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1 MANAGEMENTSAMENVATTING 

1.1 Beleidscontext en aanleiding 

Het Vlaams Instituut voor de Zee komt voor het eerst aan bod in de “Beleidsbrief 
– Vlaamse Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 1998” waar er 
in het hoofdstuk 4 “Stimulering van het academisch onderzoek” wordt gewezen 
op zowel het economische als ecologische belang van de zee en vooral op de 
hoge druk op het mariene ecosysteem en de daarbij aansluitende rivieren als 
gevolg van de economische ontwikkelingen. In de beleidsnota wordt dan ook 
gesteld dat deze hoge druk gepaste beleidsopties vereist om deze systemen van 
de teloorgang te vrijwaren.  

Zeewetenschappelijk onderzoek wordt dan ook als belangrijk beschouwd en er 
wordt gewezen op het vaak multidisciplinair karakter er van. Initieel was er het 
“Nationaal Programma Zee” dat in 1972 de start gaf aan gecoördineerd 
wetenschappelijk onderzoek inzake het mariene milieu. Ondanks het wegvallen 
van die coördinerende structuur, ontwikkelden zich sinds begin jaren ’80 
verschillende performante onderzoeksgroepen die meestal ook internationaal zeer 
actief waren.  

Omwille van het belang van (het ter beschikking en actueel houden van) de 
verworven kennis aan diverse doelgroepen (beleid, grote publiek, …) en de 
complexiteit en diversiteit van het zeewetenschappelijk onderzoek, kon een 
centrale en flexibele ondersteunende structuur een belangrijke meerwaarde 
betekenen. De oprichting van een “Vlaams Instituut voor de Zee” werd dan ook in 
het vooruitzicht gesteld, zodat Vlaanderen kon beschikken over een centraal 
coördinatieplatform dat de informatiedoorstroming van en naar de 
onderzoekswereld, de overheden en het publiek optimaal kan ondersteunen. Op 2 
april 1999 werd het Vlaams Instituut van de Zee vzw (VLIZ vzw) opgericht door 
de Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. 

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ vzw) is sindsdien uitgegroeid tot het 
coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in 
Vlaanderen. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek 
en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het instituut sluit 
samenwerkingsovereenkomsten af met Vlaamse onderzoeksgroepen en 
administraties en integreert haar activiteiten in nationale en internationale 
netwerken. Belangrijke activiteiten zijn het beheer van het Vlaams Marien Data- 
en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het 
onderzoeksschip 'Zeeleeuw'.  

Het VLIZ heeft een opdracht toegekend gekregen die nader wordt omschreven in 
de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de provincie West-
Vlaanderen en het VLIZ. Voorliggende evaluatie kadert dan ook in de vernieuwing 
van de beheersovereenkomst tussen het VLIZ, de Vlaamse overheid en de 
provincie West-Vlaanderen. 

Met het oog op de uitvoering van de evaluatie heeft het departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid in overleg met de 
provincie West-Vlaanderen de krijtlijnen en evaluatievragen vastgelegd in een 
bestek getiteld “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie (van de 
investering van de Vlaamse overheid) in het Vlaams Instituut voor de Zee vzw 
(VLIZ vzw)” (bestek met nummer EWI-2009-02). De opdracht beschreven in dit 
bestek werd d.d. 12.05.2009 toegekend aan de firma IDEA Consult.  
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1.2 Doelstellingen en scope 

De doelstelling van onderliggende evaluatie in de meest enge zin, is aangegeven 
in de beheersovereenkomst zelf en is als volgt geformuleerd:  

“De investering van de Vlaamse overheid in het VLIZ zal ten gronde 

worden geëvalueerd op basis van de realisatie van de doelstellingen uit de 

beheersovereenkomst en de baten die dit voor Vlaanderen heeft 

opgeleverd.”  

De doelstellingen en opdrachten van het VLIZ zijn tijdens de loop van de 
beheersovereenkomst echter ook uitgebreid, waardoor de evaluatie vanzelf ook 
ruimer dient te worden opgevat. Bovendien dienen de doelstellingen, activiteiten 
en taken van het VLIZ ook bekeken te worden in functie van de eerder geschetste 
beleidscontext. Niet alleen wordt dus nagegaan of het VLIZ zijn doelstellingen 
heeft behaald, maar ook de wijze waarop wordt diepgaand geanalyseerd.  

De evaluatie richt zich dan ook o.m. op: 

• De inhoudelijk/wetenschappelijke werking met o.a. aandacht voor de rol 
van het VLIZ betreffende het faciliteren van het mariene wetenschappelijk 
onderzoek, het beheer van het Vlaams Marien Data en Informatiecentrum 
en de wetenschapspopulariserende activiteiten; 

• De organisatorische werking met o.a. aandacht voor het personeelsbeleid, 
het ICT-beleid, de werking van de bestuursorganen;  

• De financiële werking met o.a. aandacht voor de aanwending van de 
verschillende subsidies (“eerste”, “tweede” tot “zesde subsidie”) en de 
rapportering hierover, alsook voor de externe financiering die het VLIZ 
heeft aangetrokken.  

De beheersovereenkomst van het VLIZ loopt af op 31.12.2009. In deze evaluatie 
ligt de focus dan ook op de prestaties van het VLIZ over de periode 2005 tot 
2008, waarbij in de mate dat het mogelijk is en relevant is er tevens prestaties 
over 2009 werden beschouwd.  

1.3 Aanpak op hoofdlijnen 

1.3.1 Een thematische insteek 

We hebben ervoor geopteerd om de eerder genoemde evaluatieonderwerpen 
verder te stroomlijnen/clusteren, met als uiteindelijk resultaat 6 homogene, 
analytische evaluatiethema’s. 

1. De beheersovereenkomst, beleidsplannen en de performantie-indicatoren, 
waarin onder andere is gekeken naar de mate waarin de opdracht van het 
VLIZ voldoende goed is ‘omschreven’ maar ook de mate waarin 
subsidieaanvraag en rapportageverplichtingen op elkaar zijn afgestemd. 
Tevens zijn de huidige performantie-indicatoren van het VLIZ in vraag gesteld 
(op basis van SMART criteria). 

2. De algemene werking, waaronder we vijf dimensies hebben onderscheiden: 
interne organisatie en bestuursstructuur, personeelsbeleid, financieel beleid, 
communicatiebeleid en ICT beleid. Dit zijn de zogenaamde ‘input’ factoren die 
het VLIZ in staat moeten stellen zijn doelstellingen op een efficiënte en 
effectieve wijze te realiseren. Gezien het belang van de externe communicatie 
van het VLIZ (mede in het kader van de rol van het VLIZ in 
wetenschapspopularisering), is hieraan bijzondere aandacht besteed.  
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3. De inhoudelijk wetenschappelijke werking van het VLIZ, de kernmissie van 
het VLIZ, waarin men via diverse activiteiten het mariene onderzoek in 
Vlaanderen faciliteert. De focus lag hierbij op het datacentrum (VMDC), de 
zeebibliotheek, de aangeboden onderzoeksfaciliteiten en infrastructuur, en de 
netwerkingsactiviteiten.  

4. Relatie tot het beleidsdomein en –context, waarin we de rol van het VLIZ in 
het Vlaamse maar ook Europese (en overig internationaal) beleidslandschap 
hebben beschouwd. Ook de impact en het effect van de activiteiten van het 
VLIZ komen hierin aan bod.  

5. Klantentevredenheid en doelgroepenbeleid, waarin we inzicht wensten te 
krijgen in de mate waarin de (potentiële) klanten (zijnde onderzoekers, 
beleidsmakers, bedrijven, onderwijsinstellingen en hun leerlingen en anderen) 
tevreden zijn met de dienstverlening van het VLIZ. Dit thema faciliteert 
tevens de analyse en evaluatie van de eerste vier thema’s. 

6. Internationale benchmarking waarin we door een weloverwogen vergelijking 
van het VLIZ met enkele buitenlandse instituten in mariene wetenschappelijk 
onderzoek trachten lessen te trekken voor het toekomstig functioneren van 
het VLIZ. Ook dit thema is ondersteunend ten aanzien van de eerste vier 
thema’s.  

Aan de evaluatie van de algemene werking werd ruim aandacht geschonken in 
deze evaluatie. Niettemin was de evaluatie van de inhoudelijk/wetenschappelijke 
werking het centrale thema van deze evaluatie, zoals ook overeengekomen op de 
eerste stuurgroepvergadering. Voor elk van de thema’s werd in overleg met de 
stuurgroep en op basis van de evaluatievragen opgelijst in het bestek, een 
uiteindelijke lijst van evaluatievragen opgesteld die richtinggevend is geweest 
voor de uitvoering van deze opdracht (deze worden weergegeven aan het begin 
van elk hoofdstuk in het hoofdrapport).  

1.3.2 Een mix van methoden 

Om op de meest gepaste wijze een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de 
evaluatievragen, hebben we gebruik gemaakt van een mix van methoden die 
zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. We zetten de belangrijkste 
hieronder op een rij: 

� Deskresearch met een analyse van de beschikbare documenten en 

gegevens. Het ging daarbij vooreerst om publiek beschikbare documentatie 
van vooral het VLIZ, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, 
alsook van internationale beleidsinstanties zoals de Europese Commissie 
(Maritime Policy Affairs en in het bijzonder de Integrated European Maritime 
Policy) en de zusterorganisaties van het VLIZ betrokken bij de benchmark (zie 
hieronder).  

� De publiek beschikbare informatie werd aangevuld met bijkomende 

informatie en gegevens verstrekt door het VLIZ. De deskresearch had ook 
betrekking op complementair aan deze opdracht uitgevoerde activiteiten 
waarvan de resultaten als externe input zijn gevaloriseerd in dit rapport (zie 
box hieronder). 
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Box 1:  Complementaire activiteiten 

Complementair aan deze opdracht werd een aantal activiteiten uitgevoerd waarvan de 
resultaten samengebracht zijn met de resultaten van onze eigen evaluatie. Het ging hierbij 
om: 

� Zelfevaluatie door het VLIZ  

Het departement EWI van de Vlaamse overheid heeft het VLIZ gevraagd om aan de hand 
van een set specifieke vragen een zelfevaluatie uit te voeren. De resultaten van de 
zelfevaluatie zijn ter beschikking gesteld.  

 

� Ontwerp beleidsplan 2010-2014 

Het departement EWI van de Vlaamse overheid heeft het VLIZ tevens gevraagd om in een 
ontwerp beleidsplan een nieuwe strategie van het VLIZ voor 2010-2014 te ontwikkelen. Dit 
ontwerp beleidsplan is ter beschikking gesteld.  

� Jaarlijkse controleacties door de overheid bij de al dan niet goedkeuring van de 
aanvraag (en uitbetaling) subsidie  

De overheid controleert jaarlijks de besteding van de middelen die aan het VLIZ jaarlijks 
ter beschikking worden gesteld. Het VLIZ rapporteert hierover en publiceert een 
jaarverslag. De overheid is bovendien vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, de 
Algemene Vergadering en de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ. De resultaten 
van deze controleacties zijn eveneens ter beschikking gesteld. 
 

� De inzichten die we afleidden uit de analyse van de beschikbare documenten 
en gegevens werden aangevuld en verrijkt op basis van interviews. Die 
gebeurden zowel face-to-face alsook telefonisch. Met het VLIZ is er een serie 
van thematische workshops gehouden. Zo vonden er na inleidende 
presentaties door het VLIZ, een reeks van introductie-interviews plaats met 
het VLIZ met betrekking tot elk van de evaluatiethema’s. Na een fase van 
desk onderzoek volgde een tweede reeks van diepte-interviews bij het VLIZ.  

Vervolgens is er een selectie van stakeholders bevraagd (n=21) waaronder: 

− vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen; 
− vertegenwoordigers van het departement EWI van de Vlaamse overheid; 
− leden van de Raad van Bestuur; 
− leden van de Wetenschappelijke Commissie; 
− onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten; 
− overige stakeholders waaronder bijvoorbeeld Dienst met Afzonderlijk 

Beheer VLOOT (reder van de Vlaamse overheid), Federaal 
Wetenschapsbeleid (BELSPO), Beheerseenheid Mathematisch Model 
Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), Instituut voor Landbouw en 
Visserij-onderzoek (ILVO – onderdeel beleidsdomein Landbouw en 
Visserij), International Oceanographic Data and Information Exchange 
(IODE), Marine Board ESF en anderen. 

� Het VLIZ werd op een aantal punten door middel van een benchmark 
vergeleken met de gebruikelijke praktijken van een aantal instituten in 
Europa1. Het fundamentele verschilpunt dat het VLIZ niet gemandateerd is tot 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, terwijl alle bekeken instituten 
dat wel zijn, maakt slechts een beperkte vergelijking mogelijk. De inzichten 

                                           
1  De benchmark instituten waren: NIOZ uit Nederland, IFREMER uit Frankrijk, NOCS en BODC uit 

het Verenigd Koninkrijk. 
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uit de vergelijking zijn verwerkt in dit rapport onder de verschillende thema’s. 
Een afzonderlijk rapport van de volledige resultaten is eveneens beschikbaar.  

� In juni 2009 is er eveneens een zogenaamde ‘peer review’ uitgevoerd onder 
onze begeleiding. Een groep van vier internationale experts2 heeft zich 
gedurende een driedaags verblijf in Oostende gebogen over de input en 
outputkarakteristieken van het VLIZ. Dit proces werd gestuurd door een op 
voorhand gedefinieerde lijst van vragen (een mandaat). De peer review heeft 
geleid tot een afzonderlijk rapport met conclusies en aanbevelingen.  

� Ten slotte is er tevens een klanten- en doelgroepenbevraging uitgevoerd 
en wel onder de volgende doelgroepen: klanten, leerlingen, leerkrachten en 
groot publiek (zie Tabel 1 voor de resultaten). De bevraging onder de klanten 
van het VLIZ is uitgevoerd in  het kader van de inhoudelijk/wetenschappelijke 
werking. De bevraging onder leerlingen en leerkrachten peilde naar de 
diensten van VLIZ rond wetenschapspopularisering. Naar het grotere publiek 
toe betrof de bevraging de bekendheid van het VLIZ en de producten De 
Grote Rede en De Zeekrant.  

Tabel 1:  Respons gegevens diverse bevragingen 

 ‘Klanten’ ‘Leerlingen’ ‘Leerkrachten’ ‘Groot publiek’ 

bruto bestand 871 
Open 

aankondiging 

Open 

aankondiging + 
contacten VLIZ 

1000 

- e-mail niet correct 0    

- vragenlijst niet van toepassing 0    

- geweigerd 0    

= netto-bestand 871 Nvt Nvt 1000 

Respons 233 226 170 1000a 

netto-respons-% 26,8% Nvt Nvt 100% 

a via iVOX-panel, dus volledig panel heeft alle vragen beantwoord. 

Bron:  IDEA Consult 

1.3.3 Een gefaseerde aanpak 

De totale uitvoering van het project werd onderverdeeld in vier fasen. Het project 
ging van start met een initiatiefase waarin een startoverleg plaatsvond met de 
opdrachtgever en met de stuurgroep. In de tweede fase werden de verschillende 
thema’s geanalyseerd. De resultaten van deze analyses werden in fase 3 
samengevoegd in een SWOT-analyse waarin alle beschikbare inzichten 
(zelfevaluatie en ontwerp beleidsplan 2010-2014 VLIZ en rapport van de 
internationale experts) zijn gecombineerd. In fase 4 gaan we over tot 
aanbevelingen (advisering) t.a.v. de bevoegde overheden (Vlaamse overheid en 
provincie West-Vlaanderen) en t.a.v. het VLIZ. 

                                           

2  Mr Geoffrey O’Sullivan (Chair) Manager, International Co-Operation Marine Institute, Ireland; Dr 
Niamh Connolly, Associate Vice Provost. Nanyang Technological University, Singapore; Dr Mark 
Costello,  Associate Professor University of Auckland, New Zealand; Dr Peter Herman, Head of 
Department, Professor, Netherlands Institute of Ecology Radboud University, Nijmegen, The 
Netherlands. 
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Figuur 1:  Plan van aanpak 

 
 Inceptie

Analyse

T5 Klantentevredenheid en doelgroepenbereik

Fase 2

T1 Beheersovereenkomst, 
beleidsplannen, 
performantie-
indicatoren

T2 Algemene 
werking

T3 Inhoudelijke / 
wetenschappelijke 
werking

T4 Relatie tot 
beleidsdomein en 
-context

T6 Internationale benchmark

Fase 3 Integratie

Analyse zelfevaluatie VLIZ Eigen analyse Analyse expert panel

SWOT

Analyse ontwerp-
beleidsplan VLIZ

Fase 4 Advisering

Fase 1

 
 
 

Bron: IDEA Consult 

De werkzaamheden hebben geleid tot een hoofdrapport en bijlagenrapport. In het 
bijlagenrapport zijn de deelrapporten waarvan hoger sprake opgenomen.  
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1.4 Conclusies 

In deze sectie presenteren we de hoofdconclusies van de evaluatie. We beperken 
ons hier tot de overkoepelende conclusies aangezien de detailconclusies (per 
evaluatievraag) in de thematische hoofdstukken van het hoofdrapport afzonderlijk 
worden besproken. We geven ter referentie ook de integrale conclusies en 
aanbevelingen van de internationale experten mee in onderstaande box. 

Box:  Conclusies en aanbevelingen van de internationale experten 

 

Conclusions 

 

1. The overall performance of VLIZ with respect to its mandate and identified deliverables 
(i.e. Management Agreement, 2005-2009) is judged by the Review Panel to be 
exceptional, as is evident from the quality of its deliverables and the uptake of its 
outputs. 

2. VLIZ has realized an impressive volume of relevant work given its modest capacity 
(budget and staff). Its output secures high impact and awareness within Flanders, 
Belgium, throughout Europe and globally. 

 

Recommendations 

 

3. The Review Panel supports the VLIZ Draft Plan (2010-2014) as set out in the Self-
Evaluation Report (February 2009) and associated budget with minor modifications 
(see Section 8 of the peer review report). 

4. VLIZ has a very high international reputation and the development and consolidation of 
this international role should be specifically referenced in the Management Agreement 
with appropriate Performance Indicators (see Section 5 of the peer review report).  

5. VLIZ has developed international competencies and world leadership in marine 
biological databases. This has significant potential in terms of leverage of external 
funding and the international visibility of Flanders as a Region of Excellence in Science, 
Technology & Innovation attracting external research funding (e.g. FP7) and Foreign 
Direct Investment (FDI).  This competency needs to be acknowledged in the 
Management Agreement and secured in future budgets.  

6. The performance indicators currently used are measures of activity rather than quality, 
or impact. While this may have been appropriate during the gestation period, these 
performance indicators now need to be revisited (see Section 7 of the peer review 
report).    

7. The international standing of VLIZ creates a significant opportunity for the Flemish 
authorities to take a lead role in regional research, monitoring and assessment 
activities related to the Southern North Sea involving the north of France, Belgium, the 
Netherlands and the east coast of the UK (see Section 11 of the peer review report).  
The Review Panel notes that this was also a recommendation of the 1999-2003 
Review. 

8. The identification of research topics to be included in a Flemish Marine Science 
Programme would provide a very appropriate focus for the establishment of VLIZ 
Scientific Committee Thematic or Foresight Groups as proposed in the Self Evaluation 
Review and this initiative is supported by the Review Panel for the reasons set out in 
Section 10 of the peer review report.  

9. The output from the “Stakeholder Satisfaction Survey”, being undertaken by IDEA 
Consult and to be completed in September 2009, is important and its 
recommendations need to be taken into account in implementing the recommendations 
identified above. 
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1.4.1 De beheersovereenkomst 2005-2009 

1. Het VLIZ heeft de verwachtingen en doelstellingen uit de 

beheersovereenkomst 2005-2009 waargemaakt en zelf overtroffen. 

1.1. Op basis van een coherente en systematische werkwijze, en op basis van 
een ongekend dynamisme, enthousiasme en klantgerichtheid van haar 
werknemers, heeft het VLIZ op alle performantie-indicatoren boven 
verwachting gepresteerd.  

1.2. De positieve appreciatie is terug te vinden in nationale maar ook 
internationale wetenschappelijke (en andere) kringen (cf. het rapport van 
het internationaal panel van experts). Het VLIZ verdient op dit punt een 
groot compliment. Zoals ook door het panel van internationale experts is 
aangegeven, verdienen ook de Vlaamse overheid en de provincie West-
Vlaanderen complimenten over hun visionaire houding die geleid heeft tot 
de oprichting van het VLIZ. 

1.3. Op het vlak van de taakstelling van het VLIZ rond 
wetenschapspopularisering, zijn eveneens goede resultaten geboekt. Het 
VLIZ is vandaag nog niet ‘het’ centraal aanspreekpunt in Vlaanderen voor 
de mariene en kustwetenschappen, maar zou dat wel kunnen/moeten 
zijn. 

2. De beheersovereenkomst is uitgegroeid tot een complex geheel van 

diverse addenda. 

2.1. Over de afgelopen beheersperiode zijn er diverse addenda bijgekomen. 
Hierdoor is de complexiteit in termen van aanvraagprocedures maar ook 
in termen van uitbetalingsmodaliteiten van de diverse subsidies 
aanzienlijk toegenomen.  

2.2. Desondanks heeft het VLIZ een goed ‘beheer’ laten zien van de diverse 
subsidies. De beheersovereenkomst en de addenda zijn zeker 
instrumenteel geweest in de verhoging van de performantie van het VLIZ. 

2.3. De flexibiliteit van de bevoegde overheden wat betreft de bijkomende 
addenda (als antwoord op nieuwe ontwikkelingen en noden) valt op dit 
punt zeker te bewonderen, maar voor de toekomst zal een 
vereenvoudiging en integratie van het aantal overeenkomsten wenselijk 
zijn. 

3. De zelfevaluatie van het VLIZ geeft een getrouw beeld van de 

werkelijkheid. 

Onderliggende evaluatie is voor een deel gestoeld op de zelfevaluatie die het 
VLIZ in de loop van 2009 heeft uitgevoerd. Een systematische analyse van de 
zelfevaluatie en van andere bronnen leidt tot de conclusie dat het VLIZ een 
realistisch beeld geeft van de prestaties in de afgelopen jaren.  

1.4.2 De interne werking van het VLIZ 

4. Het VLIZ is een performante maar tegelijk kwetsbare organisatie. 

4.1. VLIZ-medewerkers zijn klantvriendelijk, hoog gemotiveerd, hebben 
verantwoordelijkheidszin en worden erg geapprecieerd door de 
doelgroepen die zeer tevreden zijn met de werking/support aangeboden 
door het VLIZ. 
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4.2. De krappe bezetting echter van vooral de kleine afdelingen is een reden 
tot bezorgdheid. De kleinere afdelingen steunen sterk op bepaalde 
sleutelfiguren die bij een eventueel vertrek de continuïteit aanzienlijk in 
gevaar zouden brengen. Dit in combinatie met de hoge werkdruk en het 
onvoldoende hebben van concrete contingentieplannen maakt het geheel 
kwetsbaar. 

4.3. Op het vlak van HRM zijn er de afgelopen jaren belangrijk stappen gezet. 
Tegelijk is er nood aan verdere ontwikkeling en professionalisering onder 
de druk van de groter wordende organisatie (bijvoorbeeld opstellen 
functieprofielen, gedecentraliseerde evaluaties, koppeling aan 
voorwaarden).  

5. De bestuursstructuur en -werking zijn in lijn met principes van 

deugdelijk bestuur, maar een ‘verfrissing’ dringt zich op. 

5.1. De VLIZ bestuurstructuur voldoet aan de belangrijkste principes van 
‘deugdelijk bestuur’ (cf. Code Buysse II). Zo worden beslissingen 
genomen in wederzijds vertrouwen tussen de verschillende 
bestuursorganen en is hun werking transparant (goed gedocumenteerd). 
Tegelijk evalueert de RvB zijn eigen werking onvoldoende.  

5.2. Ook heeft het VLIZ te kampen met een beperkte aanwezigheid van 
bestuursleden op bestuursvergaderingen, in het bijzonder de 
vergaderingen van de Wetenschappelijke Commissie, en een geringe 
proactieve strategische rol van de RvB. Daar de RvB bijna altijd vertrouwt 
op het ‘oordeel’ van de Wetenschappelijke Commissie is het van belang 
dat dit oordeel representatief is en dat er dus voldoende leden aanwezig 
zijn. 

5.3. In dit licht lijkt het ons noodzakelijk dat de samenstellingen van de RvB 
en de Wetenschappelijke Commissie, historisch zo gegroeid, tegen het 
licht wordt gehouden. Zijn de juiste leden betrokken? Zijn zij 
gecommitteerd en opereren zij in het belang van het VLIZ? 

5.4. De informatiedoorstroming naar de academische achterban (via de leden 
van de Wetenschappelijke Commissie) laat te wensen over. Hoewel dit 
slechts een gedeelde verantwoordelijkheid is van het VLIZ, ondermijnt het 
de werking van het VLIZ op langere termijn. Het VLIZ mag/moet ook hier 
engagement vragen van de leden. 

6. Het financiële beleid en beheer zijn goed – het VLIZ is een ‘goede 

huisvader’. 

6.1. De begrotingsopmaak en boekhouding verlopen zoals het hoort: 
transparant en goed gedocumenteerd. Wat betreft de interne 
autorisatieprocedures om over te gaan tot betalingen geldt het ‘4-eyes’ 
principe maar dit wordt nog te informeel toegepast.  

6.2. De financiële situatie van het VLIZ is bijzonder kwetsbaar. De 
jaarrekeningen verslechteren hoofdzakelijk door de stijgende loon- en 
brandstofkosten. Als reflex hierop heeft het VLIZ zich o.a. gewend tot 
vormen van externe projectfinanciering. Deze bedraagt gemiddeld 47,9% 
(cf. de ondergrens van 7,5%). Hoewel dit als positief kan en ook moet 
worden beschouwd, vooral als waardeoordeel over de excellentie van het 
VLIZ, is deze situatie eveneens bedreigend omdat ze zorgt voor veel 
‘onrust’ binnen de organisatie (veel medewerkers worden betaald uit 
tijdelijke middelen). 
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6.3. De investeringssubsidie (bijkomend addendum beheersovereenkomst) 
heeft het VLIZ extra ademruimte gegeven, ademruimte die absoluut 
nodig is geweest. Voor de toekomst lijkt het noodzakelijk om bijkomende 
middelen te blijven voorzien om zo de financiële huishouding en 
continuïteit van dienstverlening van het VLIZ ‘gezond’ te houden. 

6.4. Het VLIZ maakt geen/onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die het 
heeft om bescheiden ‘vergoedingen’ te vragen in de kosten van 
bijvoorbeeld de organisatie van events of het drukken van 
posters/versturen ervan. Dit zou de totale kosten van het VLIZ kunnen 
drukken. 

7. Het ICT-beleid is goed uitgebouwd en voldoet aan de noden. 

De ICT-organisatie van het VLIZ verloopt zowel intern als extern erg efficiënt 
en effectief. Hierbij wordt het databeleid nauwlettend gerespecteerd en 
worden er voldoende maatregelen genomen om de integriteit van de VLIZ-
omgeving en haar databanken in stand te houden. 

1.4.3 Het communicatiebeleid 

8. Het VLIZ communiceert op een brede en gediversifieerde manier en is 

daarmee succesvol. 

8.1. Het VLIZ communiceert intensief en succesvol met de buitenwereld. De 
mate waarin een formele communicatiestrategie bestaat, is beperkt en 
verschillend voor de verschillende vormen van externe communicatie. De 
strategie is aangepast aan de (inhoudelijke en vormelijke) noden van de 
verschillende doelgroepen. 

8.2. De grootste doelgroepen zijn het grote publiek (inclusief een ruimer 
publiek van wetenschappers), het onderwijs en het beleid. De afbakening 
van de doelgroepen is duidelijk. Elke doelgroep wordt anders benaderd, 
op toepasselijke wijze. Door de bottom-up gedrevenheid van de 
producten en de hele werking, is de inhoud goed afgestemd op het 
doelpubliek.  

8.3. De communicatie t.a.v. het beleid gebeurt tot nu toe enkel indirect (via 
interessante gegevens en documenten op de website of in publicaties) of 
op vraag van de beleidsmedewerkers (de kwestie van ‘mandaat’ als het 
gaat om VLIZ als aanspreekpunt voor de zee- en kustwetenschappen 
speelt hier). De bekendheid van (de diensten van) VLIZ is niet slecht, 
maar kan (moet) nog beter, zeker bij de doelgroep onderwijs. Ook het 
beleid kan meer gebruik maken van de diensten van het VLIZ. 

8.4. De communicatie t.a.v. het grote publiek en t.a.v. het onderwijs is vooral 
nationaal gericht én nationaal gekend. Voor het onderwijs liggen er op de 
nationale markt ook nog belangrijke groeikansen. De communicatie t.a.v. 
het beleid houdt echter meer rekening met de internationale context en is 
hier ook toenemend in ingebed.  

1.4.4 De wetenschappelijke werking 

9. Er is een (te) grote kloof tussen het VLIZ en het wetenschappelijke 

onderzoek. 

9.1. Allereerst dient het VLIZ geprezen te worden voor de geleverde prestaties 
en de daarmee gecreëerde internationale erkenning en herkenning die 
eveneens afstraalt op de Vlaamse onderzoeksgemeenschap. Men dient 
hierbij in acht te nemen dat het VLIZ zelf geen onderzoek doet en feitelijk 
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dit niveau heeft bereikt via de ondersteuning van het onderzoek met 
excellente data en excellent datamanagement.  

9.2. Het VLIZ heeft aldus geen mandaat om zelf onderzoek uit te voeren. Dit 
is anders bij alle grote internationale ‘concurrenten’ van het VLIZ. Hoewel 
wij deze (historisch bepaalde) beleidskeuze ondersteunen (die inherent is 
aan de organisatie van het Vlaamse wetenschapslandschap) stellen we 
tegelijk vast dat het VLIZ door deze beperking moeilijker internationaal 
een ‘vuist’ kan maken, zeker als het gaat om invloed op de Europese 
onderzoeksprogrammering. Tegelijk kunnen het VLIZ en zijn 
personeelsleden ook steeds moeilijker een wetenschappelijk profiel 
houden, wat wel nodig is om internationaal te kunnen concurreren voor 
projectgebonden financiering (bijvoorbeeld KP-financiering).  

9.3. Het VLIZ pleit voor de oprichting van een Vlaams onderzoeksprogramma 
waarbij het VLIZ een faciliterende rol zou spelen via de organisatie van 
thematische werkgroepen/panels die het programma zouden ‘voeden’. Wij 
staan hier positief tegenover, evenals de wetenschappelijke gemeenschap 
(cf. bevraging van de onderzoekers) onder de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat dit grondig op zijn haalbaarheid wordt getoetst in samenwerking met 
de Vlaamse universiteiten (zie ook onze aanbeveling ter zake).  

10.  De ‘concurrentie’ van het VLIZ voert wel zelf onderzoek uit. 

In het verlengde van bovenstaande conclusie is het van belang te 
benadrukken dat de instituten die we hebben geanalyseerd in het kader 
van de benchmarking (in het VK, Nederland en Frankrijk) allemaal wel 
onderzoek uitvoeren en dus volledig meespelen in de nationale en 
internationale onderzoeksscene. Het verschil op dit punt met Vlaanderen is 
dat Vlaanderen historisch heeft ingezet op excellente 
onderzoeksuniversiteiten (naast onderwijs), terwijl de genoemde landen al 
eerder zijn begonnen met het identificeren en organiseren van 
speerpuntdomeinen, en dus toegewijde onderzoekscentra (en dus ook 
andere financieringsstromen). Het spanningsveld tussen universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, zoals we dit in Vlaanderen kennen, speelt in deze 
landen dus niet/minder.  

11.  De onderzoeksactiviteiten van de Vlaamse onderzoekers zijn 

uitstekend gefaciliteerd. 

11.1. Uit de bevraging van de onderzoekers blijkt over de hele lijn een grote 
tevredenheid met de aangeboden diensten. Zo was er voldoende 
aanbod aan apparatuur en vaartijd en was de ondersteuning op het vlak 
van data en informatie uitstekend. Het aantal verwijzingen naar het 
gebruik van infrastructuur afkomstig van het VLIZ is gestegen. De 
kwaliteit van de aanwezige infrastructuur wordt als ruim voldoende 
beoordeeld.  

11.2. De onderzoekers waren zeer tevreden met de inspraak die zij hebben 
gehad rond het nieuwe schip, de Simon Stevin (78% van de 
respondenten vond de inspraak groot/voldoende).  

11.3. De duinserres De Haan bleven als faciliteit onderbenut. Hoewel deze 
faciliteiten het VLIZ geen geld kosten, is het toch van belang dat op 
termijn de beschikbare infrastructuur beter en vaker wordt benut. 

11.4. Het datacentrum van het VLIZ is uitgegroeid tot een internationaal 
gerenommeerd centrum. Het centrum staat Europees aan de top en is 
wereldspeler in netwerken en projecten rond databeheer en 
dataverzameling. Het datacentrum heeft een bijzonder sterke positie in 
biologische data. Het wordt zeer geapprecieerd door onderzoekers en 
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andere stakeholders in al zijn facetten. De databanken worden door 
wetenschappers over het algemeen als relevant, gebruiksvriendelijk, 
kwaliteitsvol en volledig beschouwd. Vooral IMIS3 wordt zeer frequent 
en door alle disciplines gebruikt.  

11.5. Het behoud en onderhoud van bestaande databanken is en blijft een 
aandachtspunt. Waar de databanken opgebouwd zijn via externe 
projectfinanciering, heeft het VLIZ onvoldoende intern budget om na 
afloop van het project de databanken te conserveren en te actualiseren. 
Gezien het belang van de databanken voor het Vlaams mariene 
onderzoek, ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de bevoegde 
overheden om (op selectieve wijze) de continuïteit in deze werking te 
verzekeren (zie ook onze aanbevelingen ter zake). 

11.6. De bibliotheekwerking van het VLIZ wordt sterk gewaardeerd. 
Digitalisering is een goede evolutie (tijdswinst, toegankelijkheid, 
geapprecieerd door wetenschappers) en de grotere beschikbaarheid van 
grijze literatuur is van toegevoegde waarde. Gezien de hoge kostprijs 
ervan, is het aangewezen dat mogelijkheden voor externe financiering 
van digitalisering van grijze literatuur worden onderzocht. De collecties 
worden als uniek beschouwd voor Vlaanderen en als belangrijk in 
Europa.  

12.  De netwerking- en samenwerkingsactiviteiten van het VLIZ zijn goed 

uitgebouwd en worden gewaardeerd. 

12.1. De wetenschappers erkennen dat zij via het VLIZ hun nationale en 
internationale netwerk hebben kunnen uitbreiden, maar dit heeft niet 
geleid tot meer samenwerking. Hiermee heeft het VLIZ wel bijgedragen 
aan de internationale visibiliteit van de het Vlaamse onderzoek, maar 
voor de toekomst kan dit beter onder de voorwaarde dat de kloof 
tussen het VLIZ en het onderzoek verder wordt gedicht.  

12.2. VLIZ is als geheel, maar ook op niveau van de departementen, goed 
vertegenwoordigd in relevante fora. VLIZ kan echter meer doen ten 
aanzien van lokale netwerking en betrokkenheid van de lokale Vlaamse 
onderzoekers. Wat betreft de beleidsmatige netwerking is het mandaat 
niet duidelijk.  

12.3. Het VLIZ sluit samenwerkingsakkoorden met onderzoeksgroepen, 
universiteiten en andere actoren in Vlaanderen. De hoeveelheid van die 
akkoorden moet altijd ondergeschikt blijven aan de kwaliteit ervan. 
Structurele samenwerkingakkoorden op een ‘hoog’ niveau zijn hierbij 
essentieel, evenals hernieuwing.  

12.4. IODE4 en ESF Marine Board5 appreciëren de diensten en de 
samenwerking met VLIZ en ondervinden een positieve impact van de 
nabijheid bij VLIZ (als expert en als initiator van de InnovOcean site). 

                                           

3 Integrated Marine Information System. 
4International Oceanographic Data and Information Exchange van de Intergovernmental 

Oceanographic Commission van UNESCO. 
5 European Science Foundation Marine Board 
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1.4.5 Relatie tot beleidsdomein en beleidscontext 

13.  Onduidelijk mandaat wat betreft de rol die het VLIZ kan/mag spelen 

op het nationale en internationale beleidsterrein. 

Er is geen (duidelijk) mandaat over welke rol het VLIZ heeft of kan spelen (in 
het beleidslandschap) en dus wordt VLIZ onvoldoende benut als 
beleidsondersteunend orgaan (het aantal ‘vragen’ is beperkt). Zo is het VLIZ 
vandaag niet ‘het’ knooppunt in Vlaanderen als het gaat om datastromen 
en/of beleidsaangelegenheden.  

14.  Het VLIZ opereert complementair en in samenwerking met andere 

actoren 

Ten opzichte van andere actoren (ILVO6, INBO7, BMM8, Waterbouwkundig 
Laboratorium, etc.) streeft VLIZ steeds naar complementariteit (toegevoegde 
waarde) en naar samenwerking. Er is weinig overlap tussen diensten van het 
VLIZ en anderen (verschillende focus, verschillend bereik, verschillend 
mandaat).  

15.  Het VLIZ heeft een rol te spelen en speelt al een rol bij de 

economische meerwaardecreatie voor Vlaanderen 

Met de oprichting van FlandersMarine heeft het VLIZ (en zijn partners) een 
belangrijke stap gezet t.a.v. de stimulering van economische 
meerwaardecreatie voor de mariene en aanverwante sectoren. Het VLIZ 
faciliteert FlandersMarine en is niet ‘direct’ betrokkene. Dit lijkt ons een goede 
keuze gezien de gevoeligheden rond economische valorisatie van 
onderzoeksresultaten en de afspraken tussen de onderzoeksinstellingen en de 
universitaire instellingen.  

1.4.6 Het beleidsplan 2010-2014  

16.  Het beleidsplan is goed onderbouwd. 

Het beleidsplan dat het VLIZ naar voren schuift is goed onderbouwd. Er 
worden details gegeven over de nodige voorwaarden die nodig zijn om de 
ambities te realiseren. Tevens houdt het plan rekening met zwaktes die zich 
vooral op vlak van personeel en op financieel vlak voordoen. 

17.  Het beleidsplan is ambitieus, maar prioriteiten stellen zal nodig zijn. 

17.1. Het beleidsplan van het VLIZ is ambitieus, maar of het ook realistisch is 
zal in sterke mate afhangen van de financiële middelen die er zullen 
zijn. Het lijkt ons dan ook belangrijk dat het VLIZ zijn ambities 
herbekijkt in functie van de beschikbare middelen (en dit in functie van 
de onderhandelingen met de Vlaamse overheid en de provincie West-
Vlaanderen). 

17.2. Het VLIZ heeft zeer sterk gepresteerd over de afgelopen periode 
waardoor het risico van ‘overspanning’ van de organisatie goed moet 
worden geanalyseerd. De klemtoon wat ons betreft moet zeker liggen 
bij het creëren van de juiste voorwaarden en condities (zie 

                                           

6 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
7 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
8 Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
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aanbevelingen) om op een duurzame manier ‘verstandig’ verder te 
kunnen groeien.  

17.3. Het stellen van prioriteiten in combinatie met een duidelijke 
tijdsplanning zal nodig zijn om op een beheersbare manier verder te 
kunnen werken. Tevens is het van belang dat de interne 
beleidsvoorbereidende capaciteit inderdaad versterkt wordt (cf. de 
vraag van het VLIZ om een beleidsmedewerker aan te trekken). 

18.  Het beleidsplan houdt rekening met de opportuniteiten op nationaal 

maar ook internationaal niveau. 

De door ons geïdentificeerde opportuniteiten op diverse niveaus  worden 
inderdaad goed gereflecteerd in het beleidsplan voor de periode 2010-2014. 
Er liggen duidelijk kansen voor het VLIZ om op Europees niveau verder door 
te stoten en zo bij te dragen aan diverse Europese beleidsinitiatieven. We 
onderkennen dan ook de mogelijke meerwaarde voor Vlaanderen en zijn 
wetenschappers.  
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1.4.7 De vorige institutionele evaluatie  

19.  Het VLIZ heeft maximaal rekening gehouden met de conclusies en 

aanbevelingen uit de vorige institutionele evaluatie. 

Het VLIZ geeft in zijn zelfevaluatie aan hoe zij rekening heeft gehouden met 
de aanbevelingen uit de vorige institutionele evaluatie. Op basis van deze 
beschrijving en onze analyse concluderen wij dat het VLIZ maximaal heeft 
rekening gehouden met de gegeven aanbevelingen en deze heeft 
geïmplementeerd. Het VLIZ zelf schrijft hierover: “algemeen kunnen we 
stellen dat de evaluatie o.a. heeft geleid tot een herformulering van de 
doelstellingen van het VLIZ, doelstellingen die door de Raad van Bestuur en 
de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ verwelkomd werden en die – 
mits enkele kleine aanpassingen – overgenomen zijn in de 
beheersovereenkomst voor de periode 2005-2009”.  

Een zeer beperkt aantal aanbevelingen (bijvoorbeeld rond de verdere 
inhoudelijke focus van het VLIZ op minder subdisciplines, of de verdere 
rationalisatie van de netwerkingsactiviteiten) is niet/beperkt uitgevoerd 
omwille van het gebrek aan draagvlak binnen de wetenschappelijke 
gemeenschap en/of door factoren buiten het VLIZ om (zoals in het geval van 
netwerking, de vereuropeanisering van onderzoek in de laatste jaren en dus 
de noodzaak om actiever en meer te netwerken). 

1.5 Aanbevelingen 

Wat betreft de aanbevelingen dient vermeld te worden dat sommige 
aanbevelingen strategisch van aard zijn en dus in aanmerking komen om in de 
nieuwe beheersovereenkomst verwerkt te worden. Die hebben we als 
aandachtspunten voor de opmaak van de beheersovereenkomst apart 
opgenomen. Andere aanbevelingen zijn eerder operationeel en hebben 
bijvoorbeeld betrekking op de concrete operationele werking van het VLIZ.  

1.5.1 T.a.v. de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen 

1. Verder investeren in het VLIZ en als dusdanig een nieuwe 

beheersovereenkomst met het VLIZ afsluiten voor de periode 2010-

2014. 

Gezien de uitstekende prestaties van het VLIZ en de toekomstige 
opportuniteiten op het gebied van de zee- en kustwetenschappen bevelen we 
aan dat de Vlaamse overheid de beheersovereenkomst met het VLIZ 
vernieuwt. Het VLIZ heeft aangetoond onmisbaar te zijn voor de goede 
werking van het Vlaamse mariene onderzoek en een sterke bijdrage te 
leveren aan de internationale uitstraling van de Vlaamse zeewetenschappers. 

2. Meer investeren dan vandaag is wenselijk en wellicht noodzakelijk 

2.1. Hoewel wij ons bewust onthouden van commentaar over de precieze 
niveaus van herfinanciering van het VLIZ, stellen wij wel vast dat het 
VLIZ vandaag de dag in vergelijking tot andere organisatie in binnen en 
buitenland een ‘bescheiden’ budget kent (vergelijk hier met de budgetten 
van bijvoorbeeld het NIOZ, zijnde EUR 20,3 miljoen, of het NOCS, zijnde 
GBP 41 miljoen – inclusief de onderzoeksmiddelen). Het mag dan ook een 
wonder heten dat het VLIZ, feitelijk dankzij de inventiviteit en het 
professionalisme van zijn medewerkers, zo uitstekend presteert.  
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2.2. Deze situatie is echter niet houdbaar. Indien Vlaanderen wenst te 
kapitaliseren op de gedane investeringen (die deels al gecompenseerd 
zijn door de eigen inkomstenwerving van het VLIZ) dan zullen bijkomende 
investeringen nodig zijn. De afhankelijkheid van externe projectgebonden 
middelen is vandaag te groot, waardoor het gevaar dreigt dat het VLIZ 
zijn eigen werking zal ondermijnen. Indien de externe financiering nodig 
is om basistaken te kunnen bekostigen, dan is dit een reden om de 
basisfinanciering van het VLIZ in dit licht te herbekijken en dus te 
verhogen.  

2.3. Een financiële buffer heeft het VLIZ nauwelijks/niet, en slechts de helft 
van de personeelsleden wordt betaald via de subsidie. Dit lijkt ons geen 
gezonde en/of duurzame situatie die het VLIZ zal toelaten om 
onverwachte gebeurtenissen adequaat te kunnen opvangen.  

2.4. De vervangingsinvesteringen die door VLIZ periodiek moeten gebeuren, 
zijn mogelijk geworden door de bijkomende investeringssubsidie. Voor de 
toekomst is het van belang te blijven garanderen dat het VLIZ zijn 
faciliteiten (inclusief onderzoeksinfrastructuur) goed kan blijven beheren; 
immers, hierin schuilt het succes of het falen van het VLIZ. Het lijkt ons 
dan ook noodzakelijk dat de investeringssubsidies een regelmatig 
terugkerend karakter krijgen om zo de continuïteit van het VLIZ te 
garanderen.  

2.5. Een bijzonder aandachtspunt gaat naar de financiering van de ‘core’ 
activiteit van het VLIZ, zijnde datamanagement. Het VLIZ moet in staat 
zijn om de verkregen data uit lokale en/of internationale projecten goed 
te kunnen beheren, ook naar de toekomst toe. Hieronder vallen eveneens 
datasets die opgebouwd zijn in het kader van extern (bijv. EU) 
gefinancierde projecten. 

3. ‘Stroomlijnen’ van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst. 

3.1. Integratie van de diverse huidige addenda in één overeenkomst waarbij 
er tevens sprake zal zijn van een duidelijke financieringsstroom vanwege 
de Vlaamse overheid, naast de financieringsstroom van de Provincie 
West-Vlaanderen.  

3.2. De nieuw af te sluiten beheersovereenkomst dient in onze optiek, gezien 
de ontwikkelingsfase waarin het VLIZ zich bevindt, duidelijk 
geformuleerde en meetbare doelstellingen en activiteiten te bevatten rond 
diverse onderwerpen (cf. het concept van SMART). Zo is er nood aan 
specifieke opdrachten rond communicatie, rond de interne werking 
inclusief rol en samenstelling van de bestuursorganen, rond de 
wetenschappelijke werking, rond internationale betrokkenheid, rond 
afstemming/ondersteuning van het Vlaamse beleid, rond de 
betrokkenheid van het VLIZ bij valorisatie en economische 
meerwaardecreatie etc. In het bijzonder zullen ook de regels rond de 
benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Commissie moeten 
worden geëxpliciteerd (zie ook aanbeveling 9.3 hieronder).  

3.3. Daarnaast vraagt de huidige ontwikkelingsfase van het VLIZ ook om meer 
‘resultaatindicatoren’, eerder dan ‘outputindicatoren’. In het bijzonder 
stellen wij volgende mogelijke indicatoren voor: 

 

P1: Samenwerkingsintensiteit 

P1.1 Aantal afgesloten institutionele overeenkomsten (met universiteiten, 
onderzoeksinstituten, overheidsdiensten) binnen het 
zeewetenschappelijk onderzoek in binnen -en buitenland 
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P1.2 Aantal hernieuwde institutionele overeenkomsten (met universiteiten, 
onderzoeksinstituten, overheidsdiensten) binnen het 
zeewetenschappelijk onderzoek in binnen -en buitenland) 

P1.2 Aantal samenwerkingen met onderzoeksgroepen in het kader van 
lopende projecten (te definiëren) 

P1.3 Aantal behandelde vragen (te definiëren) van bedrijven in verhouding 
tot het aantal contacturen (onder voorbehoud van mandaat) 

P2: Aangroei in datavolume (evt. in datasets) 

P2.1 In OMA (artikels, rapporten en thesissen) 

P2.2 In specifieke databanken (bijv. biologische databanken, MDA) 

P3: Het aantal van informatieve publicaties voor een groot publiek 

P3.1 Minstens X nummers van ‘De Grote Rede’  

P3.2 Minstens Y nummers van ‘VLIZINE’ 

P4: Kwaliteit van informatieve publicaties voor een groot publiek 

P4.2 Aantal abonnees 'De Grote Rede'  

P4.3 Aantal abonnees ‘VLIZINE’ 

P4.5 Tevredenheid lezers (kwalitatief, periodiek te bevragen) 

P5: Valorisatie IODE Project Office 

P5.1 Het aantal gastonderzoekers in aantal persoonsdagen dat gebruikmaakt 
van het 'IODE Project Office' 

P5.2 Het aantal opleidingsactiviteiten, uitgedrukt in aantal persoonsdagen 

P6: Het aantal gerealiseerde vaardagen (en uren) 

 P6.1 Het aantal gerealiseerde vaardagen (en uren) wetenschappelijk 
onderzoek 

P6.2 Het aantal gerealiseerde vaardagen (en uren) voor 
monitoringsopdrachten 

P7: Utilisatiegraad informatieproducten 

P7.1 Aantal downloads van data XYZ 

P7.2 Aantal downloads van product XYZ (publicaties, educatieve producten, 
…) 

P8: Het aantal beleidsondersteunende activiteiten, uitgedrukt in aantal 
persoonsdagen (dataproductie, -analyse en advies voor publieke overheden) 

Wat betreft wetenschapscommunicatie, stellen we voor deze indicatoren te 
integreren met de bovengenoemde indicatoren. Er kunnen dan 2 indicatoren 
bijkomend worden geformuleerd (meest essentiële). 

P9: Minstens 2 jaarlijkse initiatieven nemen (te definiëren) t.a.v. leerkrachten 
(via gepaste fora)  

P10: Minstens 2 educatieve lespakketten over de zee en de kust ontwikkelen en 
ter beschikking stellen 

P11: Tevredenheid van de doelgroepen met de aangeboden educatieve pakketten 
(mid-term te meten) 

Verder kunnen als doelstellingen worden opgenomen dat het VLIZ: 

• Eenmaal per jaar ‘De Zeekrant’ opstelt en verspreidt onder de kusttoeristen 

• Actief samenwerkt met andere organisaties die bezig zijn met educatie rond 
zee en kust 

• Foto en audiovisueel materiaal ter beschikking stelt op haar website 
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• Stalen ter beschikking stelt voor experimenten (op vraag van) 

• Deelneemt en bijdraagt aan de Vlaamse Wetenschapsweek en het 
Wetenschapsfeest 

• Periodiek een zelfevaluatie uitvoeren om de kwaliteit en het gebruik van het 
aangeboden educatief materiaal te toetsen waarbij de resultaten publiek 
worden gemaakt. 

 

4. Het VLIZ een aantal duidelijke mandaten geven en deze vertalen in 

strategische doelstellingen. 

4.1. Het mandaat rond internationale vertegenwoordiging dient verduidelijkt te 
worden. VLIZ is een Vlaams instituut, en heeft dus in se geen Belgisch 
mandaat voor vertegenwoordiging. Anderzijds is het op het internationale 
veld niet duidelijk wat het onderscheid is en waarom dit te maken. Daar is 
het de Belgische nationaliteit die telt en wordt het VLIZ ook vaak aanzien 
als het Belgisch instituut voor de Zee. Deze onduidelijke mandatering en 
de anomalie met de perceptie kan in de volgende beheersovereenkomst 
best worden weggewerkt, waarbij tegelijk onderschreven dient te worden 
dat samenwerking tussen het VLIZ en het Federaal niveau in de context 
van ‘steeds meer Europa’ van groot belang is.  

4.2. Het VLIZ moet een duidelijk mandaat krijgen op het vlak van de 
ondersteuning van het mariene en maritieme beleid in Vlaanderen. Het 
VLIZ wordt vandaag de dag ‘onderbenut’ als beleidsondersteunend 
instituut. Gezien de centrale positie van het VLIZ, nationaal maar ook 
internationaal, is het VLIZ goed geplaatst om in samenwerking met 
andere Vlaamse actoren (zoals het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
en de daarin vertegenwoordigde partijen; het CDK wordt overigens door 
het VLIZ erkend als hét aanspreekpunt voor de integratie van de planning 
en het beleid in het kustgebied van België) het ‘beleid’ te helpen 
vormgeven. Vanzelfsprekend ‘raakt’ dit aan afspraken rond internationale 
vertegenwoordiging, aanlevering van data in het kader van internationale 
afspraken rond monitoring, betrokkenheid bij en initiatie van diverse 
beleidsrelevante initiatieven, adviesformulering aan de Vlaamse, Federale 
maar ook internationale overheden etc. Het VLIZ beschikt over 
waardevolle ‘intelligence’ in de brede zin van het woord. 

4.3. Het VLIZ moet een duidelijk mandaat krijgen als het gaat om 
economische meerwaardecreatie. Zowel op regionaal als op internationaal 
niveau doen zich opportuniteiten voor tot economische 
meerwaardecreatie. FlandersMarine is een goed initiatief dat verder 
ondersteund moet blijven door het VLIZ. Het is echter van belang voor de 
positionering van het VLIZ in Vlaanderen (tussen de academische en 
andere actoren) om de verwachtingen in dit verband te expliciteren. 

5. De mariene wetenschappen erkennen als een sleuteldomein voor de 

toekomst. 

5.1. Gezien de raakvlakken met andere disciplines zoals milieu, energie, 
gezondheid, voeding, etc. zijn de zee- en kustwetenschappen een 
sleuteldomein voor de toekomst van Vlaanderen. 

5.2. De reputatie en excellentie van het VLIZ kan op een hoger niveau 
ingeschakeld worden binnen gestelde en nog te stellen prioriteiten in 
Vlaanderen (cf. ViA, etc.). Hoewel het VLIZ zelf geen onderzoek uitvoert, 
past het VLIZ wel in het rijtje van strategische onderzoekscentra (SOC) 
gezien het voor Vlaanderen strategisch onderzoeksdomein waar het VLIZ 
actief is en waar het ook een centrale rol vervult. De samenwerking met 
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de overige strategische onderzoekscentra moet in de toekomst verder 
worden gestimuleerd.  

6. De haalbaarheid van een Vlaams onderzoeksprogramma in de mariene 

wetenschappen dient geanalyseerd te worden.  

6.1. Het is in het belang van Vlaanderen, de Vlaamse onderzoekers en het 
VLIZ om te anticiperen op de ontwikkeling van een Vlaams marien 
onderzoeksprogramma in de context van een eventuele teruglopende 
Federale ‘geoormerkte’ financiering voor de mariene wetenschappen.  

6.2. Het succes van het VLIZ tot dusver is voor een deel te verklaren door de 
‘neutrale’ en onafhankelijke opstelling ten aanzien van het ‘onderzoek’ dat 
in meerderheid, historisch bekeken, wordt uitgevoerd door de 
universiteiten. De haalbaarheidsstudie moet geen betrekking hebben op 
de vraag of het VLIZ zelf onderzoek moet uitvoeren, maar op de vraag 
welke kosten en baten aan een dergelijk programma verbonden zijn, en 
hoe het VLIZ de totstandkoming en uitvoering ervan zou kunnen 
faciliteren in samenwerking met bijvoorbeeld het FWO Vlaanderen.  

6.3. Uitgangspunt van deze haalbaarheidsanalyse zou moeten zijn dat het 
VLIZ een faciliterende rol blijft vervullen door de werking van de nieuw op 
te richten thematische wetenschappelijke adviescommissies (bestaande 
uit Vlaamse maar ook internationale onderzoekers) mogelijk te maken 
(ter aanvulling/vervanging van de huidige Wetenschappelijke Commissie). 

6.4. Bekeken zal eveneens moeten worden of het juist is dat wanneer er een 
Vlaams onderzoeksprogramma zou worden opgesteld, het VLIZ 
internationaal sterker zal staan om de Vlaamse ‘eisen’ en ‘wensen’ op 
tafel te leggen en dus om meer invloed uit te oefenen op de internationale 
wetenschappelijke onderzoeksprogrammering (KP-financiering en 
deelname van Vlaanderen aan initiatieven in het kader van “Joint 
Programming”). 

6.5. Ten slotte, een dergelijke haalbaarheidstudie moet worden uitgevoerd 
door een ‘neutrale’ partij. 

7. Het VLIZ moet in staat worden gesteld om aan haar 

‘wetenschappelijke profiel’ te kunnen bouwen. 

Het VLIZ moet concurreren in een zuiver wetenschappelijke en 
onderzoeksgedreven omgeving. Het feit dat het VLIZ geen onderzoek doet is 
hierbij een nadeel. Er moet over gewaakt worden dat het VLIZ een 
wetenschappelijk karakter blijft behouden door bijvoorbeeld te mogen 
optreden als coauteur van wetenschappelijke publicaties. Immers, het CV van 
een wetenschappelijk promotor van een instelling (lees: van het VLIZ) moet 
wetenschappelijk zijn. 

8. Het VLIZ moet het Vlaamse ‘knooppunt’ worden/zijn voor zee- en 

kustgerelateerde data. 

Wat betreft het aanleveren van data aan het VLIZ worden er nu afspraken 
gemaakt met universiteiten en andere actoren op individuele en dus ad-hoc 
basis. Hiertoe zou echter een breder kader moeten worden ontwikkeld. Data 
voorvloeiend uit projecten gefinancierd door de Vlaamse belastingbetaler 
moeten uiteindelijk in de databanken van het VLIZ belanden. Tevens lijkt het 
ons efficiënt en effectief dat, gezien de excellentie van het VLIZ op dit vlak, 
het VLIZ ook het doorgeefluik wordt voor data-afgifte in het kader van 
internationale afspraken. Het niet maken van dergelijke afspraken ondermijnt 
de sterkte en erkenning van het datacentrum van het VLIZ.  
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1.5.2 T.a.v. het VLIZ 

1. Aandacht voor risicomanagement 

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor risicomanagement, waarbij 
ingespeeld wordt op onverwachte en/of verwachte ontwikkelingen aangaande 
dotatieontwikkelingen en personeelsverloop (opvang vertrek sleutelfiguren). 
Dit moet leiden tot concrete plannen (contingentieplannen) die ook in de 
praktijk worden omgezet. 

2. ‘Keuzes’ zullen onontbeerlijk zijn 

Het VLIZ heeft de afgelopen beheersperiode zijn activiteiten sterk kunnen 
uitbreiden, mede via het aantrekken van externe financiering. De prestatie is 
volgens ons en volgens het panel van internationale experts ‘indrukwekkend’. 
Tegelijk moeten we onderkennen dat er limieten zijn aan een dergelijke hoge 
prestatie, limieten die samenhangen met het menselijk kunnen. De ambitie 
van het VLIZ voor de periode 2010-2014 is opnieuw hoog. Indien de middelen 
niet voldoende mee evolueren, dan is het noodzakelijk dat het VLIZ keuzes 
maak, keuzes op internationaal vlak, op het vlak van data, op het vlak van 
projectambities, op het vlak van communicatie en educatieve vorming, etc. 

3. Rationaliseer de projectgebonden financiering 

Het is een compliment dat het VLIZ in staat is om een significant percentage 
externe financiering binnen te halen via competitieve projecten en het 
aanbieden van diverse diensten.  

Tegelijk is dit een gevaarlijke situatie omdat de afhankelijkheid van deze 
middelenstroom voor de crossfinanciering van basistaken te groot wordt. Dit 
zal op termijn de eigen werking (basiswerking) van het VLIZ kunnen 
ondermijnen. Indien externe financiering nodig is op basistaken te kunnen 
uitvoeren, dan is het van belang dat de dotatie van het VLIZ ook in dit licht 
wordt herbekeken. Indien dit niet het geval is, dat zal het VLIZ selectiever 
moeten zijn in haar betrokkenheid bij externe projecten om zo voldoende 
aandacht te kunnen hebben voor haar basistaken. 

4. Uitwerken van een integrale communicatiestrategie 

4.1. Een omvattende communicatiestrategie dient uitgewerkt te worden, 
waarbij aandacht wordt besteed aan de resultaten van de bevragingen die 
in het kader van deze evaluatie zijn uitgevoerd. Aandachtspunten zijn de 
branding van het VLIZ maar ook de visibiliteit die gegeven wordt aan de 
Vlaamse onderzoekers. 

4.2. Er kan ook gewerkt worden aan de verdere integratie van 
wetenschapscommunicatie in (algemene) communicatie, want vele 
producten zijn ruimer bruikbaar dan enkel voor de onderwijswereld en 
omgekeerd.  

4.3. In verband met voorgaande dienen tevens de mogelijkheden onderzocht 
te worden om zich meer te richten tot het lager onderwijs, in 
samenwerking met de actoren die dit al doen, en dus in samenwerking 
met de provincie West-Vlaanderen.  

4.4. De ambitie van het VLIZ zelf om actief klassen te bezoeken lijkt niet de 
meest efficiënte optie. Alternatief is om zich te richten tot de leerkrachten 
via de daarvoor geschikte fora en in overleg met de provincie en andere 
actoren. 
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5. Verder professionaliseren en versterken van de organisatie 

5.1. Werk maken van een verdere professionalisering van het HRM beleid, 
waarbij functieprofielen worden uitgewerkt, evaluatieprocedures worden 
herbekeken, en evaluaties verder gedecentraliseerd worden in functie van 
de hiërarchie. Afdelingshoofden moeten de ondergeschikten evalueren, en 
is het zeer goed dat elke medewerker bij de directeur passeert.  

5.2. Het is duidelijk dat het VLIZ in termen van kritische massa een kwetsbare 
organisatie is. Om de continuïteit te garanderen is het van belang dat 
kwetsbare functies een ‘back-up’ (evenwel geen ontdubbeling) hebben 
zodat de continuïteit van de organisatie en diensten verzekerd wordt. De 
wens van de directeur om een beleidsmedewerker aan te werven is een 
absolute noodzaak en moet dan ook prioritair worden ingevuld. 

5.3. Op het vlak van financieel management, is het aangewezen dat de 
procedures rond autorisatie van betalingen en controle van facturen 
worden geformaliseerd (duidelijk uitgewerkt en vastgelegd).  

6. Introductie van een managementinformatiesysteem 

We adviseren om een (beperkt en flexibel) tijdsregistratiesysteem op te 
zetten om de verschillende inspanningen beter te kunnen monitoren. Dit 
monitoringsysteem kan als managementinformatiesysteem gebruikt worden 
om eventuele overschrijdingen op projecten op tijd te detecteren en eventueel 
corrigerende maatregelen te nemen. Het kan ook gebruikt worden om de 
vraag ‘krijgen we waar voor ons geld?’ te beantwoorden door de 
tijdsbesteding te confronteren met de output (vb. aantal records in een 
databank) en het gebruik ervan door de wetenschappers (vb. aantal data-
aanvragen uit deze databank). Ook voor het inbouwen van een zekere 
selectiviteit in de netwerkkeuzes kan een tijdsregistratiesysteem een objectief 
hulpinstrument zijn. 

7. Rationaliseren van de samenwerkingsakkoorden en -strategie 

Rationaliseren van de samenwerkingsakkoorden moet een actieve opvolging 
mogelijk maken. We zijn er in dit verband ook geen voorstander van het 
aantal samenwerkingsverbanden te blijven hanteren als performantie-
indicator. Samenwerkingen moeten op hun meerwaarde worden beoordeeld 
voor het VLIZ en de Vlaamse onderzoekers. De strategie die het VLIZ 
hieromtrent hanteert, moet indien nodig worden herbekeken.  

Zo lijkt het aangewezen om samenwerkingsakkoorden op institutioneel niveau 
af te sluiten, die een raamwerk uittekenen waarbinnen de 
samenwerkingsakkoorden op het niveau van de onderzoeksgroep verder 
projectspecifieke afspraken kunnen vastleggen. Zo kan enerzijds een ad-hoc 
regeling met onderzoeksgroepen in dezelfde universiteit ge-uniformiseerd 
worden, en anderzijds kan dit ook een escalatie van samenwerkingsverbanden 
vermijden. Ook de hernieuwing van de bestaande samenwerkingverbanden is 
een aandachtspunt.  

8. Kosten ‘drukken’ door bescheiden bijdragen te vragen 

De kosten van het VLIZ zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wij adviseren 
het VLIZ om te onderzoeken voor welke diensten bescheiden bijdragen 
gevraagd kunnen worden om zo deze kosten enigszins te reduceren. We 
denken specifiek aan een bijdrage in de kosten van catering van events, 
publicaties etc. Dit is gangbare praktijk. Het gebruik van advertentie-
inkomsten lijkt ons dan weer niet aangewezen gezien het neutrale karakter 
van het VLIZ. 
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9. Samenstelling en werking van de Wetenschappelijke Commissie 

herbekijken 

9.1. Samenstelling en de werking van de Wetenschappelijke Commissie 
herbekijken. De (te) grote afwezigheidgraad bij de leden is een reden 
tot ongerustheid wat betreft het engagement t.a.v. het VLIZ. Hieronder 
worden enkele concrete voorstellen gedaan. 

9.2. Een duidelijk engagement vragen van de leden van de 
Wetenschappelijke Commissie en hun onthaalinstellingen. Het VLIZ 
moet erop kunnen vertrouwen dat de leden geëngageerd zijn en dat er 
geen sprake is van ‘conflict of interest’. Tegelijk moet gegarandeerd 
worden dat de afgevaardigden de ‘achterban’ goed informeren over (het 
resultaat van) de vergaderingen. 

9.3. De regels voor de selectie en benoeming van de leden van de 
Wetenschappelijke Commissie zullen geëxpliciteerd moeten worden om 
de goede werking te garanderen. De ‘regels’ zullen duidelijk moeten 
zijn. Indien bepaalde leden systematisch afwezig zijn dan moet het VLIZ 
(kunnen) ingrijpen. Vanzelfsprekend is dit ook een aanbeveling die de 
voogdijoverheden (Vlaamse overheid en provincie West-Vlaanderen) 
aangaat. 

9.4. De agenda van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Commissie 
kan verder ‘gecompartimenteerd’ worden. Pure informatie kan uit de 
agenda worden gehaald en via parallelle kanalen worden doorgegeven.  

9.5. De vergaderlocaties kunnen afgewisseld worden. Bijvoorbeeld, eenmaal 
per jaar kan er een meer ‘strategische’ vergadering ergens anders in 
het land worden gehouden dan in de nabijheid van of op het VLIZ. 

9.6. Het is duidelijk dat een van de redenen voor de afwezigheid te maken 
heeft met de beperkte ‘onderzoeksrelevantie’ van de te bespreken 
thema’s. Indien het VLIZ een Vlaams onderzoeksprogramma zou 
faciliteren dan zou de interesse ongetwijfeld hoger liggen. Indien een 
dergelijk programma er zou komen, en er voor gekozen zou worden om 
met thematische adviescommissies te werken, dan nog is het belangrijk 
om duidelijke regels te formuleren, die strikt en transparant moeten 
worden nageleefd.  

10.Samenstelling en werking van de RvB herbekijken 

Hoewel de RvB globaal genomen goed functioneert, is deze Raad weinig 
strategisch van aard. Ook de aanwezigheidsgraad is hier een aandachtspunt. 
De vernieuwing van de beheersovereenkomst moet worden aangegrepen om 
ook hier de samenstelling te herbekijken en de diverse stakeholders uit te 
nodigen om nieuwe leden voor te dragen. Het is goed om regelmatig ‘vers 
bloed’ in dergelijke organen binnen te halen. De praktische suggesties met 
betrekking tot de Wetenschappelijke Commissie gelden ook voor de werking 
van de RvB. Het is aan te raden om de Raad tevens periodiek zijn eigen 
werking te laten evalueren. 

11.  Consolideren en intelligent uitbouwen van de sterktes rond ‘data’ 

11.1. Consolidatie en uitbouw van de sterke positie betreffende biologische 
data is belangrijk. Het VLIZ heeft op dit punt al een internationaal 
sterke positie die het moet behouden en daar waar mogelijk uitbreiden. 
De Vlaamse overheid kan hier eveneens een rol spelen door een kader 
uit te werken waarbinnen het VLIZ altijd de ‘schakel’ is in lokale en 
internationale datastromen (cf. resultaten internationale 
benchmarking).  
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11.2. Zoals ook door de internationale experts is aangegeven, kan het VLIZ 
een voortrekkersrol spelen bij het combineren van bestaande data met 
andere data (bijvoorbeeld fysische en/of chemische data) om zo hele 
ecosystemen te bestuderen. Dit zal moeten gebeuren in overleg met 
andere binnenlandse en/of buitenlandse instituten.  

11.3. Het zoeken naar ‘patronen’ in de data is eveneens een beloftevolle 
piste. Via zogenaamde ‘data-mining’ kan, in overleg en op vraag van de 
onderzoekers, worden overgegaan tot het formuleren van nieuwe 
onderzoekshypotheses. Hiermee zou het VLIZ een stap dichter bij het 
‘onderzoek’ komen te staan waarmee de zo geprezen onafhankelijkheid 
en neutraliteit van het VLIZ in gevaar kan komen. Daarom is 
voorafgaand overleg met de universiteiten een ‘conditio sine qua non’. 
Eventuele afspraken kunnen vervolgens worden vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomsten. 

11.4. Op basis van de huidige databanken, en eventueel in combinatie met 
andere databanken, kan actief gezocht worden naar de ontwikkeling 
van nieuwe producten die nationaal en/of internationaal aangeboden 
kunnen worden. 

12.  Een bestemming zoeken voor de duinserres 

Hoewel de duinserres het VLIZ geen geld kosten, is dit wel het geval voor de 
Vlaamse belastingbetaler. De faciliteit is uniek in Vlaanderen (en deels ook in 
Europa) waardoor het jammer is dat deze onvoldoende benut wordt. We 
raden het VLIZ aan om in de eerste helft van de komende contractperiode 
actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de serres meer en beter te 
benutten. Dit kan eventueel in samenwerking met andere actoren, eventueel 
op internationaal niveau. 

13.  De ‘schatten’ van de bibliotheek mogen niet begraven worden 

Zoals ook al in de vorige institutionele evaluatie is aangegeven is het van 
belang dat de unieke collecties die het VLIZ beheert niet mogen ‘vergeten’ 
worden. De recente wijzigingen rond de bibliotheek bieden de mogelijkheid 
om de collecties beter toegankelijk te maken. Het is hierbij niet wenselijk dat 
het VLIZ de collecties actief gaat promoten bij het brede publiek, maar een 
gerichte promotie kan wel nuttig zijn. Het verder inzetten op digitalisering is 
hierbij essentieel. 

14. Benchmark jezelf regelmatig, vooral internationaal 

Daar het VLIZ vandaag nog geen buitenlandse experts in zijn 
bestuursorganen heeft zetelen, lijkt het ons nuttig en zinvol dat het VLIZ zich 
periodiek meet met buitenlandse praktijken. Dit kan bijvoorbeeld door de 
tweejaarlijkse organisatie van een ‘expert visit’ waarin topexperts een tweetal 
dagen het VLIZ ‘doorlichten’. Eventueel in combinatie met de organisatie van 
een conferentie rond de zee en de kust, kan een dergelijke oefening zeer 
nuttig blijken. Ook deelname aan Joint Programming, waarin een beperkte 
doorlichting/benchmarking inherent is, lijkt in dit kader interessant.  

15. Werken aan het aantrekken van internationale organisaties op de 

InnovOcean site 

Het VLIZ faciliteert nu al de werking van het IODE and ESF Marine Board. Dit 
in combinatie met de troeven van het VLIZ (de site, ligging, expertise, …) 
maken het mogelijk om actief te zoeken naar internationale organisaties die 
zich ook kunnen vestigen in Oostende, op de site van het VLIZ. Om dit te 
realiseren is er een gemeenschappelijke inspanning nodig van het VLIZ, de 
provincie West-Vlaanderen en anderen. Hierdoor kan de lokale economische 
impact van het VLIZ toenemen, ten bate van de lokale economie en bevolking 
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en dus ook de ganse provincie. Het VLIZ moet aldus verder werk maken van 
haar rol als ‘katalysator’. 

 

 

 

 

 

 


