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Beschrijving van de achtergrond, de doelen en de aanpak van de evaluatie 

In het kader van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

(Vlaamse) wetenschaps- en innovatiebeleid (hierna W&I-decreet genoemd) wordt de vzw VLIZ vermeld 

als één van de kennisinstellingen in Vlaanderen, met als doelstelling het verrichten van onderzoek met 

een thematische afbakening. Zoals voorgeschreven door het W&I-decreet en om zijn 

onderzoeksopdracht te realiseren, sluit de Vlaamse overheid een meerjarig convenant af met het VLIZ, 

waarin de strategische en operationele doelstellingen, de financiering van het instituut en ook kritieke 

prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn opgenomen. 

Het huidige convenant tussen het VLIZ en de Vlaamse overheid bestrijkt de periode 2017-2021 en 

vermeldt, volgens art.6, §1, vijf strategische doelstellingen van het VLIZ: 

 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; 

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

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

onderzoek; 

 Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien 

onderzoek bij het grote publiek; 

 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. 

Het VLIZ ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid (via het Departement 

Economie, Wetenschap en Innovatie) die momenteel 7,108 mln. EUR bedraagt (2021). Deze subsidie is 

opgesplitst in een recurrente subsidie van 6,198 mln. EUR (algemene werking) en een 

investeringssubsidie van 910K EUR.  

Zowel het W&I-decreet als het convenant bepalen dat het VLIZ voor het einde van de periode waarop 

het huidige convenant betrekking heeft (2017-2021) geëvalueerd moet worden en dat de voorwaarden 

voor een nieuw convenant – indien de Vlaamse overheid de intentie heeft om de subsidiëring verder te 

zetten - onder meer worden bepaald door de resultaten van deze evaluatie. 
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Voorliggende samenvatting vormt de weerslag van deze evaluatie van het VLIZ, die werd uitgevoerd 

door IDEA Consult in de periode januari - juni 20211. 

De uitgevoerde evaluatie omvat zowel een ex-post- als een ex-anteluik, waarbij voor een evenwaardig 

gewicht van deze beide luiken werd gezorgd. Onderstaande tabel geeft meer duiding bij de focus van 

deze evaluatie, opgedeeld in ex post, ex ante en een integrerend deel met conclusies en aanbevelingen. 

Ex-post-evaluatie Ex-ante-evaluatie 

 Realisatie van de doelstellingen en KPI’s 
opgenomen in het convenant 2017-2021 en het 
strategisch plan 2017-2021 

 Gevoerd (onderzoeks)beleid en governance 

 Geleverde wetenschappelijke, economische en 
maatschappelijke prestaties en impact (i.h.b. 
innovatiekracht/valorisatie) 

 Lokale verankering en meerwaarde t.a.v. het 
Vlaamse WTI-beleid, klanten en doelgroepen, 
belanghebbenden 

 Inzet van het VLIZ om wetenschappelijk advies te 
leveren voor het beleid 

 Regionale, nationale en internationale 
samenwerking 

 Financiering van het VLIZ-werking, met inbegrip van 
werkingsmiddelen voor RV Simon Stevin, 
financiering van de Provincie West-Vlaanderen, 
internationale subsidies en andere stromen  

 Doelstellingen, ambities en prestaties 

 Evaluatie van voorgestelde KPI’s (definiëring en 
streefcijfers), gegeven ook wijzigingen in 
beleidsdoelen en opdracht 

 

 

 

 Geplande (onderzoeks)beleid en governance 

 Wetenschappelijke, maatschappelijke en 
economische ambities en vooropgestelde paden 
naar impact 

 Toekomstplannen versus Vlaamse beleidsambities 
voor de toekomst 

 

 

 

 Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de beleids- en hun doelstellingenkaders op verschillende niveaus: 
Vlaamse WTI-beleid (o.a. wetenschapscommunicatie en beleid inzake Open Science en Open data en 
doorstroming naar FRIS2, samenwerking met Strategische Onderzoekscentra (SOC’s), Vlaams beleid (Vizier 2030, 
Visie 2050)), Regional Innovation Scoreboard (RIS)3, European Innovation Scoreboard, EU-doelstellingen 
(waaronder de Green Deal met het specifiek aspect van ‘Blue economy’), Grand Challenges, SDG’s (o.a. UN Ocean 
Decade). 

 Conclusies en aanbevelingen ex-post en ex-ante-evaluatie: 

◆ Evolutie sinds vorige evaluaties van het VLIZ. 

◆ Evaluatie van convenantsperiode 2017-2021. 

◆ Beoordeling van toekomstplannen 2022-2026. 

 

Het ex-anteluik is bij uitstek gericht op de toekomstige onderbouwing van de beleidsvorming. Daarnaast 

diende ook rekening gehouden te worden met het systeemperspectief en meer bepaald met de opeen-

volgende (beleids)systemen en hun doelstellingenkaders waarin het VLIZ is ingebed. Een specifiek aan-

dachtspunt in de 2021-evaluatie is de evolutie sinds 2017 in de opdracht van het VLIZ tot onderzoeks-

instituut (dat ook eigen onderzoek kan verrichten) en met een bijkomende valorisatie-opdracht. 

 
1 De evaluatie-opdracht werd aan IDEA Consult toegewezen via de aanbesteding van de overheidsopdracht getiteld “Specifieke opdrachten in 
het kader van de evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)“ (zoals omschreven in het opdrachtbestek met nummer EWI-2020-07).  
2 FRIS staat voor Flanders Research Information Space, het onderzoeksportaal van de Vlaamse overheid met informatie over onderzoekers en 
hun onderzoek in Vlaanderen. 
3 In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 wordt de RIS naar voren geschoven als toetssteen voor het 
innovatiebeleid.  
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Om tot onderbouwde evaluatieconclusies te komen, werd een mix van evaluatiemethoden ingezet, 

deze omvatten de volgende elementen:  

 Documentenanalyse  

We hebben een analyse uitgevoerd van de beschikbare documenten en gegevens. Het gaat daarbij 

vooreerst om door het VLIZ en de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde documenten. De 

documentenanalyse heeft ook betrekking op de complementair aan deze opdracht uitgevoerde 

activiteiten waarvan de resultaten gesynthetiseerd werden met de uitkomsten van de evaluatie 

(bibliometrische studie van ECOOM, de zelfevaluatie opgesteld door het VLIZ, de 

toekomstverwachtingen van de Vlaamse overheid over het VLIZ, enz.). 

 Interviews  

De inzichten die we afleidden uit de analyse van de beschikbare documenten en gegevens hebben we 

aangevuld en verrijkt op basis van een serie van 21 (groeps)interviews (met in totaal 37 

gesprekspartners van o.a. het VLIZ, de Vlaamse overheid en overige stakeholders).  

 Panel van internationale experts 

In mei 2021 heeft een internationaal expertenpanel het VLIZ beoordeeld en dit door middel van een 

digitaal ‘plaatsbezoek’. Op basis van een set van vooraf toegestuurde documenten over het VLIZ 

(waaronder de ex-post- en ex-ante zelfevaluatie van het VLIZ, het tussentijds syntheserapport van de 

consultant, het rapport van ECOOM, enz.) is het expertenpanel in interactie gegaan met het VLIZ-

management en met de Vlaamse overheid. Dit gebeurde in meerdere sessies waarin 

vertegenwoordigers van het VLIZ een aantal presentaties aan de experts hebben gegeven telkens 

gevolgd door een vragen- en discussieronde. Op basis van deze informatie heeft het expertenpanel zich 

een oordeel gevormd over de werking van het VLIZ en in het bijzonder over de toekomstige strategie 

en de rol van het VLIZ in het ecosysteem. Dit oordeel vond zijn weerslag in een apart expertenrapport. 

 Internationale benchmark  

Een internationale benchmark is gebruikt om de bibliometrische analyse aan te vullen en te plaatsen 

binnen het bredere kader waarin het VLIZ opereert. De vergelijking met de benchmarkinstellingen is 

gebaseerd op zowel een documentenanalyse als op interviews met sleutelfiguren bij deze instellingen.   

 Toekomstgerichte designworkshop 

Voor het ex-ante-evaluatieluik zijn we samen met de opdrachtgever in de vorm van een 

toekomstgerichte design-workshop op zoek gegaan naar de meest optimale impactpaden en naar een 

zo optimaal mogelijke inpassing van het VLIZ in het Vlaamse innovatiesysteem. 

 Systeemanalyse  

Tenslotte is er ook een analyse van het VLIZ binnen het innovatie-ecosysteem opgesteld met de 

quadruple helix-benadering4 in het achterhoofd. Deze mapping vormt het vertrekpunt van een 

systeemevaluatie en brengt de doelstellingen, acties en middelen in kaart van de actoren die moeten 

bijdragen tot de het bereiken van de Vlaamse beleidsdoelstellingen, in het bijzonder de doelstelling om 

 
4 Het quadruple helix-model beschrijft de interacties tussen kenniscentra, ondernemingen, overheid en de burgers binnen een 
kenniseconomie. 
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Vlaanderen tot de top van de innovatieve regio’s van Europa te brengen (zie ook W&I-decreet, Visie 

2050 en Vizier 2030).  

In een laatste fase zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd op basis van de resultaten 

uit de voorgaande stappen. De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en 

voorgezeten door (een vertegenwoordiger van) de evaluatiecel van het Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI), en dit conform de evaluatiepraktijk die het departement hanteert. De 

rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de evaluatie, evenals 

erop toe te zien dat de uitvoering van de opdracht resulteert in concrete aanbevelingen en dit conform 

de doelstellingen van de opdracht zoals beschreven in het opdrachtbestek. Gedurende de evaluatie 

heeft IDEA Consult meerdere keren de aanpak en de voortgang besproken met de stuurgroep en heeft 

de stuurgroep zowel commentaar geleverd op de ontwerprapportage als deze tussentijds gevalideerd.  

Zoals voorzien in de evaluatiepraktijk van het Departement EWI, hebben de vertegenwoordigers van 

het VLIZ ook de mogelijkheid gekregen om het door de stuurgroep gevalideerde eindrapport na te kijken 

met het oog op de verbetering van materiële fouten. In voorliggende samenvatting zijn de vastgestelde 

materiële fouten verbeterd.   

 

Beknopte beschrijving van het VLIZ 

In onderstaande tabel wordt er een beknopte beschrijving van VLIZ gegeven. 

Topic VLIZ 

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 onderwijsveld, het grote publiek, de 
beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v. blauwe economie). 

Strategische 

doelstellingen5 

 

Als platform voor marien onderzoek heeft het VLIZ de volgende strategische 
doelstellingen: 

 SD1: 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. 

 SD2: Het bevorderen van de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams 
marien onderzoek. 

 SD3: Het fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van 
het marien onderzoek. 

 SD4: Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit 
van het marien onderzoek bij het grote publiek. 

 SD5: 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. 

 
5 Art. 6, §.1 van het VLIZ-convenant. 
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Topic VLIZ 

Operationele 

doelstellingen6 

De strategische doelstellingen van het VLIZ zullen verwezenlijkt worden aan de hand van 

de volgende operationele doelstellingen7: 

 OD1: Het ondersteunen van netwerken van mariene wetenschappers en andere 
betrokkenen ten bate van excellent onderzoek door onderzoekers aan Vlaamse 
universiteiten en instellingen, door een geïntegreerde benadering. 

 OD2: Het VLIZ detecteert uitdagingen en opportuniteiten voor het marien 
onderzoek in Vlaanderen, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven.  Afdeling 
Onderzoek van het VLIZ ontwikkelt onderzoeksagenda's en streeft naar uitvoering 
(incl. prospectie, projecten, samenwerkingsverbanden, financiering) van de 
geïdentificeerde prioriteiten. 

 OD3: De afdeling Onderzoeksinfrastructuur van het VLIZ reikt technologieën en 
expertise aan - ook binnen Europese infrastructuurnetwerken - die toelaten 
onderzoek op het hoogste internationaal niveau te voeren.  

 OD4: Het VLIZ-datacentrum ontwikkelt innovatieve datasystemen, -producten, -
technologieën en -infrastructuren ter versterking van de excellentie van de mariene 
wetenschappen in Vlaanderen en om toe te laten de groeiende hoeveelheid mariene 
data in diverse vormen te valoriseren.  

 OD5: De VLIZ-bibliotheek beheert de meest uitgebreide collectie mariene literatuur 
in Vlaanderen en is hiervoor het centrale aanspreekpunt.  

 OD6: De afdeling Beleidsinformatie van het VLIZ ontwikkelt beleidsrelevante 
producten en diensten ten behoeve van een wetenschappelijk onderbouwd beleid 
voor Kust en Zee. 

 OD7: De afdeling Communicatie van het VLIZ wil het belang van de zeeën en oceaan 
op basis van gedegen onderzoek bij brede lagen van de bevolking kenbaar maken.  

 OD8: Het VLIZ kan mandaten opnemen om de Vlaamse mariene onderzoekswereld in 
de internationale marien-wetenschappelijke sfeer te vertegenwoordigen. 

 OD9: Het VLIZ krijgt van het Departement de mandaten om in de formele overlegfora 
rond beleidsdossiers inzake Blauwe Economie de Vlaamse marine onderzoekswereld 
te vertegenwoordigen; en/of het Departement als adviseur bij te staan. 

 OD10: Het VLIZ ondersteunt en huisvest internationale organisaties voor de Vlaamse 
overheid. Het gaat om: 

o het UNESCO-IOC Project Office for IODE8 te Oostende, 
o het secretariaat van de European Marine Board te Oostende, 
o het secretariaat van het Europees Marien Observatie- en Datanetwerk 

(EMODnet) te Oostende 
o het secretariaat van het Joint Programming lnitiative on Healthy and 

Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) te Brussel. 
 OD11: Het VLIZ (co)organiseert de Vlaamse bijdrage tot mariene onderzoeks-

infrastructuren van de ESFRI-lijst9, zoals LifeWatch (e-Science and Technology 
European Research lnfrastructure Consortium for Biodiversity and Ecosystem 
Research), ICOS (the lntegrated Carbon Observation System) en EMBRC (European 
Marine Biological Resource Centre).  

 
6 Art. 6, §.2 van het VLIZ-convenant. 
7 De operationele doelstellingen worden hier omwille van de leesbaarheid verkort weergegeven. 
8 UNESCO-IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma (International 
Oceanographic Data and Information Exchange) van het UNESCO-IOC (Intergouvernementele Oceanografische Commissie). 
9 Het European Strategy Forum on Research Infrastructures, zie ook http://www.esfri.eu 

http://www.esfri.eu/
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Topic VLIZ 

Organisatiekader  Algemene Vergadering10 : De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve of 
stemgerechtigde leden van het VLIZ, die via dit hoogste bestuursorgaan het beleid 
van de instelling controleren. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal 
per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan. 

 Bestuursorgaan11 : het VLIZ wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, dat bestaat 
uit 12 leden en beslist over alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk zijn 
voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Dit Bestuursorgaan wordt minstens 
tweemaal per jaar12 bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter. 

 Wetenschappelijke Commissie13 (met drie onderling samenhangende en elkaar 
versterkende onderdelen: Wetenschappelijke Kerngroep, Klankbordgroep en 
Expertgroepen): commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse 
disciplines op het gebied van marien onderzoek uit alle Vlaamse 
onderzoeksinstellingen en, indien relevant, versterkt met buitenlandse experts, dat 
tot taak heeft het VLIZ en zijn Bestuursorgaan te ondersteunen bij het formuleren 
van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde onderbouwde adviezen en 
dat tevens verantwoordelijk is voor het imago van het VLIZ. 

 Algemene Directie & Centrale Ondersteunende Diensten14 : De Algemene Directie 
en de Centrale Ondersteunende Diensten overzien de dagelijkse werking van het 
VLIZ en vormen de communicatielink met alle andere partners van de InnovOcean-
site in Oostende - 13 VTE in 2021. 

 Het VLIZ is - naast de algemene directie - georganiseerd in 3 departementen15: 
◆ Wetenschapsondersteuning (met als afdelingen: datacentrum, IT, 

onderzoeksinfrastructuur, bibliotheek, wetenschapscommunicatie) - 48 
VTE in 2021. 

◆ Valorisatie & Innovatie (met als afdelingen: beleidsinformatie, Marine 
Robotics Centre16 ) - 13 VTE in 2021. 

◆ Onderzoek (met als afdelingen: onderzoek, Marine Observation Centre) - 40 
VTE in 2021. 

 Ondersteuning van de internationale organisaties op de InnovOcean-locatie - 9 VTE 
in 2021. 

Kritieke prestatie-

indicatoren17 

De operationele doelstellingen voor de periode 2017-2021 worden vertaald in 12 KPI’s.  
 KPI 118: Jaarlijks aantal a1-publicaties met een VLIZ-medewerker als auteur: 7 (KPI 

voor 2017 en 2018), 19 (als gemiddelde 2017-2019, KPI voor 2019), 22 (als 
gemiddelde 2018-2020, KPI voor 2020) en 28 (als gemiddelde 2019-2021, KPI voor 
2021). 

 KPI 2: De organisatie van een jaarlijks 'marine science meets maritime industry'-
event. 

 
10 Zie http://www.vliz.be/nl/algemene-vergadering 
11 Zie http://www.vliz.be/nl/bestuursorgaan   
12 Statutair werd dit op minstens tweemaal per jaar vastgelegd, maar in de praktijk is het minstens viermaal per jaar. 
13 Zie http://www.vliz.be/nl/wetenschappelijke-commissie 
14 Zie http://www.vliz.be/nl/algemene-directie-en-afdeling-cod 
15 Zie https://www.vliz.be/nl/organisatie 
16 Zie http://www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre 
17 Art. 7 van het VLIZ-convenant. 
18 De streefwaardes voor deze KPI werd opgetrokken in het addendum van 20/12/2019 aan het convenant ten gevolge van de algemene 
verhoging van de werkingsmiddelen en de versterkte positie om onderzoek en ontwikkeling met een mogelijk economische finaliteit te 
ondersteunen (gelinkt aan het onderzoeksmandaat van het VLIZ).  

http://www.vliz.be/nl/algemene-vergadering
http://www.vliz.be/nl/bestuursorgaan
http://www.vliz.be/nl/wetenschappelijke-commissie
http://www.vliz.be/nl/algemene-directie-en-afdeling-cod
https://www.vliz.be/nl/organisatie
http://www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre
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Topic VLIZ 

 KPI 3: Minimum 180 vaardagen19 voor wetenschappelijk onderzoek, monitoring en 
educatie per jaar. Dit is de som van de uitgevoerde vaardagen met de RV20 Simon 
Stevin, de RIB21 Zeekat en andere schepen uitgerust met apparatuur van de 
Instelling. 

 KPI 4: tot en met 2018: Jaarlijks minstens vier campagnes waarop de ROV22 Genesis 
wordt ingezet. Vanaf 2019: Jaarlijks 7 missies met de instrumenten van het Marine 
Robotics Centre. Meerdaagse inzet van de toestellen dragen per 4 dagen bij aan 
dit aantal. 

 KPI 5: Minimum 120 kalenderdagen per jaar waarbij externen het Marien Station 
Oostende gebruiken voor wetenschappelijke of educatieve activiteiten. 

 KPI 6: Het aantal datasets dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld van Vlaamse 
mariene onderzoekers en dat wordt gepubliceerd in 'Open Access' en waarvan de 
acquisitie gebeurde d.m.v. de RV Simon Stevin, de Vlaamse ESFRl- 
onderzoeksinfrastructuren of waarvan de aanlevering gebeurde in het kader van 
internationale netwerken of projecten waarbij het VLIZ betrokken is, bedraagt 
minstens 30 per jaar. 

 KPI 7: Het aantal georganiseerde data-analyse en -training workshops bedraagt 
minimaal 3 per jaar. 

 KPI 8: De jaarlijkse aangroei van het aantal nieuwe referenties in het Open Marien 
Archief bedraagt min. 2.500 eenheden per jaar (opgedeeld naar aantal artikels, 
thesissen, boeken en rapporten, conference proceedings (incl. abstracts) en 
andere). 

 KPI 9: De responstijd van literatuuraanvragen in de bibliotheek is dusdanig dat 90% 
van de documentleveringen gebeurt binnen één werkdag na aanvraag. 

 KPI 10: Deelname aan minstens tien overlegmomenten in formele overlegfora 
(conform jaarlijks geactualiseerd werkplan of strategisch plan) en drie 
beleidsadviezen m.b.t. onderzoek ten behoeve van de Blauwe Economie, geleverd 
binnen twintig werkdagen na hun aanvraag en dit in het kader van een jaarlijks 
geactualiseerd Strategisch Plan 'Beleidsadvies Blauwe Economie'. 

 KPI 10bis23: Het aantal geïnitieerde en lopende onderzoeks- en innovatie-
initiatieven in het kader van de Blauwe Economie waarin VLIZ een actieve 
deelname opneemt, bedraagt 4 per jaar. 

 KPI 11: Jaarlijkse actualisering van de inventaris van het mariene 
onderzoekslandschap in Vlaanderen (Compendium voor Kust en Zee). 

 KPI 12: Het aantal georganiseerde evenementen en communicatieproducten 
gemaakt i.s.m. wetenschappers waarbij mariene informatie wordt overgedragen 
naar onderzoekers, het grote publiek en/of educatoren bedraagt minimaal 8 
evenementen/producten per jaar. 

 
19 Indien kan aangetoond worden dat door omstandigheden waarop de Instelling geen invloed had, een significant deel van de met VLOOT 
afgesproken planning van inzet van de RV Simon Stevin (gebaseerd op het jaarlijks vastgestelde beschikbaarheidsschema) niet is gehaald, 
vervalt deze indicator. VLOOT is de rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen en maakt via het agentschap Maritieme Dienstverlening en 
Kust deel uit van de Vlaamse overheid. VLOOT zorgt, als eigenaar van het onderzoeksschip, voor de bemanning, het technisch onderhoud en 
draagt alle operationele kosten (http://www.welkombijvloot.be/). 
20 RV staat voor research vessel. 
21 RIB staat voor Rigid Inflatable Boat. De beperkte diepgang (1m) van de boot laat toe om bv. stalen te nemen in ondiepe zones. 
22 ROV staat voor remotely operated vehicle en is een onderwaterrobot. 
23 Deze nieuwe KPI werd opgenomen in het addendum aan het convenant van 20/12/2019 tengevolge van de algemene verhoging van de 
werkingsmiddelen en de versterkte positie om onderzoek en ontwikkeling met een mogelijk economische finaliteit te ondersteunen (gelinkt 
aan het onderzoeksmandaat van het VLIZ). 

http://www.welkombijvloot.be/
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Topic VLIZ 

Financiering24 De Vlaamse Regering stelt binnen de beschikbare begrotingskredieten een jaarlijkse 
basissubsidie ter beschikking aan het VLIZ die in 2017 en 2018 gelijk was aan het 
basisbedrag van 5.108.000 EUR, waarvan 910.000 EUR investeringssubsidie (jaarlijks te 
indexeren). In 2019 steeg de recurrente basissubsidie van VLIZ substantieel met 2 mln. 
EUR. In 2020 werd 83% van de basissubsidie toegerekend aan de werking van VLIZ en de 
resterende 17% aan de huisvesting van internationale organisaties op de InnovOcean-
site25. Tijdens het lopende convenant voorzag de Vlaamse begroting niet in een 
aanpassing van het basisbedrag aan de gezondheidsindex. 
 

Jaren Basissubsidie Investeringssubsidie Totale subsidie 
per jaar 

2017-2018 4,198  mln. EUR 0,910 mln. EUR 5,108 mln. EUR 

2019-2021 6,198 mln. EUR 0,910 mln. EUR 7,108 mln. EUR 

 
◆ 90% van de jaarlijkse subsidie wordt in drie schijven uitbetaald. 
◆ Het jaarlijks saldo van 10% wordt uitbetaald binnen de 60 kalenderdagen na 

ontvangst en goedkeuring door het Departement van het te leveren bewijs 
over de correcte besteding van de jaarlijkse subsidie en van het behalen van 
de nodige KPI’s. 

 
Indien vooropgestelde resultaten zijn behaald 
voor: 

Dan wordt volgend % van het max. saldo 
uitbetaald: 

Minstens 11 van de 12 KPI’s 100% 

Minstens 10 van de 12 KPI’s 70% 

Minstens 6 van de 12 KPI’s 40% 

Minder dan 6 van de 9 KPI’s 0% 

 
Gedurende het lopende convenant ontving het VLIZ volgende additionele bedragen van 
de Vlaamse overheid voor de financiering van specifieke investeringen:  
 

jaar Voorwerp van de investering bedrag 
2017 Oprichting van het Marine Robotics Centre 3,0 mln. EUR 

2019 Realisatie van de Ocean Innovation Space26 (labs) 
op Marien Station Oostende 

2,0 mln. EUR 

2020 Realisatie van de eerste fase van de Ocean 

Innovation Space 

945K EUR 

(gedeeld) Datasteward in het kader van het Flemish 

Open Science Board (FOSB) 27 

75K EUR 

 

Aanvullend aan de subsidie van de Vlaamse overheid ontvangt het VLIZ een jaarlijkse 

subsidie van de Provincie West-Vlaanderen van 158,90K EUR (2017, jaarlijks geïndexeerd, 

163,35K EUR in 2020). 
 

 
24 Zie EWI Speurgids 2020 en VLIZ convenant (+ addendum) art. 11. 
25 Binnen de basissubsidie wordt er jaarlijks 1,080 mln. EUR uitgetrokken voor de huisvesting van de internationale instellingen. 
26 https://www.vliz.be/en/news?p=show&id=8534. 
27 Om in te spelen op de Europese en internationale evoluties naar Open Science, werd eind 2019 de Vlaamse Open Science Board (FOSB) 
opgericht. De taak van de FOSB is om, in overleg met alle relevante Vlaamse stakeholders, het Open Science-beleid in Vlaanderen uit te voeren. 
Hiervoor is een structuur opgezet die alle aspecten omvat: architectuur, datamaturiteit, semantiek, Research Data Management (RDM) en 
interoperabiliteit tussen de kennisinstellingen en richting de European Open Science Cloud. De data steward die bij het VLIZ werd aangesteld 
zal alle mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen ondersteunen bij de uitvoering van hun open science beleid. De datasteward werkt dus 
niet enkel voor het VLIZ. 

https://www.vliz.be/en/news?p=show&id=8534
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Topic VLIZ 

Geraadpleegde 

bronnen 

 Convenant 2017-2021 tussen het VLIZ en het Vlaamse Gewest (incl. addendum) 
 EWI, Speurgids 2020 
 W&I-decreet 
 VLIZ, Charter Deugdelijk Bestuur 
 Website VLIZ 

 

EX-POST-EVALUATIE 

 Opvolging van de aanbevelingen van de vorige evaluatie 

De 2016-evaluatie resulteerde in aanbevelingen om de werking en impact van het VLIZ te verbeteren. 

Op basis van onze evaluatie-werkzaamheden kunnen we vaststellen dat het VLIZ er tijdens het huidige 

convenant (2017-2021) in geslaagd is de aanbevelingen van de vorige evaluatie grotendeels met succes 

te implementeren. De onderstaande tabel geeft een vergelijking tussen de aanbevelingen in de 

voorgaande evaluatie voor VLIZ en de staat van uitvoering op dit moment. Voor iedere aanbeveling 

wordt aangegeven in welke mate er werd op ingespeeld aan de hand van de volgende kleurcode: groene 

vakken geven aan dat de aanbeveling werd opgevolgd, de gele vakken geven aan dat de aanbevelingen 

nog steeds (gedeeltelijk) gelden. 

Opvolging van de aanbevelingen uit de vorige evaluatie van VLIZ (2016) 

Aanbeveling Staat van uitvoering 

Ga verder op de ingeslagen weg, maar behoud 

aandacht voor de meerwaarde van (extra) 

activiteiten. Een uitbreiding van de activiteiten van 

het VLIZ richting de uitvoering van 

onderzoeksactiviteiten lijkt ons een logische en 

waardevolle ontwikkeling. Belangrijk uitgangspunt 

hierbij is dat (oneerlijke) concurrentie met 

universiteiten dient te worden vermeden.  

Het VLIZ heeft zijn onderzoeksmandaat ingevuld en een eigen 

onderzoeksdepartement binnen zijn structuur ingericht. Om 

oneerlijke concurrentie met universiteiten te vermijden, is een open 

en transparante procedure opgezet, via een portfoliocomité28. 

Zorg voor verdere professionalisering en versterking 

van de organisatie. Een belangrijk aandachtspunt 

voor de toekomst blijft het bewaken van het ‘eigen 

(informele en persoonlijke) karakter’ van het VLIZ en 

het groepsgevoel. Anderzijds gaat het om aandacht 

voor risicomanagement, waarbij het vooral van 

belang is om de afhankelijkheid van project-

gebonden financiering voor de betaling van 

medewerkers en/of financiering van basistaken te 

beperken. Ook dient de interne organisatie herzien 

te worden indien de missie en het takenpakket van 

het VLIZ worden aangepast. 

De VLIZ-cultuur en het ‘human capital’ zijn sterktes van de 

organisatie gebleven. De organisatie werkt ondernemend en speelt 

in op opportuniteiten in zijn werkveld. De organisatie is sterk 

gegroeid, mede door de uitbreiding van de taken, van 66 naar 126 

medewerkers. Deze sterke groei heeft geleid tot groeipijnen en het 

aandachtspunt m.b.t. professionalisering van de organisatie blijft 

gelden. 

 
28 Het portfoliocomité is in 2017 opgericht en is een interne commissie van VLIZ die aftoetst of aan alle randvoorwaarden beschreven in het 
VLIZ-onderzoekskader wordt voldaan. Het portfoliocomité geeft een definitieve go/no go. 
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Aanbeveling Staat van uitvoering 

Bekijk de samenstelling en werking van de raad van 

bestuur en Wetenschappelijke Commissie opnieuw. 

Hoewel de samenstelling en werking van de raad van 

bestuur en de Wetenschappelijke Commissie voor 

de periode 2012-2016 is herbekeken, is het goed om 

deze oefening te herhalen. 

Het VLIZ heeft zijn Good Governance Charter geüpdatet eind 2017 

en heeft zijn Bestuursorgaan hervormd in 2018 door het aantal 

leden te verminderen van 16 naar 12 (6 aangeduid door de Vlaamse 

Regering, 2 aangeduid door de Provincie West-Vlaanderen en 4 

onafhankelijke bestuurders, aangeduid via een open call voor een 3-

jarig mandaat). 

De Wetenschappelijke Commissie werd niet hervormd, met 

uitzondering van een verhoging van het aantal vertegenwoordigers 

van de UA en VUB telkens van 1 naar 2, zodat dit hetzelfde aantal 

vertegenwoordigers is als van de UGent en de KU Leuven. Het VLIZ 

is zoekende om de werking van de Wetenschappelijke Commissie te 

verbeteren 

Versterk de relatie tussen wetenschap en industrie. 

Door intensiever op te trekken met spelers in de 

blauwe cluster en tegemoet te komen aan de 

groeiende nood aan informatie over de zee en kust, 

kan het VLIZ een nog sterkere positie verwerven in 

het Vlaams (innovatie)landschap. 

Het VLIZ heeft een bepalende rol gespeeld in de oprichting van de 

Blauwe Cluster, en is zeer actief betrokken bij de 

onderzoeksstrategie en projecten van de cluster. Daartoe is een 

derde departement binnen het VLIZ opgericht, zijnde voor de 

valorisatie of de kennisuitwisseling. 

Vergroot de beleidsimpact. Bekijk waar het mogelijk 

is om meer proactief op te treden richting het beleid 

en de kennis en expertise van het VLIZ nog beter te 

benutten bij de beleidsvorming (bijv. rondom blue 

growth, ocean literacy).  

Het VLIZ heeft een sterk beleidsnetwerk, zowel lokaal als Vlaams als 

internationaal. Het VLIZ is de voorbije convenantsperiode actief 

betrokken bij ‘blauwe’ beleidsinitiatieven op de verschillende 

beleidsniveaus. Door de toenemende beleidsaandacht voor de ‘blue 

strategy’ openen er zich hier evenwel nog verdere perspectieven. 

Richt onderwijsactiviteiten en activiteiten voor het 

grote publiek nadrukkelijker op jongeren in 

samenwerking met andere spelers. Het is naar ons 

idee waardevol om (onderwijs)activiteiten van het 

VLIZ ook actief te richten op het lager onderwijs. 

Het VLIZ heeft de doelgroepen niet actief kunnen vergroten wegens 

te beperkte resources (1 VTE binnen de wetenschapscommunicatie-

divisie met 4 VTE). Er is ook een bijkomende vraag ontstaan om het 

onderwijsaanbod uit te breiden naar het hoger onderwijs (veldwerk, 

training op zee). 

Verder ontsluiten van de bibliotheekcollectie. De 

afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om 

de collectie beter te ontsluiten, o.a. door 

digitalisering. Het verder ontsluiten van de collectie 

(bv. door verdere digitalisering en koppeling aan 

andere informatiesystemen) blijft een belangrijk 

aandachtspunt voor de komende periode.  

Het VLIZ heeft de voorbije jaren grote delen van de bibliotheek en 

de gearchiveerde collectie gedigitaliseerd, ook met het oog op de 

verhuis naar de nieuwe site. Het Open Marine Archive (OMA) biedt 

directe toegang tot het Belgische deel van de collectie. Ook via 

projectwebsites, portalen en catalogi is de literatuur toegankelijk 

gemaakt en werden er hierbij metadata gehaald uit datasystemen 

zoals WoRMS29 en Marine Regions30. De metadata van de 

publicaties worden automatisch overgezet van IMIS31 naar FRIS32. 

 

  

 
29 WoRMS staat voor World Register of Marine Species en is een wereldwijde referentielijst van alle leven in de oceaan. Zie ook 
http://www.marinespecies.org/.  
30 Marine Regions is een register voor geografische plaatsnamen en gebieden. Het biedt een standaard voor mariene locaties, grenzen en 
gebieden. Zie ook https://www.marineregions.org/.  
31 IMIS staat voor ntegrated Marine Information System is het systeem dat alle informatie centraliseert m.b.t. Vlaamse Marine wetenschappen 
(CV’s, projecten, publicaties en datasets). 
32 FRIS staat voor het Flanders Research Information Space, het onderzoeksportaal van de Vlaamse overheid met informatie over onderzoekers 
en hun onderzoek in Vlaanderen. 

http://www.marinespecies.org/
https://www.marineregions.org/
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 Sterke ontwikkeling van het VLIZ tijdens de lopende convenantsperiode 

In 2017 heeft het VLIZ een mandaat gekregen met 2 belangrijke nieuwe taken: een wetenschappelijk 

onderzoeksmandaat en de blauwe economie als nieuwe doelgroep met een verhoogd belang van de 

valorisatie van wetenschappelijke kennis naar de blauwe economie. Deze 2 nieuwe taken hebben 

geresulteerd in een nieuw VLIZ-model bestaande uit 3 belangrijke pijlers: diensten-onderzoek-valorisatie.  

De Vlaamse overheid heeft de subsidie aan het VLIZ in het huidige convenant aanzienlijk verhoogd om 

de nodige middelen te voorzien voor de uitvoering van deze kerntaken. De recurrente subsidie steeg 

met 3 mln. EUR in vergelijking met het vorige convenant en er werden belangrijke eenmalige 

investeringen gedaan (in het Marine Robotics Centre, in de bouw van de InnovOcean Campus33  en in 

de uitbreiding van het Marien Station Oostende34). 

Tijdens het huidige convenant nam het personeel van het VLIZ toe van 66 eind 2016 tot 126 in 2020 

(aantal werknemers). Er vond ook een verschuiving plaats van voornamelijk vast naar voornamelijk 

contractueel personeel. Deze uitbreiding van taken is echter nog niet stabiel en brengt operationele 

uitdagingen met zich mee. Bij verdere groei van het instituut signaleert het VLIZ ook knelpunten en 

risico's in de personeelsbezetting (ontbrekende profielen, gebrek aan redundantie) op de volgende 

gebieden: juridisch advies, junior HR-professional, (interne) communicatie & branding, open science 

data-ontwikkelaar, open science-architect, informatiemanager, mariene technici en laboranten. 

 

 Alle KPI’s werden tot dusver behaald 

Tot nu toe heeft het VLIZ alle KPI's voor de convenantsperiode 2017-2021 gehaald, zelfs in 2020 toen 

vanwege de COVID-pandemie verschillende evenementen en zeemissies werden geannuleerd. 

Nr. KPI Doel Prestatie 

2017 2018 2019 2020 gemiddelde 
2017-2020 

1 A1-publicaties  2017-2018: 7  
2019: 1935 
2020: 22 
2021: 28  

14 33 31 41 30 

2 Organisatie van het jaarlijkse 
evenement "Mariene 
wetenschap ontmoet 
maritieme industrie" (aantal 
deelnemers) 

Evenement 

georganiseerd 

Ja  
(101) 

Ja 
(98) 

Ja 
 (110)  

Ja virtueel – 

(137 36) 

Ja 
 (112) 

3 Vaardagen besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek, 
monitoring & educatie 

180 dagen  234 278 255 243 252 

 
33 De InnovOcean Campus wordt vanaf eind 2022 de nieuwe huisvesting voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en haar (inter)nationale 
partners, waar ook het ILVO zal co-housen. Zie ook http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8440. 
34 Het Marien Station Oostende (MSO) is een kustsatellietlaboratorium dat ter beschikking staat van alle Vlaamse mariene wetenschappers. 
Het MSO omvat multifunctionele laboratoria, biedt opslagcapaciteit voor wetenschappelijk materiaal en heeft ruimte voor publieksactiviteiten. 
Zie ook http://www.vliz.be/en/marine-station-ostend  
35 De KPI-doelstelling voor 2019 is berekend als gemiddelde van 2017-2019, de KPI voor 2020 is berekend als gemiddelde van 2018-2020 en 
de KPI voor 2021 is berekend als gemiddelde van 2019-2021. 
36 In 2020 werd het evenement 'Marine science meets maritime industry' omgedoopt tot Blue Economy Science Summit (BESS). Door de 
COVID-maatregelen kon geen groot evenement worden georganiseerd, maar VLIZ organiseerde wel een aantal kleinere evenementen die 
kaderen in het kernidee van KPI2: wetenschap en industrie dichter bij elkaar brengen. 

http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8440
http://www.vliz.be/en/marine-station-ostend
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Nr. KPI Doel Prestatie 

2017 2018 2019 2020 gemiddelde 
2017-2020 

4 ROV genesis ingezet op 
campagnes (tot 2018) 

4 campagnes  4 4    

Missies uitgevoerd met 
apparatuur van het marien 
roboticacentrum (sinds 
2019) 

7 missies   16 1037 13 

5 Gebruik van het Marien 
Station Oostende door 
externe partijen voor 
wetenschappelijke of 
educatieve activiteiten 

120 dagen 134 155 205 139 158 

6 Datasets ter beschikking 
gesteld aan Vlaamse 
mariene onderzoekers & 
gepubliceerd in 'open access' 

30 data sets  183 120 90 233 157 

7 Workshops data-analyse en 
opleiding (deelnemers) 

3  12 
(202) 

14 
 (338) 

9 
 (287) 

5 
 (n.b.) 

10 
 (276) 

8 Aangroei van het aantal 
nieuwe referenties in het 
Open Marien Archief (OMA) 

Jaarlijkse groei 
van 2.500 
referenties 

2.514 2.728 3.102 4.306 3.183 

9 Levering van documenten 
binnen 1 werkdag 

90% van de 
documenten  

96.6% 95.4% 94.8% 94.0% 95.3% 

10 Deelname aan overleg + 
beleidsaanbevelingen   

10 consultaties 43  33  73  58 52 

3 
beleidsaanbeveli
ngen 

18 19 18 20 19 

10 
bis 

Deelname aan geïnitieerde 
of lopende onderzoeks- & 
innovatie-initiatieven (sinds 
2019) 

4 initiatieven    25 36 31 

11 Update van de inventaris van 
het mariene 
onderzoekslandschap 
(Compendium voor Kust en 
Zee) 

Jaarlijkse update  Ja Ja Ja Ja ja 

12 Evenementen en 
communicatieproducten 

8 evenementen 
en 
communicatie-
producten 

23 25 25 18 23 

Bron: VLIZ, Jaarrapporten 2017-2020. 

  

 
37  5 missies werden geannuleerd omwille van COVID-pandemie en 1 missie omwille van slechte weersomstandigheden. 
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 Financiële uitdagingen 

In de afgelopen convenantsperiode heeft het VLIZ een sterke groei in inkomsten en uitgaven 

doorgemaakt. Elk jaar sinds 2016 is het gelukt om met een positief resultaat af te sluiten. Meer in detail 

leren we het volgende: 

 De financieringsmiddelen van het VLIZ zijn in de periode 2016-2020 met bijna 53% gegroeid, 

vooral dankzij een stijging van de recurrente subsidie van de Vlaamse overheid van 3,018 

mln. EUR in 2016 naar 6,198 mln. EUR in 2020 (+105%). De financiering uit externe en 

competitieve bronnen is gegroeid van 3,658 mln. EUR in 2016 tot 4,812 mln. EUR in 2020 

(+32%). Naast de terugkerende subsidie ontvangt VLIZ ook een jaarlijkse 

investeringssubsidie die tijdens het huidige convenant 2017-2021 is gedaald van 1,080 mln. 

EUR in 2016 naar 0,910 mln. EUR (-17%). 

 Het aandeel van de recurrente subsidie van de Vlaamse overheid neemt toe door de nieuwe 
mandaten die tijdens het huidige convenant aan het VLIZ werden toegekend en waaraan 
bijkomende subsidies werden gekoppeld. 

 De operationele uitgaven zijn met 50% gestegen ten opzichte van 2016, met de sterkste 
groei in personeelskosten (+75%) en de laagste in operationele kosten (handelsgoederen, 
leveringen van goederen en diensten, verzekeringen ...) met een stijging van +20%. Het 
aandeel van de personeelskosten in de totale operationele kosten is gestegen van 54% in 
2016 tot 63% in 2020. 

Ondanks de verhoging van de VLIZ-financiering door de Vlaamse overheid (gekoppeld aan de extra taken 

in de periode 2017-2021), staat het VLIZ voor financiële uitdagingen: 

 Het VLIZ wijst erop dat er onvoldoende middelen zijn om bepaalde functies in te vullen, wat tot 

knelpunten in de organisatie kan leiden (juridisch advies, junior HR-professional, open science data-

ontwikkelaar, open science-architect, informatiemanager, scheeps- en labotechnici); 

 Onvoldoende budget voor onderhoudsinvesteringen, die niet zijn meegegroeid met de uitbreiding 

van het VLIZ-taken en de extra investeringen; 

 De VLIZ-financiering van de Vlaamse overheid werd niet geïndexeerd, terwijl de lonen wel 

geïndexeerd worden. 

 

 Onderzoeksstrategie en wetenschappelijke excellentie 

Sinds 2017 heeft het VLIZ het mandaat om onderzoek te initiëren en uit te voeren, ten dienste van, in 

samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen.  

De onderzoeksagenda wordt gedetailleerd in jaarlijkse werkplannen en onderzoeksagenda's, die voor 

advies worden voorgelegd aan de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ en ter goedkeuring aan 

het Bestuursorgaan.  

De onderzoeksprogramma's en -projecten werden ondergebracht in een onderzoeksdivisie met als 

operationele doelstellingen het uitvoeren van multidisciplinair marien onderzoek op basis van een 

onderzoeksagenda bestaande uit 6 (brede) thema’s. Het VLIZ is er ook in geslaagd om op relatief korte 

termijn een jong en internationaal onderzoeksteam uit te bouwen, dat inmiddels bestaat uit 40 VTE38. 

 
38 In het onderzoeksteam zitten er ook enkele technische medewerkers, maar de overgrote meerderheid zijn onderzoekers. 
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Afgaande op deze groei van de onderzoeksactiviteiten en publicaties (zie verder) lijkt dit 

onderzoeksdepartement een goede start te hebben genomen, die evenwel de komende 

convenantsperiode zal moeten bevestigd worden.   

Een specifiek aandachtspunt is de niet optimale werking van de Wetenschappelijke Kerngroep binnen 

de Wetenschappelijke Commissie. Het VLIZ stelt in zijn ex-postevaluatie39: "de eenzijdige 

informatieverstrekking40 is vaak problematisch (er zijn incidenten geweest van schending van de 

vertrouwelijkheid en ongepaste interventies door leden)". Bijgevolg roept het management van het VLIZ 

op tot een hervorming van de Wetenschappelijke Commissie.  

Het Centrum voor O&O-monitoring (ECOOM) heeft een onafhankelijke bibliometrische studie 

uitgevoerd om de wetenschappelijke prestaties van het VLIZ in de loop van de tijd en in vergelijking met 

andere mariene referentie-instituten te evalueren. 

De ECOOM-onderzoekers concluderen als volgt: "Het publicatiepatroon van VLIZ in de periode 2010-

2019 toont aan dat, ondanks een eerder beperkte publicatie-output, VLIZ-wetenschappers een citatie-

impact hebben gerealiseerd die ruim boven de internationale norm ligt en die vergelijkbaar is met de 

norm van de drie referentie-instituten. Een aanzienlijk deel van de VLIZ-publicaties gebeurt in 

samenwerking met internationale partners en deze partnerschappen duwen de citatiescores nog hoger. 

De publicaties van 2018 en 2019 vertonen een duidelijk groeipad, maar zijn nog niet opgenomen in de 

citatieanalyse. Als dusdanig houden ze een veelbelovend toekomstperspectief in voor de bibliometrische 

prestaties van VLIZ." (Bibliometrische studie van het VLIZ, ECOOM, 2021). 

 

BENCHMARK 
 

Als onderdeel van deze evaluatie is een benchmarkanalyse uitgevoerd die de vergelijking maakt tussen 

het VLIZ en drie andere buitenlandse mariene kenniscentra. De volgende organisaties zijn opgenomen 

in de benchmark:  

 Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, afgekort als NIOZ (Nederland);  

 National Oceanography Centre, afgekort als NOC (Verenigd Koninkrijk); 

 Marine Institute – Foras na Mara, afgekort als MI (Ierland). 

Om het VLIZ met andere mariene kenniscentra te vergelijken is het goed om rekening te houden met 

verschillen in historiek, opdracht en omvang van de benchmarks. Zo hebben de benchmarkinstellingen 

allen een langere onderzoekstraditie en zijn van daaruit ook gegroeid, terwijl het VLIZ ontstaan is als 

wens van Vlaamse stakeholders voor coördinatie en dienstverlening en pas in 2017 zijn 

onderzoeksmandaat heeft gekregen. Het VLIZ is jonger en ook kleiner dan het NIOZ en het NOC. Met 

het MI is het dan weer (min of meer) vergelijkbaar qua takenpakket en leeftijd. Communicatie naar het 

brede publiek is dan weer geen taak van het NIOZ. Ze zien zichzelf eerder als ‘eerste wagon van de 

kennistrein’41. 

 
39 VLIZ, ex-post-zelfevaluatie. 
40 Hier wordt bedoeld: van het VLIZ naar de leden-universitaire vertegenwoordigers in de Wetenschappelijke Kerngroep (binnen de 
Wetenschappelijke Commissie). 
41 Op basis van het interview met het NIOZ. 
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De geïnterviewde gesprekspartners van de benchmarkinstellingen zien het VLIZ als een professionele 

organisatie met een sterke reputatie in het EU-marien ecosysteem. Speerpunten van het VLIZ zijn 

volgens hen de positie van het VLIZ als coördinator en host van internationale instellingen. Ook de rol 

die het VLIZ speelt op het vlak van externe communicatie en de publicatie van het Compendium voor 

Kust en Zee worden gezien als VLIZ-speerpunten. Het NIOZ werkt al intensief samen met het VLIZ: de 

VLIZ-databanksystemen worden gebruikt en er wordt wederzijds gebruik gemaakt van elkaars 

apparatuur (bv. het NIOZ gebruikt de ROV van het VLIZ voor mariene robotica-opdrachten).  Volgens 

het MI is er dan weer te weinig samenwerking met het VLIZ, en is ze vragende partij om nader kennis te 

maken en terreinen voor samenwerking te identificeren.  

De drie benchmarkinstellingen zijn gestart vanuit een onderzoeksfocus waar ze dus ook een lange 

traditie hebben in opgebouwd. Daarom is het aangewezen om vergelijkingen in wetenschappelijke 

excellentie tussen het VLIZ en de benchmarkinstellingen met de nodige voorzichtigheid te 

interpreteren. Ondanks het recente onderzoeksmandaat scoort het VLIZ toch goed op het vlak van 

wetenschappelijke performantie: hoewel het absoluut aantal publicaties en citaten een stuk lager ligt 

bij het VLIZ in vergelijking met de benchmarkinstituten, tonen de citatie-indicatoren aan dat het 

citatieprofiel van het VLIZ vergelijkbaar is met dat van de benchmarkinstituten.  

De onderzoeksprogramma’s van de benchmarkinstellingen zijn gebaseerd op strategische keuzes, 

terwijl het VLIZ aanvullend aan de mariene onderzoeksthema’s van de Vlaamse universiteiten een eigen 

breed programma heeft opgesteld, en het in de toekomst wenselijk zou zijn om vanuit een 

samenwerkingsfilosofie tot een meer gezamenlijk programma te komen. Lering kan op dit vlak 

verzameld worden bij de benchmarkinstellingen, die allen hun eigen samenwerkingsmodel hebben 

ontwikkeld (universiteit van Utrecht als aandeelhouder van het NIOZ, colocatie van het NOC met de 

universiteiten van Southampton en Liverpool, en de rol van het MI ook als onderzoeksfinancier, die 

oproepen uitschrijft waarop universiteiten inschrijven en PhD’s samen ingezet worden). Gezien de 

(beperkte) middelen voor marien onderzoek is volgens de benchmarkinstellingen ‘samenwerking’ het 

codewoord voor een optimale inzet van die middelen. 

Op het vlak van onderzoeksmanagement zijn er verschillende modellen bij de benchmarkinstellingen. 

Bij het MI worden de onderzoeksthema’s bepaald door het interne ‘research matrix team’ aangezien er 

geen wetenschappelijk adviescomité is. Bij het NOC is er wel zo’n comité waarvan de leden door NOC 

worden gekozen op basis van hun expertise. De bredere academische wereld wordt in de raad van 

bestuur vertegenwoordigd door 1 lid met een waarnemende rol. Het NIOZ heeft een onafhankelijke 

wetenschappelijke adviesraad (met onder andere 6 buitenlandse experten). Het instituut-adviescomité 

is een tweede orgaan, dat bestaat uit Nederlandse captains of industry. 

Ook in de samenwerking met het bedrijfsleven zien we verschillende patronen tussen de 

benchmarkinstellingen. Het NIOZ doet geen contractonderzoek rechtstreeks met en voor bedrijven, 

tenzij de resultaten kunnen gepubliceerd worden in een open source-artikel. Er is wel een kanaal 

gecreëerd waarbij bedrijven binnen consortia co-investeren, maar dit is tot dusver weinig succesvol 

geweest. De inkomsten uit samenwerking met bedrijven blijven onder 10% van het totale 

werkingsbudget. Het MI werkt samen met bedrijven in onderzoeksconsortia, eventueel met financiering 

van andere overheidsagentschappen zoals Enterprise Ireland of de Industry Cluster, maar dit blijft ook 

wel beperkt (het MI heeft interesse om te leren hoe het VLIZ samenwerkt met de Blauwe Cluster). Bij 

het NOC is deze interactie sterker uitgebouwd via NOC Innovation Ltd, dat de verbinding maakt tussen 

onderzoek en bedrijfsleven, dat fungeert als een tech-transfer-office voor industriële toepassingen, en 

zo middelen genereert vanuit licenties en toepassingen voor de eigen NOC-werking. Het NOC ziet hun 

Marine Robotics Centre als een belangrijke hefboom voor de intensifiëring van de samenwerking met 
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de industrie. Twee leden van de raad van bestuur van het NOC komen trouwens uit de industrie en het 

NOC plant een ruimer stakeholderforum te installeren naast hun wetenschappelijke adviesraad.  

Inzake thema’s voor de toekomst is het opvallend dat de drie benchmarkinstellingen grotendeels 

dezelfde prioriteiten op hun agenda plaatsen: 

 Onder het credo ‘our ocean, our coast, our future’ komt klimaatonderzoek bij het NIOZ bovenaan 

de agenda te staan, gezien de grote globale uitdagingen op het vlak van klimaatverandering. 

 Het MI spiegelt zijn strategische focus aan de grote beleidsprioriteiten op nationaal en EU-vlak zoals 

de Green Deal, het Climate Action Plan, de Climate and Low Carbon development Bill, de Blue 

Economy targets en de Brexit-impact. Bovenaan de lijst komt klimaatonderzoek en decarbonisatie. 

 Bij het NOC vormen ook de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling een prioriteit, naast 

technologische ontwikkelingen zoals mariene robotica en de accenten die ze leggen op 

samenwerking met de industrie, de UN decade of Ocean Science en het opzetten van een brede 

samenwerking met landen buiten de EU onder de Global Britain-vlag als gevolg van de Brexit.  

EX-ANTE-EVALUATIE 
 

 VLIZ-strategie 2022-2026 

In de VLIZ-strategie 2022-2026 wordt een kleine herformulering van de VLIZ-missie voorgesteld, maar 

de hoofdgedachte blijft ongewijzigd.42 Wat de strategische doelstellingen betreft, wordt een 

bijkomende 6de strategische doelstelling toegevoegd met betrekking tot de ontplooiing en het beheer 

van grote mariene onderzoeksinfrastructuren. Er wordt ook voorgesteld om 4 nieuwe transversale 

thema’s op te nemen in de toekomststrategie, met name de ESFRI-infrastructuren (zie volgend punt), 

Open Science, Technologische innovatie en de oprichting van een Marien Klimaatcentrum in 

Vlaanderen43. 

In lijn met de evaluatie van het expertenpanel beschouwen we deze strategie als een duidelijke en 

coherente set van strategische doelstellingen, maar ook als ambitieus voor een relatief klein instituut 

voor marien onderzoek. Hoewel het VLIZ kampt met groeipijnen, kiest het management van het VLIZ 

voor verdere groei in de periode 2022-2026. Het strategisch plan is gebaseerd op een basisscenario en 

twee groeiscenario's44. 

Het VLIZ is een kleine (en sterk presterende) speler in het mariene landschap met een breed spectrum 

aan thema's en activiteiten. Het moet echter oppassen dat het niet overdrijft met wat het doet of wil 

bereiken.  Uitmuntendheid vergt schaalgrootte, maar ook keuzes en prioritering binnen het drieledig 

VLIZ-model van ‘diensten-onderzoek-valorisatie’ om zo als wetenschappelijk instituut de vereiste 

 
42 De missie stelde onder meer dat het VLIZ de accumulatie van mariene kennis bevordert. In de aanpassing wordt in lijn met het bijkomende 
onderzoeksmandaat gekozen om dit te verwoorden als: “het VLIZ versterkt de mariene kennisbasis…”. Bij de omschrijving welke doelgroepen 
het VLIZ voor ogen heeft, wordt voorgesteld dit ruimer te formuleren, de specificatie dat het gaat om doelgroepen “voor kennisopbouw” weg 
te laten en in lijn met bijvoorbeeld de valorisatie-opdracht gewoon over “doelgroepen” te spreken. 
43 In de ex-ante-zelfevaluatie licht het VLIZ zijn ambitie toe om een kwantumsprong te maken naar een volwaardig Marien Klimaatcentrum 
Vlaanderen. Het VLIZ beschouwt dit transdisciplinair Marien Klimaatcentrum als een antwoord om de uitdagingen van de mariene 
klimaatverandering aan te pakken op basis van een quadruple helix-benadering (dus in samenwerking met zijn netwerk van mariene 
onderzoeksgroepen verbonden aan universiteiten en kennisinstellingen in Vlaanderen, België en het buitenland, met beleidsmakers, de 
industrie en het grote publiek). Als dusdanig zal het VLIZ Marien Klimaatcentrum een uniek platform vormen voor de Vlaamse Regering om 
cruciale mariene en kustinnovatie en onderzoeksthema's in verband met klimaatverandering te coördineren en aan te pakken. Het VLIZ raamt 
het totale jaarlijkse budget op 12 mln. EUR. 
44 VLIZ, ex-ante-zelfevaluatie. 
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excellentie aan te houden en te versterken. Dit impliceert dat ook aan overheidszijde de verwachtingen 

ten aanzien van het VLIZ gefocust zijn en in lijn gebracht moeten worden met de beschikbare middelen. 

Eén van de vlaggenschepen in de voorgestelde VLIZ-toekomststrategie is de oprichting van een Marien 

Klimaatcentrum. Voortbouwend op de capaciteit van het VLIZ op het vlak van zee-infrastructuur, 

observatie- en sensornetwerken, gecertificeerde mariene datasystemen, recente activiteiten in 

onderzoek en mariene robotica, en valorisatie van wetenschappelijke kennis voor de maatschappij, wil 

het instituut een kwantumsprong maken naar een VLIZ Marien Klimaatcentrum. Het VLIZ rekent 

minstens op een mandaat van de Vlaamse Regering om dit Marien Klimaatcentrum op te starten, 

eventueel gekoppeld aan een opstartbudget. In de visie van het VLIZ is een dergelijk budget beperkter 

in omvang en gericht op de financiering van voorbereidend werk en de eerste stappen tot de oprichting 

van een dergelijk centrum. 

Tijdens de review door het internationaal expertenpanel is deze ambitie grondig besproken. Het panel 

erkent dat klimaatverandering de grootste maatschappelijke uitdaging voor de komende jaren en 

decennia vormt, en dat marien onderzoek een belangrijke rol kan spelen bij het verwerven van inzicht 

in de regulering van het klimaat, het voorspellen van mechanismen en gevolgen van klimaatverandering 

en het vinden van oplossingen voor de klimaatuitdagingen. Bovendien is de klimaatverandering nauw 

verbonden met de biodiversiteitscrisis, ook op zee. Ook bij de drie benchmarkinstellingen staat 

klimaatonderzoek hoog op de agenda. Bijgevolg adviseren we om klimaatonderzoek te gebruiken als 

structurerend thema in de opmaak van het wetenschappelijk programma van het VLIZ. Ten aanzien van 

de oprichting van een Marien Klimaatcentrum vindt het panel het wenselijk dat het VLIZ een meer 

gedetailleerde beschrijving uitwerkt voor het concept van een dergelijk centrum dat een beter inzicht 

geeft in de missie en opdracht ervan en de relatie met de huidige troeven en sterke punten van het 

VLIZ, met het Vlaamse mariene onderzoekslandschap, het Vlaamse WTI- en klimaatbeleid en met de 

internationale ontwikkelingen op het vlak van marien klimaatonderzoek verheldert. Het is ook 

aanbevolen om samenwerking te verkennen met andere kenniscentra die klimaatonderzoek doen in 

Vlaanderen (universitaire onderzoeksgroepen, VITO, ...) en mariene kenniscentra in het buitenland zoals 

bijvoorbeeld de benchmarkinstellingen NIOZ, NOC en MI. 

 

 Belang van onderzoeksinfrastructuur voor het VLIZ 

Het VLIZ is medeorganisator van de Vlaamse bijdragen aan de mariene component van ESFRI-

infrastructuren waaraan België deelneemt, namelijk:  

 LifeWatch (sinds 2012): biodiversiteitsonderzoek, marien observatorium, gegevensbeheer en 
ontwikkeling van virtuele onderzoeksomgevingen; 

 ICOS (sinds 2013): beheer van de oceaanmeetstations op RV Simon Stevin en de Thorntonboei, 
ontwikkeling en inzet van in-situ-methaansensor en een chemisch lab in MSO; 

 EMBRC (sinds 2014): diensten, toegang tot biologisch materiaal uit de Noordzee, biobanking. 

De subsidies die het VLIZ ontvangt voor deze drie infrastructuren samen bedraagt ongeveer 1,83 mln. 

EUR per jaar: 1,37 mln. EUR voor LifeWatch, 310K EUR voor ICOS en 150K EUR voor EMBRC. Het grootste 

deel van het budget wordt besteed aan salarissen (ongeveer 20 mensen binnen het VLIZ, voornamelijk 

in het departement Diensten (datacentrum, IT en onderzoeksinfrastructuur) en het departement 

Onderzoek (Marine Observation Centre)). 
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Het VLIZ-management onderstreept het mogelijke verlies van de ESFRI-infrastructuur als de grootste 

bedreiging voor de toekomst van het instituut. Deze bedreiging lijkt het gevolg te zijn van het feit dat 

de deelname sinds 2018 geregeld wordt via FWO-IRI45-oproepen, die de (competitief verworven) 

financiering (na honorering) maar voor 4 jaar garanderen46. Vertegenwoordigers van de Vlaamse 

Regering stellen dat de beslissing die in 2018 werd genomen over het installeren van een competitief 

kader voor Vlaamse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren, en dus aan ESFRI's, niet 

zal worden gewijzigd. Dit impliceert dat het VLIZ sterke dossiers zal moeten opstellen waarin de 

toegevoegde waarde, het strategisch belang voor Vlaanderen en de (maatschappelijke) impact van de 

onderzoeksinfrastructuur duidelijk worden onderbouwd. 

Indien de VLIZ-voorstellen voor toekomstige financiering van deze internationale onderzoeks-

infrastructuur niet worden goedgekeurd, leidt dit tot een vermindering van deze externe competitieve 

financiering vanaf 2024, tenzij het VLIZ alternatieve financieringsbronnen vindt. In zijn eindrapport 

onderlijnt het internationaal expertenpanel het belang van de voortzetting van de deelname van het 

VLIZ aan de Europese onderzoeksinfrastructuren (LifeWatch, ICOS en EMBRC), en dit zowel vanuit 

financieel als wetenschappelijk oogpunt. Het expertenpanel is dan ook van mening dat aanzienlijke 

activa verloren kunnen gaan indien het VLIZ deze financiering zou verliezen en adviseert om te 

anticiperen op een mogelijk verlies van deze infrastructuren, door: 

 sterke dossiers voor te bereiden die de competitie kunnen aangaan binnen de IRI-oproepen; 

 voor de auteurs binnen het VLIZ verantwoordelijk voor het opstellen van deze dossiers specifieke 
training en begeleiding te voorzien; 

 vanuit de Vlaamse overheid begeleiding te voorzien bij de voorbereiding van deze dossiers47, . 

 

 Verwachtingen van de overheid ten aanzien van het VLIZ 

De impact van het VLIZ is gericht (of zou dat moeten zijn) op meerdere beleidsniveaus, en in eerste 

instantie zowel op het beleidsniveau van de Vlaamse overheid (het gemeenschapsniveau en het 

gewestelijk niveau) als op het provinciaal beleidsniveau, meer bepaald de Provincie West-Vlaanderen. 

In onderstaande tabel zijn de verwachtingen van beide overheden ten aanzien van het VLIZ gekoppeld 

aan de W&I-beleidsdoelstellingen in het Vlaamse Regeerakkoord48. 

  

 
45 IRI = International Research Infrastructure. In 2016 vond een overdracht plaats van (het beheer van) de fondsen voor middelzware en zware 
onderzoeksinfrastructuur (en eigenlijk van fondsen voor (Vlaamse) deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren) van de 
Herculesstichting naar het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen). Na het overhevelen van bovenstaand beheer naar het 
FWO is vervolgens een regulier kader voor de ondersteuning van internationale onderzoeksinfrastructuur uitgewerkt in een Besluit van de 
Vlaamse Regering in 2018. Eens goedgekeurd worden de middelen in principe voorzien voor 4 jaar. 
46 Als gevolg hiervan ontstaat er onzekerheid over de langetermijninvestering die cruciaal is bij de uitrol van grootschalige 
onderzoeksinfrastructuur. Bovendien is er vandaag onduidelijkheid over een strategisch toetsingskader van de Vlaamse overheid. 
47 Hierbij zou bijvoorbeeld het strategisch toetsingskader van de Vlaamse overheid verduidelijkt kunnen worden. Deze begeleiding moet hierbij 
openstaan voor alle instellingen die deelnemen aan deze competitieve IRI-oproepen. 
48 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024. 



 

 

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), managementsamenvatting | IDEA Consult | 8 juli 2021 20 

Vlaams Regeerakkoord Visie Vlaamse overheid voor het VLIZ Provincie West-Vlaanderen 

Groei innovatie-

ecosysteem 

Coproductie van mariene kennis. 

VLIZ kan, samen met ILVO, een belangrijke 

rol spelen in de interactie tussen het 

mariene systeem en het voedselsysteem 

(en de bio-economie in bredere zin). 

Marien kennisnetwerk rond de 

Noordzee met een kern in 

Oostende, samen met partners in 

Frankrijk, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk. 

Economische en 

maatschappelijke 

valorisatie van kennis 

Valorisatie met Blauwe Cluster. 

Voortrekkersrol spelen in data-gedreven 

onderzoek en 'open science'. 

Verdere ontwikkeling van blauwe 

economie in West-Vlaanderen via 

het partnerschap tussen het VLIZ 

en de Blauwe Cluster, en met 

cross-overs naar andere sectoren 

zoals de voedings- en 

textielindustrie. 

Valorisatie van 

internationale reputatie 

Actieve bijdrage tot VN Oceans Decade en 

EU-mission. 

Zie marien kennisnetwerk rond de 

Noordzee. 

Oplossingen voor 

maatschappelijke transities 

Bijdragen tot de relevante mariene SDG's, 

en in het bijzonder SDG 14 over 'behoud 

en duurzaam gebruik van de oceanen, 

zeeën en mariene rijkdommen'. 

Wetenschappelijke ondersteuning 

van beleid inzake kustbeheer. 

Interactie met het grote 

publiek 

Meerwaardecreatie en kennisvalorisatie 

die gebruik maken van VLIZ-data, 

informatie en expertise ... via onderwijs, 

via citizen science, via participatie en 

communicatie. 

Wetenschappelijke ondersteuning 

en onderbouwing van educatieve 

initiatieven en publieksactiviteiten 

van de provincie, zowel naar 

jongeren als naar kustgemeenten. 

Om de afstemming tussen de VLIZ-strategie en de maatschappelijke transitieprioriteiten in kaart te 

brengen, hebben we gewerkt met de SDG’s49. Het VLIZ levert reeds een bijdrage tot meerdere SDG’s en 

kan dit in de toekomst nog verder intensifiëren. In het bijzonder tot SDG 14 (leven in het water), SDG 

12 (duurzame productie en consumptie) en SDG 13 (klimaatactie) is de bijdrage het grootst. 

 

 Verbindende rol van het VLIZ in het mariene W&I-ecosysteem 

Het VLIZ heeft de ambitie en het mandaat van de Vlaamse overheid om de 'spin in het web' te zijn in 

het Vlaamse mariene W&I-ecosysteem50, waarbij het in zijn strategie uitgaat van het quadruple 

innovatiehelix-kader gebaseerd op interacties tussen onderzoek-industrie-overheid-publiek. Deze 

lokale voetafdruk wordt in grote mate bepaald door de verbindende rol die het VLIZ speelt in het 

Vlaamse innovatiesysteem en de samenwerking die met zijn meervoudige helixpartners wordt 

georganiseerd, zoals ook in onderstaande tabel is weergegeven. 

  

 
49 De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zie ook https://www.sdgs.be/nl/sdgs.  
50 VLIZ ex-post-zelfevaluatie. 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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VLIZ-partners Verbeterpunten 

Het VLIZ en 
onderzoekspartners 

Universitaire 
onderzoeksgroepen 
Andere kenniscentra zoals: 
• ILVO 
• INBO  
• VITO  
• imec 
• VIB 

Meerwaarde mogelijk door uitbouwen tot een 
sterk samenwerkingsverband. 
Grote synergie mogelijk op InnovOcean-campus. 
Wat met klimaatonderzoek? 
Synergie in het kader van sensoren en marine 
robotics centre. 
Samenwerking rond biodiversiteit. 

Het VLIZ en 
valorisatiepartners 

Blauwe Cluster 
 
 
 
 
 
Andere sectoren en 
speerpuntclusters (vb. Flanders 
Food, bio-economie) 

Reeds een intensieve samenwerking, maar het 
VLIZ zou sterker kunnen betrokken worden in de 
valorisatie van zijn mariene kennis. 
Focus ligt nu op samenwerking met gevestigde 
bedrijven en niet op creatie van nieuwe 
ventures. 
Nog beperkt (wel via SPC-interclusterprojecten), 
maar zou verder kunnen verkend en ontwikkeld 
worden. 

Het VLIZ en 
(inter)nationale 
partners 

Federaal 
 
Buitenlandse onderzoekscentra 
 
 
EU en internationale 
organisaties 

Afstemming met RV Belgica51 en bv. 
biodiversiteitsplan (samen met KBIN52). 
Mogelijkheid tot intensievere samenwerking in 
het kader van Noordzee-alliantie en EU-
projecten. 
Opportuniteiten voor samenwerking in het kader 
van EU-missie en VN-Oceans Decade. 

Het VLIZ en het 
brede publiek 

Jongeren 
Kustgemeenten 
Citizen science 

Het VLIZ heeft een sterke internationale 
reputatie op het vlak van ‘ocean literacy’, 
wetenschapscommunicatie, citizen science,… . 
Verder bouwen op deze sterktes is aangewezen. 

We zien volgende verbeterpunten voor de ontwikkeling van het Vlaamse mariene W&I-ecosysteem, 
waarbij het VLIZ een rol als connector speelt: 

 Transparante en wederkerige samenwerking met mariene onderzoeksgroepen aan de Vlaamse 
universiteiten, en het opzetten van een effectief overlegplatform met universitaire partners; 

 Benutten van de synergieën met ILVO53, gezien het VLIZ en het ILVO hetzelfde gebouw zullen delen 
en er duidelijke complementariteit is in hun onderzoeksdomeinen (ILVO-onderzoek richt zich op 
visserij en aquacultuur); 

 Versterking van de samenwerking met de Vlaamse Strategische Onderzoekscentra, zoals imec 
(digitale technologieën), VIB (biotechnologie) en VITO (remote sensing, (milieu)technologie, klimaat 
en water); 

 Verdere uitbouw van de samenwerking met de Blauwe Cluster, maar ook met andere 
speerpuntclusters en sectoren zoals voeding, textiel, chemie (zie volgend punt);  

 Het verkennen van structurele samenwerking met andere mariene onderzoekscentra aan de 
Noordzee (zie internationaal spoor en benchmark). 

 
51 De RV Belgica is het federale onderzoeksschip. De RV Belgica II is in aanbouw en zal de RV Belgica vervangen vanaf eind 2021. 
52 KBIN is het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen.  KBIN is één van de tien federale wetenschappelijke instellingen die 
van het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangen.  
53 Het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedselonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut van 
de Vlaamse overheid. Het heeft van de regering de opdracht te werken aan de duurzaamheid van de landbouw, de visserij en de 
agrovoedingssector (zie https://ilvo.vlaanderen.be/en). 
 

http://www.belspo.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/en
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 Wetenschappelijke partner voor de ontplooiing van de blauwe economie  

In 2018 was het VLIZ een cruciale speler bij de oprichting van de Blauwe Cluster (DBC54). DBC is een 

triple helixpartnerschap van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsdiensten en richt zich op de 

ontwikkeling en promotie van economische activiteiten op zee.  

Dankzij de cruciale rol van het VLIZ bij de oprichting van de Blauwe Cluster en zijn rol als 

wetenschappelijke partner in het Blauwe Cluster-netwerk, zijn de budgetten voor marien onderzoek 

aanzienlijk gestegen ten voordele van het hele ecosysteem in Vlaanderen.  Een jaar na de oprichting 

bedroeg het onderzoeks- en innovatiebudget van de Blauwe Cluster in 2019 24 mln. EUR, waarvan 17 

mln. EUR werd gefinancierd door de Vlaamse overheid via VLAIO. 

Het VLIZ heeft de afgelopen jaren dus een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Blauwe 

Cluster, zowel in de voorbereiding van het dossier als erna via wetenschappelijke ondersteuning van de 

onderzoeksportefeuille. Momenteel onderhoudt het VLIZ intensieve contacten met de Blauwe Cluster 

en gaat het samenwerkingsverbanden aan met verschillende bedrijven, binnen de grenzen van de 

staatssteunregels. De interacties zijn meestal niet van commerciële aard, gaan niet door tot het stadium 

waarin nieuwe producten worden klaargemaakt om op de markt te worden gebracht, en zijn meestal 

eerder gericht op bestaande bedrijven dan op spin-offs.  

De blauwe economie is als speerpunt in de Vlaamse economie nog relatief jong, zodat er zeker nog 

groeipotentieel is om de cluster te laten groeien en de impact ervan te versterken, gesteund op onder 

meer een sterk partnerschap tussen het VLIZ en de Blauwe Cluster. Aanvullend kunnen het nieuwe 

onderzoeksmandaat en de investering in het Marine Robotics Centre grotere synergieën creëren met 

het mariene beleid van de EU en het aandeel van het VLIZ in Europese en internationale 

projectbudgetten verhogen. Ook hier is kennisuitwisseling en samenwerking met andere mariene 

kenniscentra aan te bevelen. 

 

 Internationale rol en ambitie van het VLIZ 

Oceaanwetenschappen hebben een sterk internationaal karakter en houden zich niet aan noch 

beperken ze zich tot nationale grenzen. In België situeert naar schatting 75% van het mariene onderzoek 

zich in het kader van internationale samenwerking55. Overigens vereisen marien onderzoek en 

oceaanobservaties een verhoogde inzet van middelen, en is internationale samenwerking hoogst 

noodzakelijk voor een optimale inzet en een efficiënt gebruik van deze middelen. 

Het VLIZ neemt ook als lid deel aan toonaangevende internationale en Europese netwerken en 

denktanks zoals: het Scientific Committee of Oceanic Research SCOR-ICSU56, IOC Global Ocean Science 

Report GOSR Editorial Board, Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO), Joint 

Programming Initiative JPI-Oceans (werkgroepen); European Marine Board EMB57, European Regions 

Research and Innovation Network (ERRIN), EurOcean, EuroMarine, European network of Marine 

 
54 De Blauwe Cluster wordt hierna afgekort als ‘DBC’ 
55 Op basis van analyses binnen het Compendium voor de Kust en Zee.  
56 ICSU staat voor International Council of Scientific Unions. 
57 Van 2014-2019 was VLIZ-directeur Jan Mees voorzitter van het Uitvoerend Comité ExCom van de European Marine Board. Tussen 2006 en 
2011 was hij vice-voorzitter van het ExCom. 
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Research Institutes and Stations (MARS), European Research Vessel Operators (ERVO) en 

International Research Ship Operators (IRSO).  

Een ander aspect van internationalisering is de deelname van het VLIZ aan EU-programma's, wat één 

van de competitieve externe financieringsbronnen voor het VLIZ is. In de periode 2014-2020 nam het 

VLIZ deel aan 19 succesvolle Horizon 2020-projecten voor een totaal bedrag van 3,6258 mln. EUR of een 

gemiddeld bedrag per project van 190K EUR.  

Op basis van interviews met referentie-instituten en internationale organisaties op de InnovOcean-site, 

valt te concluderen dat het VLIZ excelleert in het verbinden van de onderzoeksgemeenschap en in het 

coördineren en hosten van internationale initiatieven op een professionele manier. In projecten leveren 

ze output van hoge kwaliteit op een kostenefficiënte manier. Ook de externe communicatie-

vaardigheden van het VLIZ worden internationaal als een referentiepunt beschouwd. Dit geeft het VLIZ 

een hoge internationale zichtbaarheid en erkenning en maakt van hen een geprefereerde partner. 

Gezien deze goede positionering van het VLIZ in het Europees en internationaal mariene ecosysteem, 

liggen er hier nog opportuniteiten om te komen tot een meer structurele samenwerking met partner-

onderzoekscentra in andere landen aan de Noordzee, om zo een marien kennisnetwerk te ontwikkelen 

waarbij Oostende als hub zou kunnen fungeren. Deze samenwerking kan op meerdere terreinen 

voordelen hebben, zoals gezamenlijk onderzoek, gezamenlijke EU-projectontwikkeling, delen van 

infrastructuur, kennisdeling rond valorisatie, enz.  

 

 Financiering en KPI’s in het nieuwe convenant 

Gezien de huidige financiële uitdagingen en de toekomstige (groei)strategie, vraagt het VLIZ aan de 

Vlaamse Regering om een verhoging van zijn jaarlijkse subsidie. Afhankelijk van het scenario van 

toekomstige groei, bedraagt deze gevraagde verhoging59:  

 Recurrent budget voor investeringen (onderzoeksinfrastructuur, IT, Marine Robotics Centre, 
Marine Observation Centre) van 2,00 mln. EUR, en 500K EUR aan operationele kosten per jaar; 

 In het basisscenario om de huidige activiteiten van het VLIZ veilig te stellen: + 1,10 mln. EUR 
recurrente subsidie; 

 Bescheiden groeiscenario: + 1,35 mln. EUR voor nieuwe activiteiten (waarvoor prioriteiten kunnen 
worden gesteld in functie van strategische keuzes); 

 Hogere ambitie-scenario: + 3,23 mln. EUR (Simon Stevin, Marine Robotics Centre en mariene 
observatie Next Level, uitbreiding onderzoekscapaciteit, IT-investeringen). 

Daarnaast vraagt het VLIZ een oplossing voor de afhankelijkheid van het instituut van competitieve 

projectfinanciering voor de Vlaamse bijdrage aan ESFRI's. Het huidige budget bedraagt 1,83 mln. EUR 

per jaar. 

Na grondige afweging, ook binnen de schoot van het internationaal expertenpanel, is het belangrijk en 

ook een eerste prioriteit dat, na een sterke groeiperiode met de nieuwe mandaten en ook de daaruit 

voortvloeiende groeipijnen, het VLIZ zijn 3-pijlermodel en -structuur (diensten-onderzoek-valorisatie) 

 
58   Analyse door Departement EWI op basis van e-Corda databank, oktober 2020. 
59 VLIZ, ex-ante-zelfevaluatie. 
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consolideert en stabiel maakt. Dit impliceert ook dat de overheidssubsidies aan het VLIZ geconsolideerd 

worden, dit wil zeggen dat: 

 De verschillende deelsubsidies voor de bijkomende taken, die in de lopende convenantsperiode aan 
het VLIZ zijn verstrekt, structureel worden toegevoegd aan de basissubsidie, en waarbij er geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen de operationele subsidies en de investeringssubsidies (voor 
zover dit begrotingstechnisch mogelijk blijkt); 

 De nodige middelen worden voorzien zodat het VLIZ zijn taken en opdrachten op een duurzame 
wijze kan uitvoeren, en dit om de huidige activiteiten van het VLIZ veilig te stellen en om de nodige 
onderhouds- en vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren; 

 Voor bijkomende taken er een aanvullend budget wordt voorzien, op basis van een uitgewerkt 
concept en financieel plan. 

Om de performantie van het VLIZ te monitoren is tot dusver gewerkt met een uitgebreide set van 13 

KPI’s, wat veel is voor een toch relatief klein instituut. Het strekt dus tot aanbeveling om het aantal KPI’s 

te beperken en ook explicieter te koppelen aan de VLIZ-strategie met zijn 3 pijlers van ‘diensten-

onderzoek-valorisatie’, omdat zo de opvolging van het VLIZ via de KPI’s ook strategisch in waarde zal 

stijgen. Aanvullend stellen we voor om een rapportage op te nemen over de VLIZ-bijdrage tot 

transversale transitie- en beleidsprioriteiten, ook in samenwerking met andere actoren in het 

ecosysteem. Bij wijze van voorbeeld is hieronder een eerste aanzet opgenomen, waarbij we streven 

naar maximaal 3 KPI’s per pijler. 

VLIZ-opdrachten Mogelijke KPI’s 

Wetenschapsondersteuning 
▪ Aantal nieuwe of geactualiseerde datasets, gepubliceerd in 'Open 

Access'. 

▪ Aantal vaardagen (RV Simon Stevin, RIB Zeekat en andere schepen) voor 
wetenschappelijk onderzoek, monitoring en onderwijs per jaar. 

▪ Aantal missies met voertuigen van het Marine Robotics Centre per jaar. 

Onderzoek 
▪ Gemiddeld aantal publicaties (A1, boeken en hoofdstukken uit boeken) 

voor 3 opeenvolgende jaren met een VLIZ-medewerker als (co-)auteur. 

▪ Citatie-impact van de VLIZ-publicaties. 

▪ Aantal wetenschappelijke, maatschappelijke of beleidsondersteunende 
publicaties die gebruik maken van de gegenereerde tijdreeksen en 
waarnemingen. 

Valorisatie en innovatie 
▪ Aantal opgestarte en lopende onderzoeks- en innovatie-initiatieven in 

het kader van de blauwe economie. 

▪ Aantal mariene wetenschappelijke evenementen en 
communicatieproducten, inclusief Compendium voor Kust en Zee. 

Bijdrage tot transversale 

transitie- en 

beleidsprioriteiten, ook in 

samenwerking met andere 

actoren in het ecosysteem 

▪ Systematische rapportering omtrent de voortgang van vooraf 
uitgetekende transitieprioriteiten. 

▪ Bijdrage tot transversale beleidsprioriteiten, zoals 
wetenschapscommunicatie, open science en open data, ... 
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SWOT 
 

Op basis van de ex-post- en de ex-ante-evaluatie, de bevindingen van het expertenpanel en de 

bevindingen van de benchmark hebben we een SWOT opgesteld van het VLIZ. De passages in vet zijn 

de prioritaire sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen zoals geïdentificeerd door het 

expertenpanel. 

Sterkten Zwakten 

 Menselijk kapitaal van en sterke bedrijfscultuur 
binnen het VLIZ. 

 Sterke lokale en internationale netwerken, 
resulterend in erkenning als marien 
onderzoekscentrum op Vlaams en 
internationaal niveau. 

 Datacentrum met lange tijdreeksen en 
uitgebreide bibliotheekcollectie. 

 Diensten op het vlak van 
wetenschapscommunicatie en participatie met 
het brede publiek. 

 Het VLIZ-model met zijn drie pijlers: gelijk 
gewicht voor diensten, valorisatie en 
onderzoek. 

 Early adopter van innovatieve 
onderzoeksmethodologieën: citizen science, 
open science en open data, Compendium voor 
Kust en Zee, mariene robotica, ... 

 Versnipperde aanpak en schijnbaar 

gebrek aan prioritering binnen de 

onderzoeksstrategie. 

 Kwetsbare financiële structuur en 

planning: investeringsfinanciering is 

niet gepland op lange termijn. 

 Ambities niet afgestemd op schaal van 

het VLIZ (personeel, apparatuur, 

infrastructuur): te groot voor een 

diensteninstituut en te klein voor een 

toonaangevend onderzoeksinstituut. 

 Groeipijnen en financiële uitdagingen 

als gevolg van de sterke ontwikkeling 

van het VLIZ in de afgelopen 5 jaar. 

 Werking van de Wetenschappelijke 
Commissie is niet optimaal, met 
eenzijdige openheid en transparantie 
van het VLIZ.  

Opportuniteiten Bedreigingen 

 Toenemende beleidsinteresse in mariene en 
oceaanaangelegenheden: VN-decennium, EU-
missie, Green Deal, BANOS60, ... 

 Co-locatie met ILVO als hefboom voor versnelde 
ontwikkeling van een marien kennisknooppunt. 

 Potentieel om database-expertise 
(WORMS/LifeWatch) aan te vullen met nieuwe 
onderzoeksvelden (bijvoorbeeld moleculair). 

 Potentieel voor versterkte internationale 
samenwerking, voortbouwend op een sterke 
basis, het Decennium van de 
Oceaanwetenschap en de complementaire 
vaardigheden met andere nationale instituten 
voor marien onderzoek.  

 Verlies van (IRI-)financiering voor de 
Vlaamse bijdrage aan ESFRI-
infrastructuren. 

 Behoud van niet-concurrentieclausule 
in de bepaling van de 
onderzoeksagenda. 

 Beperking op aantal uren werken voor 
langere periode op de onderzoeks-
schepen, i.e. Simon Stevin. 

 Kwetsbare positie door overname van 
diensten en (open) datasystemen door 
andere publieke of private actoren.  

 
60 BANOS staat voor BAltic and NOrth Sea Coordination and Support Action. 
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 Mariene technologie als demonstratiemodel 
voor nieuwe concepten en toepassingen. 
Mariene robotica is sterk in opkomst. 

 Het potentieel van mariene oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
klimaatonderzoek. 

 Te grote nadruk op blauwe economie 
kan leiden tot te veel focus op 
marktgericht onderzoek.  

Bron: IDEA op basis van VLIZ, Ex-ante-zelfevaluatie en het rapport van het internationaal expertenpanel. 

 

AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen voor het VLIZ-management 

In de lopende convenantsperiode heeft het VLIZ een mandaat gekregen met 2 belangrijke nieuwe taken: 

een wetenschappelijk onderzoeksmandaat en de blauwe economie als nieuwe doelgroep met een 

verhoogd belang van de valorisatie van wetenschappelijke kennis voor de blauwe economie. Deze 2 

nieuwe taken hebben geresulteerd in een nieuw VLIZ-model bestaande uit 3 belangrijke pijlers: 

diensten-onderzoek-valorisatie, wat zich ook vertaald heeft in een aangepaste organisatiestructuur met 

drie departementen. Het VLIZ heeft deze nieuwe taken goed opgenomen en op korte termijn zijn 

onderzoeks- en valorisatiemandaat ingevuld, wat evenwel ook geresulteerd heeft in een sterke groei 

van de organisatie en bijkomende investeringen in de bouw van een nieuwe campus (InnovOcean 

campus) en labo-infrastructuur (Marien Station Oostende). Het VLIZ heeft daarmee in vergelijking met 

de vorige evaluatie een gedaanteverandering ondergaan, wat ook nog zal doorwerken in de komende 

convenantsperiode. Bijgevolg is het een belangrijk momentum voor het VLIZ waarbij een keuze dient 

gemaakt te worden tussen een versterking van bestaande taken en het opnemen van nieuwe, 

resulterend in een verdere doorgroei van de organisatie, of een prioritering en de keuze voor excellentie 

binnen de drie pijlers die niet noodzakelijk leidt tot een verdere doorgroei van de VLIZ-organisatie. Deze 

VLIZ-strategie 2022-2026 dient ook vertaald te worden in een uitgewerkt financieel plan en beheer met 

onderscheid tussen werkingsuitgaven en investeringen.  

Een tweede strategische uitdaging voor het VLIZ voor de komende convenantsperiode is de versterking 

van het marien ecosysteem, samen met de kennispartners in binnen- en buitenland zoals de 

universitaire onderzoeksgroepen, de Blauwe Cluster, buitenlandse mariene onderzoekscentra, 

internationale mariene organisaties en bedrijven. Meer dan voorheen dient de ontwikkeling van dit 

marien ecosysteem met het VLIZ als verbindende actor een prioriteit te zijn. De co-locatie met ILVO op 

de InnovOcean-Campus kan als hefboom fungeren voor de versnelde ontwikkeling van een marien 

kennisknooppunt in Oostende en Vlaanderen. 

In wat volgt formuleren we onze aanbevelingen voor het VLIZ-management rond elk van de drie pijlers 

van het VLIZ-model. 
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 Onderzoek 

▪ Prioritering van onderzoekshema's: identificeer die thema’s waarop het VLIZ reeds een sterke 

positie in het marien onderzoeksveld heeft of het potentieel heeft om die ambitie te bereiken, 

eerder dan de onderzoekscapaciteit en -middelen te spreiden over te veel thema’s. 

▪ Voortbouwen op diensten gerelateerd aan de valorisatie van het rijke VLIZ-datamateriaal. Het 

VLIZ staat bekend voor zijn ondersteuning van de WORMS- en LifeWatch-databanken (en 

EMODnet), die een vruchtbare bodem vormen om op voort te bouwen. Het gebruik van deze 

databanken door statistische en modelleringsanalyses, big data analytics, enz. lijkt een zeer 

nuttig en waardevol onderzoeksgebied. Een grote uitdaging is om de 'klassieke' databanken op 

basis van taxonomie te verbinden met recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie en 

eDNA. Het VLIZ ontwikkelt momenteel expertise op het gebied van moleculaire analyse en zou 

methoden moeten onderzoeken om die expertise in te brengen in het domein van de globale 

biodiversiteitsdatabanken. 

▪ Ontwikkel sterke dossiers voor de verlenging van de ESFRI-infrastructuren. Aangezien deze 

financiering op competitieve basis moet worden verworven en maar voor 4 jaar gegarandeerd 

is, is het belangrijk om het onderzoek dat met deze investeringen gepaard gaat te versterken. 

Dit zal ook de link tussen VLIZ-onderzoek, VLIZ-activa en VLIZ-impact versterken. Het VLIZ moet 

ervoor zorgen dat de wetenschappers die de subsidiedossiers schrijven, voldoende opleiding 

krijgen om de subsidies binnen te halen. 

▪ Integreer de impact van de klimaatverandering in het onderzoeksplan, voortbouwend op de 

sterkte van de expertise inzake biodiversiteit. Ook hier moet worden voortgebouwd op het werk 

dat al is verricht via LifeWatch en ICOS. De huidige onderzoeksfocus oriënteren in de richting 

van het programma van een 'marien klimaatcentrum' zou een goede manier zijn om een 

duidelijker beeld te ontwikkelen van het wetenschappelijk programma voor een dergelijk 

centrum in Vlaanderen. Kennisuitwisseling en samenwerking op dit vlak met andere mariene 

kenniscentra kan inspirerend zijn, gezien ook bij onze benchmarkinstellingen (NOC, NIOZ en MI) 

klimaatonderzoek hoog op de agenda staat. 

▪ Uitbreiden en verdiepen van de samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen.  Enerzijds 

stellen we spanningen vast tussen het VLIZ en de universitaire onderzoeksgroepen, maar 

anderzijds is er een grote synergie tussen beide, zoals mag blijken uit het ‘PhD-promotor-model’ 

waarbij VLIZ-onderzoekers tijdens hun doctoraat begeleid worden door universitaire 

promotoren. Dit legt een mooie basis voor de verdere doorontwikkeling van het marien 

ecosysteem in Vlaanderen. Ook bij onze benchmarkinstellingen zien we een intensieve 

samenwerking tussen universiteiten en het mariene kenniscentrum. 

▪ Hervorming van de wetenschappelijke commissie: het adviescomité wordt momenteel 

verwacht feedback en advies te geven over de gebieden waarop het VLIZ de academische 

gemeenschap ondersteunt, alsook over de kwaliteit van de wetenschappelijke output en impact 

van het VLIZ. Dit impliceert dat het adviescomité niet wordt verondersteld te bepalen of te 

beïnvloeden welk onderzoek het VLIZ doet. Daarom lijkt ons een onafhankelijke internationaal 

samengestelde wetenschappelijke commissie een betere piste. Daarnaast kan een 
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stakeholdersoverleg geïnstalleerd worden dat zich focust op de gezamenlijke strategie om het 

marien ecosysteem in Vlaanderen te doen groeien (zie ook het NOC en het NIOZ). 

 Valorisatie en Innovatie 

▪ De samenwerking met de industrie op een meer actieve manier (en op een meer commerciële 

basis) bevorderen, met een focus op valorisatie en impact voor zowel de industriepartner als 

voor het VLIZ. Onderzoek in welke mate de VLIZ-data en de mariene robotica een accelerator 

kan zijn voor de samenwerking met de industrie. 

▪ Blijven innoveren op het vlak van beleidsadvisering en wetenschapscommunicatie: het VLIZ 

speelt een voortrekkersrol op het vlak van wetenschapscommunicatie en citizen science.  Het 

VLIZ zou op deze gebieden een erkende wereldleider kunnen worden. 

▪ Valoriseer het datacentrum en de databanken als een VLIZ-sterkte in de toekomststrategie, 

zowel door een verhoogde modelleercapaciteit alsook door een expliciete koppeling met de 

prioritaire onderzoekslijnen. 

▪ Positioneer het VLIZ als een actieve speler in de ontwikkeling van het open mariene innovatie-

ecosysteem van Vlaanderen, door synergieën op te bouwen met partnerorganisaties in binnen- 

en buitenland. De groei van het ecosysteem is even belangrijk als de groei van het VLIZ zelf. 

▪ Erkenning als excellentiecentrum voor specifieke geselecteerde thema’s en diensten zal cruciaal 

zijn, als het VLIZ wil doorbreken als marien kenniscentrum op Europese of internationale schaal 

als hefboom voor een groeisprong in EU-financiering. 

▪ Onderzoek of het VLIZ meer eigen inkomsten kan verwerven door samenwerking met de 

Blauwe Cluster, bilaterale contracten met bedrijven, collectieve innovatieprojecten met 

bedrijven, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, EU-financiering, ... 

 

 Wetenschapsondersteuning 

▪ Blijf investeren in de VLIZ-dienstenpijler, die erkend is voor zijn hoge kwaliteit en een 

voortrekkersrol speelt in open science, wetenschapscommunicatie, capaciteitsontwikkeling 

(Ocean Teacher Global Academy61), citizen science, onderwijs en beleidsgerelateerd werk. 

▪ Maak op basis van een marktverkenning een business-case op voor het meer intensief gebruik 

van de Simon Stevin, zodat er een duidelijk zicht is op de bijkomende kosten en op de mogelijke 

bijkomende middelenwerving. Onderzoek in samenwerking met het Departement EWI en 

VLOOT hierbij de mogelijkheid van een tweede bemanning voor de Simon Stevin, zodat 

onderzoek kan worden uitgevoerd op een meer dan 9 tot 5, vijf dagen per week basis, en zo het 

aantal dagen op zee uit te breiden voor activiteiten zoals monitoring en onderzoeksmissies, 

onderhoud van stationaire infrastructuur, en ondersteuning van mariene robotica-projecten. 

Verken ook de mogelijkheden die de nieuwe RV Belgica samen met de Simon Stevin kan bieden 

voor alle instellingen en projecten voor marien onderzoek in België, die respectievelijk de volle 

zee en de kustwateren bestrijken. Ook het gebruik van de twee vaartuigen voor nationale en 

 
61 Ocean Teacher Global Academy van Unesco-IOC biedt een uitgebreid webgebaseerd trainingsplatform dat klassikale training (face-to-face), 
hybride training (combinatie van klassikaal en afstandsonderwijs) en online (afstands)onderwijs ondersteunt. 
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internationale charters kan bijkomende middelen genereren, en de operationele kost van de 

onderzoeksschepen verlichten. In het geval van de Simon Stevin zullen deze charterinkomsten 

de operationele kost voor VLOOT verlichten. Voor het VLIZ zal dit geen bijkomende inkomsten 

genereren. Sowieso zal meer onderzoek en meer (internationale) samenwerking op vaartuigen 

een meerwaarde betekenen voor het VLIZ door een uitbreiding en verdieping van het netwerk. 

Aanbevelingen voor de overheid 

In de lopende convenantsperiode heeft het VLIZ bewezen dat het een performante organisatie is die 

professioneel werkt en de verwachtingen van overheidszijde terdege invult. Dit geeft enerzijds 

vertrouwen dat de geïnvesteerde middelen in het VLIZ resulteren in een economische en 

maatschappelijke meerwaarde, en anderzijds opent dit perspectieven voor de toekomst, evenwel 

rekening houdende met de draagkracht van de organisatie. Net als voor het VLIZ-management dient de 

verdere ontwikkeling van een sterk marien ecosysteem voor de betrokken overheden een strategische 

prioriteit te zijn.    

Met het oog op het opstellen van het nieuwe convenant met het VLIZ formuleren we in wat volgt onze 

aanbevelingen voor de overheid (Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen). 

 Blijf het VLIZ en de ruimere internationale mariene wetenschap steunen. Vlaanderen en het VLIZ 

zijn goed gekend en gerespecteerd in de internationale mariene gemeenschap. Bovendien is 

Vlaanderen altijd bereid geweest om de internationale mariene wetenschap te steunen, via 

bijvoorbeeld het IOC, EMODnet, European Marine Board. Dit geeft Vlaanderen wereldwijd een 

gerespecteerde reputatie als een land dat oceaanwetenschap en duurzame ontwikkeling 

ondersteunt.   

 Schaf de niet-concurrentieclausule voor het VLIZ in de onderzoeksprogrammatie af. Deze clausule 

belemmert de excellentie in marien onderzoek en maakt dat het VLIZ zijn kennis en expertise niet 

ten volle kan benutten. Zonder deze clausule liggen de wegen open voor een meer intensieve 

samenwerking tussen het VLIZ en universitaire onderzoeksgroepen, waarbij de doorgroei van het 

marien ecosysteem het hogere gezamenlijke doel is. Het huidige onderzoeksmodel, waarbij het VLIZ 

samenwerkt met universitaire groepen die optreden als promotoren voor de doctoraatsstudenten, 

is een goede praktijk van samenwerking, zelfs als onderzoeksgebieden elkaar overlappen. Een 

proactief gezamenlijk onderzoeksplan is een constructief alternatief. Indien deze afschaffing niet 

haalbaar zou blijken, dan is het wel aangewezen om het VLIZ een duidelijk mandaat te geven op 

enkele onderzoeksgebieden, zoals ‘ocean and human health’, ‘coastal climate change’ en 

onderzoekslijnen voortbouwend op de data-rijkdom van het VLIZ. 

 Herzie en consolideer de VLIZ-financiering: breng de middelen die in de voorbije convenantsperiode 

via addenda voorzien zijn voor de bijkomende taken, samen tot een gezamenlijke recurrente 

subsidie, en herzie de investeringssubsidie zodat deze in de toekomst de nodige middelen voorziet 

voor onderhoud en vervanging van noodzakelijke apparatuur. Wat het gebruik van VLIZ-
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infrastructuur door derden betreft, maak minstens transparant en expliciet wat deze kost (en dus 

voordeel voor deze derden62) voor het VLIZ op jaarbasis betekent. 

 Voorzie in een langetermijnkader voor het investeren in grootschalige onderzoeksinfrastructuur 

vermits marien onderzoek sterk gestoeld is op tijdsreeksen en langetermijnobservaties. 

 Voorzie de nodige begeleiding bij de voorbereiding van de voorstellen binnen de IRI-oproepen voor 

de financiering van de ESFRI-onderzoeksinfrastructuren. Deze ondersteuning moet openstaan voor 

alle instellingen die interesse hebben om deel te nemen aan IRI-oproepen. Tijdens de ondersteuning 

moet o.a. het strategisch toetsingskader voor de selectieprocedure verduidelijkt worden. 

 Verminder het aantal KPI’s, en relateer ze aan de strategische doelstellingen binnen het VLIZ-3-

pijlermodel ‘onderzoek-valorisatie en diensten’. Op die manier zal het evidenter zijn om de 

performantie van het VLIZ op deze pijlers te monitoren en te evalueren, en zullen deze KPI’s het 

VLIZ toelaten om meer resultaatgericht de waarde van zijn activiteiten op te volgen. Aangezien het 

VLIZ de KPI-doelen tijdens de lopende convenantsperiode voor meerdere KPI’s ruim heeft 

overschreden, kunnen deze waarden de komende periode hoger ingesteld worden. 

 Onderzoek welke aanpassingen er nodig zijn om het gebruik van de (scheeps)infrastructuur te 

optimaliseren. Het gebruik van het onderzoeksschip Simon Stevin met één bemanning en 

beperkingen inzake werkuren en aantal opeenvolgende dagen op zee is een "knelpunt" voor de 

optimale benutting van het schip voor onderzoekstaken, en de ondersteuning van het mariene 

robotica-programma. Een tweede bemanning en meer flexibiliteit bij de programmering van het 

aantal werkuren voor de missies zouden de ambities van het VLIZ kracht bijzetten.  

 Evalueer de meerwaarde en haalbaarheid van een Marien Klimaatcentrum of -programma. De 

huidige competenties van het VLIZ bieden alvast aanknopingspunten voor deze ambitie en de 

integratie van klimaatonderzoek in het VLIZ-onderzoeksplan, voortbouwend op de sterkte van de 

expertise inzake biodiversiteit. Toch vergt de realisatie van deze ambitie een grondigere 

voorbereiding, inclusief intensief overleg tussen de verschillende betrokken Vlaamse 

beleidsdomeinen (zowel departementen als agentschappen) vooraleer een mandaat voor dit 

centrum aan het VLIZ te geven. 

 Maak duidelijk welke bijdrage van het marien onderzoek, valorisatie en dienstverlening wordt 

verwacht tot de maatschappelijke transities en de SDG’s. Bekijk dit niet enkel op het niveau van het 

VLIZ, maar voor het mariene ecosysteem in Vlaanderen (het VLIZ, universitaire groepen, de Blauwe 

Cluster, andere kenniscentra, ...). Gezien zijn kritische massa en kennisbasis kan het VLIZ hierin een 

coördinerende en verbindende rol spelen. 

 Stimuleer het VLIZ om sterk in te zetten op valorisatie en zo meer eigen inkomsten te verwerven 

door samenwerking met de Blauwe Cluster, bilaterale contracten met bedrijven, collectieve 

innovatieprojecten met bedrijven, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, ... Potentiële velden zijn 

bijvoorbeeld datavalorisatie en mariene robotica. Breng ook duidelijk in kaart en communiceer naar 

de stakeholders tot welke valorisatie de VLIZ-werking in termen van economische en 

maatschappelijke meerwaarde leidt. 

 
62 Het expertenpanel maakte de bemerking dat het gebruik van de infrastructuur door de universiteiten gratis is, wat in feite neerkomt op een 
in kind subsidie van het VLIZ aan de universiteiten. 
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 Verken samen met het VLIZ de piste om tot meer structurele samenwerking te komen met partner-

onderzoekscentra in andere landen aan de Noordzee, om zo een marien kennisnetwerk te 

ontwikkelen waarbij Oostende als hub zou kunnen fungeren. Deze samenwerking kan op meerdere 

terreinen voordelen hebben, zoals gezamenlijk onderzoek, gezamenlijke EU-projectontwikkeling, 

delen van infrastructuur, kennisdeling rond valorisatie, enz. De Provincie West-Vlaanderen (en de 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM63)) kan (kunnen) hierbij faciliteren. Uit onze contacten 

met de benchmarkinstellingen blijkt openheid tot samenwerking en wordt het VLIZ gezien als een 

interessante partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van R/V Simon Stevin in deze managementsamenvatting - © VLIZ (Desmet, Bart & Decleer, Misjel) 

 
63 POM is het provinciaal ontwikkelingsagentschap dat instaat voor de uitvoering van het socio-economisch beleid van een provincie (in dit 
geval West-Vlaanderen). 


