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Nieuw convenant VLIZ 2017-2021

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).

5 strategische doelstellingen, o.a.:

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. 

de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap vertegenwoordigen in formele 

overlegfora m.b.t. Blauwe Economie, waarbij de lijst van overlegfora jaarlijks 

geactualiseerd wordt in het Strategisch Plan ‘Beleidsadvies Blauwe Economie’





MSMMI 2017

- MSMMI jaarlijks netwerkevent wetenschap – industrie 
georganiseerd door VLIZ & FMC

- editie 2017: De Blauwe Cluster (DBC)

- voorafgaand aan indiening aanvraag speerpuntcluster: eerste 
feedback wetenschappers over plannen DBC



Na MSMMI 2017?

Teksten aanvraag speerpuntcluster klaar eind juni 2017

Interactie wetenschap – DBC via wetenschappelijke adviesraad 
(referentietermen worden uitgewerkt)

Rol VLIZ?
• voorzitter wetenschappelijke adviesraad DBC 
• waarnemer raad van bestuur

Rol wetenschappers?
• deelname aan wetenschappelijke adviesraad
• inbreng wetenschappelijke expertise 9 kennisdomeinen



MSMMI 2017



MSMMI 2017 – breakout sessies

Tijdslot 10:00 – 11:30

ZAAL AUDITORIUM 
Sessie 1: Kustveiligheid en aquacultuur
Moderatoren: Tina Mertens (VLIZ) en Daan Delbare (ILVO)

ZAAL BEAUFORT 
Sessie 2: Multifunctioneel eiland
Moderatoren: Jan Seys (VLIZ) en Hans Pirlet (VLIZ)

ZAAL NOORDZEE
Sessie 3: Kustveiligheid, natuurontwikkeling en binnenvaart op zee
Moderatoren: Ann Overmeire (FMC) en Christiaan De Block 
(Haven Antwerpen)



MSMMI 2017 - speeddate

• DOEL: meet & greet sprekers en leden DBC (12 experten)

• INSCHRIJVEN: 
• tijdens apero
• per persoon circa 3 meets 
• op posterpanelen strookje nemen en naam noteren

• START: 20 minuten
na start lunch (12:50)

• CONCEPT: 
per sessie 5 min.
2 min. doorschuiven


