
Zelfevaluatie

Visie voor het VLIZ

Strategisch plan 2017-2021
Horizon 2030



• °1999
• wetenschappelijke instelling
• decretaal verankerd
• v.z.w. - ongebonden en neutraal
• raad van bestuur en algemene vergadering
• wetenschappelijke commissie
• 5-jaarlijks convenant 2012-2016 – toelage:

Vlaamse overheid (95%) 
Provincie West-Vlaanderen (5%) 
+ projecten externe financiering
+ ledenwerking  filantropie

• Omzet 8 mio euro, 65 personeelsleden

VLIZ



Financiering
Convenant 2012-2016:
1.680.000 euro voor de werking van het VLIZ
720.000 voor bijzondere opdrachten (IOC, EMB)
1.100.000 euro als investeringssubsidie

Aanvullende opdrachten:
200.000 euro per jaar voor JPI Oceans
180.000 euro per jaar voor EMONDNET
400.000 euro per jaar voor inzet Simon Stevin

Provincie:
150.000 euro per jaar

ESFRI-infrastructuren LifeWatch, ICOS, EMBRC:
ca. 1.800.000 euro per jaar 

Andere projecten externe financiering:
ca. 750.000 euro per jaar



Raad van Bestuur

Voorzitter is gouverneur Carl Decalawé

8 leden voorgedragen door de Vlaamse regering: 
Colin Janssen, UGent, ondervoorzitter
Paul Breyne, eregouverneur
Jean Berlamont, Katholieke Universiteit Leuven
Yves Goossens, VLOOT dab (MDK)
Ilse Hoet, Departement MOW
Brenda Utterwulghe, Blauwvoet bvba
Philip Van Avermaet, Departement EWI
Ann Vanreusel, Universiteit Gent

2 leden voor de provincie West-Vlaanderen: 
Guido Decorte, gedeputeerde (secretaris)
Anthony Dumarey, provincieraadslid

3 overige leden: 
Ann Overmeire, POM West-Vlaanderen
Paul Gerard, AG Haven Oostende
Willy Versluys, reder ter visserij

2 regeringscommissarissen: 
Frans Coussement, voor de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën
Mark Andries, voor de Vlaamse minister bevoegd voor 
Wetenschapsbeleid



Wetenschappelijke Commissie
Voorzitter Colin Janssen (ondervoorzitter raad van bestuur)

Vertegenwoordigers UGent: 
Marleen De Troch (plaatsvervanger: David Van Rooij)
Gilbert Van Stappen (Peter Troch)

Vertegenwoordigers KULeuven: 
Filip Volckaert (Ilaria Coscia)
Jaak Monbaliu (Erik Toorman)

Vertegenwoordigers VUB: 
Margaret Chen (Marc Kochzius)
Marc Kochzius (Karolien Van Puyvelde)

Vertegenwoordigers UA: 
Ronny Blust (Stijn Temmerman)
Patrick Meire (Gudrun De Boeck)

Vertegenwoordiger  UHasselt: 
Tom Artois (Natalie Beenaerts)

Vertegenwoordigers Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen:
AOE: Marnix Pieters (Tom Lenaerts)
ILVO: Hans Polet (Bart Sonck)
INBO: Maurice Hoffmann (Eric Stienen)
VITO: Roger Dijkmans (Bart Deronde)
VMM: Steven Vinckier (Marleen Van Steertegem)
WL: Frank Mostaert (Toon Verwaest)

Vertegenwoordiger EWI: Gert Verreet



Decreet betreffende de organisatie en 
financiering van het wetenschaps- en 

innovatiebeleid
- Algemene bepalingen en definities
- Agentschappen en strategische adviesraad: FWO, 

Hercules, IWT, VRWI
- Overige partners

– Strategische onderzoekscentra (SOC)
– Strategische innovatieplatformen
– Koninklijke Vlaamse Academie van België
– Flanders District of Creativity
– Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

- Hogeronderwijssector: BOF, IOF, Steunpunten,…
- Wetenschapscommunicatie: FTI,…
- Slotbepalingen



HOOFDSTUK IV. - Vlaams Instituut voor de Zee

De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om deel te nemen in de vereniging 
zonder winstoogmerk Vlaams Instituut voor de Zee, opgericht bij de notariële 
akte van 2 april 1999. 

De doelstellingen van het Vlaams Instituut voor de Zee zijn de volgende : 
1° optreden als internationaal aanspreekpunt; 
2° de rol vervullen van coördinatieplatform voor zeewetenschappelijk
onderzoek: informatie en ondersteuning verlenen voor de coördinatie van 
onderzoek, zowel regionaal als internationaal; 
3° optreden als Vlaams Marien Datacentrum; 
4° logistieke ondersteuning en sensibilisering rond zeewetenschappelijke
activiteiten bij verschillende doelgroepen coördineren; 
5° ondersteuning bieden bij de Vlaams-Nederlandse samenwerking inzake 
zeewetenschappelijk onderzoek, en die samenwerking coördineren. 



HOOFDSTUK IV. - Vlaams Instituut voor de Zee

Het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse Regering sluiten een meerjarig 
convenant waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen : 
1° de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies verleent; 
2° de strategische en operationele doelstellingen van de instelling; 
3° de regels voor de meting en de opvolging ervan; 
4° de betalingsregeling voor de jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest of de 
Vlaamse Gemeenschap; 
5° de financiële bepalingen over de aanwending van de subsidies en de 
reservevorming; 
6° een rapporteringsmechanisme en een mechanisme dat bestemd is voor de 
opvolging van de werking; 
7° de maatregelen in geval van niet-naleving van het convenant; 
8° de gevallen waarin en de wijze waarop het convenant tijdens de looptijd ervan 
kan worden gewijzigd; 
9° de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van het convenant. 



HOOFDSTUK IV. - Vlaams Instituut voor de Zee
De statuten van het Vlaams Instituut voor de Zee waarborgen dat de 
raad van bestuur ervan ten minste bestaat uit een meerderheid van 
vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Regering stelt binnen de beschikbare begrotingskredieten 
een jaarlijkse subsidie ter beschikking van het Vlaams Instituut voor de 
Zee. 

De Vlaamse Regering ziet erop toe dat de algemene werking van het 
Vlaams Instituut voor de Zee, vóór het verstrijken van het lopende 
convenant, geëvalueerd wordt aan de hand van de strategische en 
operationele doelstellingen en indicatoren die vastgelegd zijn in het 
convenant. 

De voorwaarden voor een nieuw convenant worden onder meer 
bepaald door de resultaten van de evaluatie.



Plan van aanpak evaluatie
• Werking en functioneren VLIZ: missie , doelstellingen en 

opdrachten vervuld?
• Prestaties, resultaten, impact 2010-2015

– Wetenschappelijke en logistieke dienstverlening
– Popularisering groot publiek en onderwijs
– Beleidsondersteuning
– Ondersteuning internationale organisaties

• Rol, positie, meerwaarde, impact zowel 
wetenschappelijk, maatschappelijk, internationaal, 
economisch, beleidsmatig

• Evolutie sinds evaluatie 2009
• Analyse en beoordeling strategisch plan 2017-2021



Plan van aanpak evaluatie
• Externe consultant = Dialogic Innovatie & Interactie

– Deskstudie
– Benchmark buitenlandse zusterorganisaties 
– Interviewronde stakeholders
– Analyse zelfevaluatie
– Panel internationale experts
– SWOT-analyse

• Timing
– Zelfevaluatie ex post tegen 31-12-2015
– Zelfevaluatie ex ante tegen 29-02-2016
– Site visit experts 14-15 april 2016
– Eindrapport tegen 31-05-2016



Plan van aanpak evaluatie

• Deskstudie: wat heeft de consultant gekregen?
– Convenanten, overeenkomsten
– Statuten, decreet, beleidsbrieven, beleidsnota’s, 

beslissingen
– Evaluatie 2005-2008
– Impactstudie 2009-2013
– Strategisch plan 2012-2016
– Jaarrapporten, jaarrekeningen

– Zelfevaluatie VLIZ



Ex Post
• Respons op aanbevelingen 2009

• Zelfevaluatie beleidsplan 2012-2016

• Evolutie werking en governance
– Missie, doelstellingen, impact
– SWOT → Klankbordgroep

• Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en 
ingediend in december 2015



Ex Ante

• Ontwerp van strategisch plan 2017-2021

• Plan moet antwoorden op de vragen: 
- Wat willen we doen? 
- Welke mijlpalen willen we realiseren? 
- Hoe kunnen we dit meten?

• Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en 
ingediend eind februari → Wetenschappelijke 
Commissie



Visie 2030

Stelling

• Basismodel  VLIZ - enkel ondersteuning, zelf geen 
onderzoek - was visionair en een factor in ons succes, 
maar lijkt nu gedeeltelijk achterhaald

• Het is tijd om te evolueren, uiteraard met behoud van 
de geest van samenwerking en het netwerk, alsook met 
respect voor de legacy van het basismodel en de eerste 
15 jaar



Visie 2030
• Groter wordende nood aan marien onderzoek, cfr. de 

grote uitdagingen (klimaat) en opportuniteiten (blauwe 
groei)

• Marien onderzoek onder druk, cfr. krimpende financiering
• Het VLIZ 

– is hét marien onderzoeksinstrument van de Vlaamse Overheid;
– heeft geen hefbomen om onderzoek te organiseren, te 

prioritiseren, uitgevoerd te krijgen;
– is de facto meer en meer opgeschoven naar onderzoek, maar we 

zijn (over)voorzichtig om dit zo te noemen. 

• Opportuniteiten:
– valoriseren van VLIZ-sterktes: helicopterview, data en 

infrastructuur
– internationale inspanningen Vlaanderen bundelen (InnovOcean, 

BONUS+, JPI-Oceans, ERA-Net Cofund, ESFRI, FUST)



Visie 2030
• Het VLIZ een onderzoeksmandaat geven

• Herformulering missie, strategische doelstellingen, operationele 
doelstellingen
– Betekent geen revolutie, maar houdt belofte van evolutie in
– Optimaal scenario = opgradering tot Strategisch 

Onderzoekscentrum
– Kan onmiddellijk, maar kan evengoed streefdoel 2030 zijn

• Werkplan 2017-2021 is realistisch
– Gaat initieel uit van status quo investerings- en werkingssubsidie
– Maar met accentverschuivingen, nieuwe initiatieven
– Vervolgens 3 scenario’s hogere investering in VLIZ

• Tenslotte indicatief budget SOC



Visie 2030

• Aan de min-zijde is er perceptie van competitie met 
onderzoeksgroepen

• Maar dit kan gecountered worden door: 
– respect voor basismodel, dus steeds samenwerking zoeken
– verduidelijken rol/procedures Wetenschappelijke Commissie
– er zal meer geld naar mariene wetenschappen gaan: dit is 

geen competitie voor de mariene onderzoeksgroepen
– ‘vrije niches’, ‘big ocean science’, ‘infrastructure- of data 

driven’



Missie

Het VLIZ versterkt de mariene kennisopbouw en de 
excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen.

(*) De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, 
de kust en de getijgebonden systemen
(*) De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de 
mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijs, het 
grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de 
industrie (i.k.v. de blauwe economie)



Strategische doelstelling 1
Het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren 
van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek, en 
dit ten dienste van, in samenwerking met of 
complementair aan de Vlaamse en internationale 
mariene onderzoeksgroepen.

(*) Onderzoeksinitiatieven worden door de 
wetenschappelijke kerngroep geëvalueerd, geadviseerd 
en begeleid.



Strategische doelstelling 2

Het bevorderen van de nationale en 
internationale uitstraling van het Vlaams marien 
onderzoek.



Strategische doelstelling 3

Het fungeren als nationaal en internationaal 
aanspreekpunt op het gebied van het marien 
onderzoek.



Strategische doelstelling 4

Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in 
Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien 
onderzoek bij het grote publiek.



Strategische doelstelling 5

Het op maat aanreiken van wetenschappelijke data, 
informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene 
onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en aan 
beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene 
aangelegenheden.



Strategisch plan 2017-2021

Operationele doelstellingen:

- overkoepelende doelstelling
- samenwerking met MOGs
- 1 per afdeling
- 1 m.b.t. internationale opdrachten
- 1 m.b.t. ESFRIs
- andere?



Operationele doelstelling 1
Het VLIZ is de Vlaamse wetenschappelijke instelling die 
gemandateerd is voor het organiseren van marien onderzoek, het 
aanreiken van marien-wetenschappelijke kennis op maat, het 
beheren van grote mariene onderzoeksinfrastructuur (inclusief het 
verzorgen van de Vlaamse bijdrage tot de mariene component van 
ESFRI-infrastructuren), marien data- en informatiebeheer, de 
productie van het Compendium voor Kust en Zee, mariene 
wetenschapscommunicatie, het integreren in internationale 
mariene netwerken en –projecten, het voor de Vlaamse overheid 
ondersteunen van internationale organisaties en het opnemen van 
internationale mandaten in de marien-wetenschappelijke sfeer.



Operationele doelstelling 2
Het VLIZ detecteert uitdagingen en opportuniteiten voor het 
marien onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ ontwikkelt 
onderzoeksagenda’s en streeft naar uitvoering (incl. 
prospectie, projecten, samenwerkingsverbanden, 
financiering) van de geïdentificeerde prioriteiten. 
Onderzoeksinitiatieven worden door de Wetenschappelijke 
Kerngroep – al dan niet via door haar geïnstalleerde 
thematische expertengroepen – geëvalueerd en geadviseerd.



Operationele doelstelling 3
De afdeling Onderzoeksinfrastructuur reikt technologieën en 
expertise aan - ook binnen Europese infrastructuurnetwerken 
– die toelaten onderzoek op het hoogste internationaal niveau 
te voeren. De afdeling stelt onderzoeksapparatuur en –
infrastructuur - inclusief de RV Simon Stevin, de ROV Genesis, 
het Marien Station Oostende, observatoria en een nationale 
collectie staalname- en meetapparatuur - ter beschikking. Ze 
draagt bij tot de nationale en internationale planning, en het 
uitbouwen, beheren en efficiënt inzetten van deze 
infrastructuur. De afdeling biedt technische en operationele 
expertise aan voor het gebruik van alle infrastuctuur en 
initieert door infrastructuur gedreven onderzoeksprojecten. 



Operationele doelstelling 4
Het VLIZ-datacentrum ontwikkelt innovatieve datasystemen, -
producten, -technologieën en -infrastructuren ter versterking van de 
excellentie van de mariene wetenschappen in Vlaanderen. Binnen 
internationale netwerken werkt het datacentrum mee aan de 
uitbouw van data-infrastructuren ter bevordering van de 
doorstroming van mariene gegevens van en naar wetenschappers, 
industrie en beleidsmakers. Het datacentrum verzamelt data (o.a. via 
multidisciplinaire meet- en staalnamecampagnes met inzet van 
innovatieve technieken, de inzet van biosensoren in permanente 
meetnetwerken), ontwikkelt innovatieve dataverwerking, -analyse en 
-mining technieken en een performante infrastructuur voor 
multidisciplinaire BIG data berekeningen. Vlaamse 
onderzoeksgroepen worden betrokken in de verwezenlijking en de 
inzet van de infrastructuur, mede door projecten te initiëren, data 
science workshops te organiseren en data publicaties te helpen 
genereren. Het datacentrum integreert zich actief in internationale 
datanetwerken en –projecten.



Operationele doelstelling 5
De VLIZ-bibliotheek beheert de meest uitgebreide collectie 
mariene literatuur in Vlaanderen en is hiervoor het centrale 
aanspreekpunt. Het informatiebeheer vanuit de VLIZ-
bibliotheek draagt bij tot de valorisatie, de zichtbaarheid en 
het gebruik van de Vlaamse marien-wetenschappelijke 
output. De bibliotheek bouwt de collectie verder uit, en zet in 
op het vrij online beschikbaar maken van wetenschappelijke 
informatie via het Open Marien Archief. De bibliotheek 
bundelt mariene informatie in bruikbare en doorzoekbare 
informatieproducten voor het grote publiek, het onderwijs, de 
onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en het beleid.



Operationele doelstelling 6
De afdeling Beleidsinformatie ontwikkelt beleidsrelevante producten 
en diensten ten behoeve van een wetenschappelijk onderbouwd 
beleid voor Kust en Zee. Ze richt zich daarbij naar de mariene 
onderzoeksgemeenschap, de beleidsverantwoordelijken en de 
industrie. De afdeling staat in voor de productie van het 
Compendium voor Kust en Zee, en het op maat ontwikkelen en 
inzetten van beleidsrelevante producten en diensten op basis van 
een analyse van wetenschappelijke data, informatie, actuele kennis 
en inzichten. De afdeling initiëert, bevordert, en treedt 
ondersteunend op bij de uitvoering van multidisciplinair onderzoek 
dat rechtstreeks aansluit bij de geïdentificeerde kennishiaten ten 
behoeve van het marien beleid, in nauwe samenwerking met de 
kennispartners in de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap. 



Operationele doelstelling 7
De afdeling Communicatie wil het belang van de zeeën en oceaan op 
basis van gedegen onderzoek bij brede lagen van de bevolking kenbaar 
maken. Deze centrale doelstelling wordt nagestreefd door 
kwaliteitsvolle zeegebonden informatie te delen met zeer verscheiden 
doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en 
internationaal, onderwijs en onderzoek) en in diverse bestaande en 
innovatieve formats. De afdeling streeft naar innovatie in het 
communiceren en interageren rond de zee en het marien onderzoek 
(‘Ocean Literacy’) en voert externe communicatie ten behoeve van het 
VLIZ en het VLIZ-netwerk, d.i. beheren van een informatieloket ten 
behoeve van het onderwijs en het bredere publiek (incl. wetenschaps-
popularisering via tentoonstellingen, publieksdagen, publicaties, 
publieke presentaties, websites, studiedagen, workshops en symposia) 
en het helpen faciliteren van een netwerk van mariene 
wetenschappers en andere betrokkenen, door het organiseren van 
bijeenkomsten, vergaderingen en wetenschappelijke prijzen, het 
uitgeven van publicaties en het promoten van de Vlaamse expertise 
ter zake in binnen- en  buitenland



Operationele doelstelling 8
Het VLIZ ondersteunt internationale organisaties voor de Vlaamse 
overheid. Het gaat om (1) het IOC Project Office for IODE te Oostende, 
(2) het secretariaat van de European Marine Board te Oostende, (3) 
het secretariaat van het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk 
(EMODnet) te Oostende en (4) het secretariaat van het Joint 
Programming Initiative on Healthy and Productive Seas and Oceans
(JPI Oceans) te Brussel. Voorts vertegenwoordigt het VLIZ de Vlaamse 
Regering in de Belgische delegatie op de Uitvoerende Raad en de 
Algemene Vergadering van IOC, treedt het op als Nationaal 
Oceanografisch Data- en Informatiecentrum (NODC) binnen IOC’s
IODE, participeert het aan de stuurgroep van het Vlaams UNESCO 
Trustfonds ter ondersteuning van weten-schappelijke activiteiten van 
het UNESCO Science Programme (FUST), vertegenwoordigt het FWO-
Vlaanderen in de European Marine Board, staat het in voor bouw en 
operationeel houden van de centrale portal van EMODNet. Het VLIZ 
prospecteert voor de verdere uitbouw en versterking van de 
InnovOcean site te Oostende.



Operationele doelstelling 9
Het VLIZ (co-)organiseert de Vlaamse bijdrage tot mariene 
onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI- lijst, zoals 
LifeWatch, ICOS en EMBRC.



Operationele doelstelling 10 ?
In functie van eventuele bijkomende mandaten die het VLIZ 
krijgt (bij het afsluiten van het convenant of later) kan de 
Vlaamse overheid overgaan tot het formuleren van 
bijkomende operationele doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld 
gaan over de verduidelijking van de rol van het VLIZ in JPI-
Oceans, de rol van het VLIZ in BONUS+, het beheer van grote 
mariene onderzoeksinfrastructuren, de rol van het VLIZ in het 
project Vlaamse Baaien, het ondersteunen van bijkomende 
organisaties op de InnovOcean site... 



Ex Ante
Per afdeling een plan opgesteld met: 

- missie en operationele doelstelling(en)
- activiteiten
- mijlpalen
- nieuwe initiatieven binnen het bestaande budget
- samenwerkingsverbanden
- voorstel KPI’s en andere indicatoren

3 scenario’s: gelijke middelen, licht gestegen middelen, 
fors gestegen middelen 

Quid een SOC?



Decreet betreffende de organisatie en financiering van 
het wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse Regering kan bijkomende verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen of 
[vennootschappen met sociaal oogmerk]² als strategisch onderzoekscentrum erkennen.

Art. 30.

Een strategisch onderzoekscentrum beantwoordt aan de volgende vereisten :

1° het gevoerde strategische onderzoek bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek 
waarvan de wetenschappelijke excellentie in internationale vergelijkingen objectief 
aantoonbaar is;

2° het strategisch onderzoekscentrum beschikt over een substantiële kritische massa;

3° de activiteiten van het strategisch onderzoekscentrum passen in het wetenschaps- en 
innovatiebeleid, bepaald door de Vlaamse Regering;

4° het gevoerde onderzoek bezit een belangrijk valorisatiepotentieel, zodat het 
onderzoekscentrum als aantrekkingspool voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in het Vlaamse 
Gewest kan gelden en ondersteuning kan bieden aan bestaande bedrijfsactiviteiten.



Marien onderzoek voor blauwe groei in 
Vlaanderen

Naar een mariene SOC ?

Voordelen:

• een marien onderzoeksprogramma voor Vlaanderen
• een SOC voor Blauwe groei
• een SOC voor belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen én opportuniteiten
• een SOC voor West-Vlaanderen
• een SOC die compenseert voor het aflopend 

federaal Noordzee programma
• Een SOC die investeringen in VLIZ en Simon Stevin

maximaal valoriseert
• een 'kleine' SOC, maar een belangrijke



Marien onderzoek voor blauwe groei in 
Vlaanderen

Naar een mariene SOC ?
Schaal: 16 miljoen euro extra
(cfr. bestaande SOCs: 40-50 mio per jaar)

• competitief onderzoek rond (deel van de) thema's van Navigating
the Future IV: 7 mio per jaar

• joint calls & co-fianciering in internationale context (JPI, ERA-
Net): 2 mio per jaar

• gerichte acties ter ondersteuning beleid en bedrijven: 2 mio per 
jaar

• specifieke acties ter bevordering interdisciplinariteit: 1 mio per 
jaar

• apart budget voor 'nieuwsgierigheid, exploratie, creativiteit, 
innovatie‘: 1 mio per jaar

• budget voor 'horizontale acties' (capacity building, ocean literacy, 
science-policy, information- & data management, ocean obs): 2 
mio per jaar

• budget voor bilaterale samenwerking: 1 mio euro per jaar



Recommendations by the 
expert panel



A step change in the institute

• Substantial increase in size and provision of services 
• Successful professionalization and consolidation of the 

organization
• Major acquisitions in infrastructure: ship, station, equipment, 

data tools
• Development of data centre at a global level 
• Impressive achievements in education, library, communication
• Policy analyses, compendium!
• International links; Ostend as a significant hub;
• Shaping not a network, but a community of marine sciences in VL



VLIZ is too good to keep it within its 
present mandate

• Ambition on long term (SCR) is endorsed
• Steps towards goal are no-regret

– Research performing organization
– Develop links towards economy and jointly analyse Blue 

Growth potential
– Develop Marine Strategic Research Agenda

• Coherent internal changes
– Substantial increase in budget to allow necessary steps
– Adjust Human Resources to new (multidisc.) tasks
– Adjust governance structure to maintain/enhance community 

development
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