtingen hierin liggen in deze beheersovereenkomst 
nog laag, maar dat zal in het volgende convenant waarschijnlijk worden opgetrokken. In 
onze zelfevaluatie bekijken we momenteel via welke mate we kunnen aantonen hoe we 
andere Vlaamse instellingen meenemen in deze; via welke KPI of managementindicator we 
kunnen tellen welke invloed VLIZ heeft in haar corona. We denken de samenwerking te 
meten op basis van co-auteurschap in publicaties, samenwerkingen in competitieve 
onderzoeksprojectfinanciering, co-promotorschap in doctoraten ...  
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Filip Meysman: Bij Universiteit Antwerpen hebben we net een peer review achter de rug. 
Daar wordt het aantal publicaties en PhDs met (externe) financiering van 
onderzoeksgroepen en/of departement tegenover elkaar gezet en jaarlijks geëvalueerd. µ 
Jaak Monbaliu: Je kan voor VLIZ niet gewoon overnemen wat universiteiten doen. Ook al 
zijn jullie pas opgestart en in volle groei, toch is het goed om een set indicatoren te maken 
en ben ik blij dat het VLIZ daarover aan het nadenken is.  
Colin Janssen: We kunnen de performantie-indicatoren volgen zoals voor wetenschappelijke 
instellingen (niet academische instellingen) en zoeken naar andere indicatoren. We zitten 
dan wel in een groeiproces, maar toch moeten we onze werking tegen het licht durven 
houden.  
Marleen De Troch: Meten is weten, inderdaad. Maar weet dat we bij de UGent toch 
voorzichtig zijn om de performantie enkel te evalueren d.m.v. het aantal publicaties en 
doctoraten. Ik zou ook graag geëvalueerd zien in welke mate de eerdere data en 
infrastructuur is gevaloriseerd in het onderzoek. Dit kan misschien nog duidelijker worden 
gesteld?  
Marnix Pieters: Waar we bij het Agentschap Onroerend Erfgoed kritiek op krijgen is dat het 
academisch onderzoek het publiek niet bereikt. Ook daarvoor is een indicator nodig.  
Michiel Vandegehuchte: Dat is inderdaad belangrijk en het ganse VLIZ zet hier al altijd sterk 
op in. Maar kan misschien beter in het institutioneel rapport aan bod komen?  
Jan Mees: De impact meten op alle niveaus van de quadrupele helix is iets waar velen mee 
worstelen. Dat is moeilijk te kwanitificeren, maar vaak maar enkel kwalitatief in te schatten. 
We moeten er weliswaar iets over zeggen: wat is de impact van ons eigen onderzoek in 
plaats van de impact op alle mariene onderzoek (waar VLIZ traditioneel op inzet).  
Filip Meysman: Bij de UA hebben we dat als volgt opgelost: enerzijds zijn er harde 
kwantitatieve indicatoren voor onderzoek, anderzijds is er een extra rapport over onze  
maatschappelijke impact. Daarin geven we kwalitatief aan in welke mate spin offs, citizen 
science … uitgerold zijn, en hoe we wegen op het beleid. Ik zal het stuk over 
maatschappelijke impact doorsturen als inspiratiebron voor VLIZ.  
Jan Mees: Binnen VLIZ hebben we wel wat ervaring om onderzoek te faciliteren en te 
vertalen naar verschillende doelgroepen. Vb. vertalen naar beleid, het aantal keer dat VLIZ 
vermeld is in de pers, hoeveel keer acknowledged in publicatie van anderen, het aantal 
mensen dat we bereiken met lezingen, hoeveel contactmomenten we hebben met 
industriële partners.  
Colin Janssen: We kunnen de oefening maken om een set van tellingen samen te leggen en 
deze voorleggen aan Wetcom om in consensus met de groep goed te keuren?  
Filip Meysman: Voor ons rapport werd niet met een set cijfers gewerkt, maar gevraagd om 3 
voorbeelden te geven waarmee impact gemaakt is op de maatschappij, hoe dat gedaan 
werd en waarom je daar ook trots op bent.  
 
Marnix Pieters: In welke mate is het boek over de kapers van Willy Versluys verweven met 
het onderzoeksproject Gekaapte Brieven van VLIZ?  
Michiel Vandegehuchte: We werken goed samen met Willy Versluys. Hij zit ook in de 
expertengroep Gekaapte Brieven. Maar hij wilde een meer anekdotisch verhaal brengen (vb. 
specifiek over enkele Oostendse kapers, koppelingen met Oostendse straatnamen en over 
een specifieke vaartocht naar La Rochelle), in tegenstelling tot ons bredere historisch 
onderzoek over het thema.  
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Jan Mees vult aan dat het VLIZ wel een peer review van het boek van Willy heeft 
aangeboden, om ervoor te zorgen dat de publicatie historisch correct is.  
 
Filip Meysman: Tabel 2 toont dat het leeuwendeel van de samenwerkingen gebeuren met 
de UGent. Dat is enerzijds logisch, want daar zijn ook veel mariene onderzoeksgroepen 
actief. Maar dit kan potentieel ook een positieve feedback effect zijn: projecten en 
samenwerkingen die leiden tot nieuwe projecten en samenwerkingen. Ik vraag toch aan het 
VLIZ om de blik te proberen open te houden voor samenwerking met onderzoeksgroepen 
van buiten de UGent.  
Jan Mees: Wij zijn ons daarvan bewust. En inderdaad veel heeft te maken met zwaartepunt 
van het aantal mariene onderzoeksgroepen aan de UGent. We werken aan een interne 
indicator die toont hoe de samenwerkingen met instellingen zich verhouden, waarbij de 
oververtegenwoordiging van een bepaalde instelling dan merkbaar zal zijn. Maar weet dat 
het VLIZ institutioneel wel heel sterk de reflex heeft om ook buiten de UGent naar 
samenwerkingen te zoeken en onderzoeksgroepen van andere instellingen mee in bad te 
trekken. Waar dat bij UGent vaak heel natuurlijk gaat, moeten we bij KU Leuven en UA al 
meer moeite doen om hen te betrekken bij projecten en PhDs. Dat zouden we moeten 
kunnen meten in de toekomst.  
Michiel Vandegehuchte beaamt dat we het vizier wijd houden.  
Marleen De Troch beaamt dit en getuigt over een geval waar de expertise bij UGent zat, 
maar waar VLIZ erop stond om toch op zoek te gaan naar iemand anders. Maar dat is een 
negatieve feedback. Je moet immers altijd op zoek gaan naar de perfecte match en expertise 
voor een onderzoeksproject.  
Colin Janssen: Hoe dan ook moet dit bewaakt worden. We zoeken naar een manier om dit in 
kaart te brengen. En de rol van deze kerngroep om hierover te waken, is niet klein!  
Jan Mees wil nog een extra aandachtspunt toevoegen: samenwerking met diverse 
universiteiten is belangrijk voor ons bestuursorgaan, maar de overheid is daar minder mee 
bezig. Maar er is wel druk door hen om (buitenproportioneel) meer met bepaalde 
wetenschappelijke instellingen samen te werken dan met de universiteiten (druk vanuit 
kabinetten, politiek). Dit kan bedreigend zijn.  
Bart Deronde: Zou het niet kunnen zijn dat dit een inhaalbeweging is, om als VLIZ meer met 
de wetenschappelijke instellingen te gaan samenwerken? Omdat VLIZ traditioneel dat vooral 
met universiteiten deed?  
Jan Mees: Dat kan inderdaad een element zijn, en past in zelfreflectie die we maken. VLIZ 
heeft sterk de neiging om te kijken naar anderen, universiteiten én wetenschappelijke 
instellingen. Maar toch ervaren wij vanuit de Vlaamse overheid druk om met bepaalde 
instellingen samen te werken.  
Jaak Monbaliu: Bij de UGent zit inderdaad een blok aan mariene/maritieme expertise. Bij 
andere universiteiten zit die meer verspreid. Het overzicht van initiatieven die actueel 
gebeuren, kan zeker inspirerend werken bij andere universiteiten, waar die lijnen nu nog 
niet bestaan.  
Colin Janssen: VLIZ kijkt daarvoor heel erg naar de leden van deze kerngroep om deze 
boodschap uit te dragen binnen hun eigen instellingen. De deur staat altijd open bij VLIZ, 
maar dit extra uitdragen kan resulteren in een positief effect.  
 
Filip Meysman: De grote onderzoeksthema’s van VLIZ liggen vast, en die worden nu 
stelselmatig ingevuld met projecten. Maar hier mis ik wel onderzoek naar 
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klimaatverandering. Als buitenstaander krijg je het idee dat klimaat geen dringend iets is. 
Veel onderzoek is gericht op high tech monitoring met robots, boeien, ICOS edm, waarmee 
je de snelle veranderingen die plaatsgrijpen toch zou kunnen karteren en interpreteren. Dit 
komt in het onderzoeksplan te weinig in uit de verf.  
Jan Mees: Klimaat zullen we als een van de 4 horizontale thema’s aanreiken aan de Vlaamse 
overheid. Naast Open Science, nieuwe technologieën, en de ESFRIs zullen we klimaat 
voorstellen als een algemeen parapluthema waar we ons als ganse instelling (niet exclusief 
in departement onderzoek) zullen achter zetten de volgende 5 jaar. Afhankelijk als er extra 
financiering bijkomt, zullen we meer dingen kunnen doen, en dit alles in samenwerking met 
andere onderzoeksgroepen (observaties, data, blauwe ontwikkelingen als oplossing …).  
Bart Deronde: klimaat is een interessant en moeilijk thema. En aangezien er al voldoende 
middelen naar toegaan vraag ik me af of het VLIZ er zich als zoveelste organisatie mee dient 
bezig te houden? Moet VLIZ de zoveelste speler zijn?  
Jan Mees: Er zijn inderdaad al veel groepen en instellingen met klimaat bezig, maar niemand 
is bezig met de multidisciplinaire benadering tussen zee en klimaat. We zien VLIZ daar een 
belangrijke rol spelen, en uiteraard in samenwerking met de onderzoekgroepen aan 
universiteiten en wetenschappelijke instellingen. VLIZ kan hier een initiërende, kataliserende 
rol opnemen op onderzoek in functie van de klimaat-oceaan-nexus. Wat doet de oceaan 
voor het klimaat en wat doet het klimaat voor de oceaan? En welke oplossingen kunnen 
daaruit komen richting energie, C-captatie, …? We hebben nood aan geconcenteerde acties 
om dit aan te pakken.  
Bart Deronde: Inderdaad, zo gezien is het een logische bijdrage.  
 
 
Colin Janssen concludeert deze vergadering:  
 
De kerngroep van de Wetenschappelijk Commissie brengt, mits enkele opmerkingen naar 
presentatie en aandachtpunten, een positief advies uit over de onderzoekwerkplan voor 
2021 en kan worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.  
 
 
 


