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1.1. International Symposium on Corrosion and Fouling 
Op 3 april 2017 vindt in Antwerpen het internationaal symposium plaats rond corrosie en aangroei op
scheepsrompen. Nationale en internationale experten zullen er o.a. een overzicht geven van de nieuwste
ontwikkelingen en van state-of-the-art monitoringssystemen.  
Poster kunnen nog steeds ingediend worden. Inschrijven voor 1 januari 2017 garandeert je een 'early bird
discount'. Meer informatie via onderstaande link.  
Link: http://corrosion.hzs.be/  
 
[naar boven] 
 
1.2. EMODnet Stakeholder Conference & Sea-basin Workshops 
Tijdens deze conferentie zullen EMODnet-experten hun bevindingen vanuit de Sea-basin Checkpoints
voorstellen. Daarnaast zal er gekeken worden naar de noodzakelijkheden/mogelijkheden om toekomstige data af
te stemmen op de noden van de belanghebbenden. Tevens zullen de deelnemers nadenken of de bestaande en
toekomstige monitorings- en observatie activiteiten in Europa dienen te verbeteren en/of beter gecoöordineerd
dienen te worden.  
Het event vindt plaats in Brussel op 14 en 15 februari 2017. Deelname is gratis, maar registeren is wel verplicht.
Voor meer informatie, gebruik onderstaande link.  
Link: http://www.emodnet.eu/upcoming-events  
 
[naar boven] 
 
1.3. Niet vergeten om een abstract in te dienen voor VLIZ Marine Science Day! 
Oproep aan alle – junior en senior – mariene wetenschappers in Vlaanderen en bredere regio: blokkeer alvast 3
maart 2017 in je agenda voor de 17de VLIZ Marine Science Day in Brugge! Laat deze kans niet voorbij gaan om
je eigen onderzoek te tonen aan je collega’s van andere instituten en disciplines, en dien een abstract in voor
een presentatie of demo. Finale deadline voor het indienen ligt op 15 januari 2017. Zorg dat je erbij bent!  
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4768  
 
[naar boven] 
 
2.1. Oproep voor internationale projectvoorstellen in mariene en maritieme technologie : ERA-Net Cofund
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MarTERA 
MarTERA is gericht op het versterken van het onderzoek tussen Europese partners in de mariene en maritieme
sector, alsook in de blauwe groei. Ze lanceren een eerste oproep voor projecten.  
MarTERA, een initiatief van JPI Oceans en het voormalige Martec II consortium, stelt een eerste groep topics
open met als thema's:

Environmentally friendly maritime technologies
Development of novel materials and structures
Sensors, automation, monitoring and observations
Advanced manufacturing and production
Safety and security

Aan deze oproep nemen 16 landen deel waaronder ook België (Vlaanderen). Het globaal steunbudget bedraagt
ongeveer 30 miljoen Euro. Meer details over de partners en de steunmodaliteiten zijn te vinden op de MarTERA
website. Het agentschap Innoveren en Ondernemen voorziet 2 miljoen euro om het Vlaamse aandeel te
financieren. Gedetailleerde informatie voor Vlaamse deelnemers is te raadplegen via onderstaande link.   
Link: http://www.iwt.be/nieuws/oproep-voor-internationale-projectvoorstellen-mariene-en-maritieme-technologie-
era-net-cofund 
 
[naar boven] 
 
2.2. VITO zoekt Remote Sensing onderzoeker op kust- & zeetoepasingen 
Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek) is op zoek naar een professional remote sensing
voor ontwikkelingen en onderzoek op het vlak van kust en zee.  
Lees meer op onderstaande link.  
Link: https://vito.taleo.net/careersection/vito_careersection_external/jobdetail.ftl?job=16000038  
 
[naar boven] 
 
2.3. Wil je ook je kans wagen op de VLIZ Communication Award?  
Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om een jonge mariene wetenschapper of
ingenieur gedurende één jaar een persoonlijke communicatie-coaching door de VLIZ-afdeling Communicatie aan
te bieden. Waag je ook je kans door voor 31 januari een motivatiebrief in te sturen?  
De laureaat van de VLIZ Communication Award kan als prijs in de loop van het verdere jaar genieten van een
persoonlijke communicatie-coaching door de VLIZ-afdeling Communicatie. Jonge mariene wetenschappers en
ingenieurs die willen deelnemen aan deze wedstrijd moeten een motivatiebrief (Nederlandstalig of Engelstalig)
doorsturen volgens de voorwaarden gesteld hieronder. 
 
Lees alles over de voorwaarden op:  
Link: www.vliz.be/nl/VLIZ-communication-award-nl  
 
[naar boven] 
 
3.1. Onderzoek en beleidsadvies als extra mandaten voor het VLIZ en daaraan gekoppeld 8 nieuwe
vacatures 
Het VLIZ krijgt een vernieuwde missie als gevolg van een verruimde opdracht in het kader van de
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor 2017-2021. Data- en infrastructuurgedreven onderzoek en
bijkomende taken inzake beleidsadvisering worden toegevoegd aan de werking van het VLIZ.  
Als gevolg van een verruimde opdracht in het kader van de beheersovereenkomst 2017-2021, krijgt het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ) van de Vlaamse overheid het volle vertrouwen én een vernieuwde missie. 
Dit groeipad houdt een onderzoeksmandaat in en bijkomende taken inzake beleidsadvisering en door data- en
infrastructuurgedreven onderzoek. Het is de ambitie van het VLIZ om in deze domeinen een belangrijke speler te
worden om zo de Vlaamse onderzoeksgemeenschap nog beter te kunnen bedienen en een wereldspeler te
worden op het vlak van mariene wetenschappen. Hiervoor is toptalent nodig en zijn we op zoek naar acht nieuwe
medewerkers om in een dynamische en uitdagende omgeving het nieuwe VLIZ vorm te geven. 
Voelt u zich aangetrokken tot de vacatures? Aarzel dan niet om de jobomschrijvingen te consulteren en
desgewenst bijkomende informatie op te vragen. 
   
Link: www.vliz.be/nl/vacatures  
 
[naar boven] 
 
4.1. Steun de zee als goed doel 
Via filantropiewerking wil het VLIZ inzetten op bijkomend onderzoek om de wetenschappelijke kennis over de
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zee te vergroten en het maatschappelijk bewustzijn over het grote belang van de wereldzeeën te bevorderen.  
Er zijn verschillende mogelijkheden om de zeeën en oceaan te steunen.

Wordt VLIZ-lid, draag de zee een warm hart toe en geniet van de ledenvoordelen.
Doneer. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR. U hebt nog tijd tot het einde van deze maand om
uw fiscaal attest te ontvangen voor 2016.
Schenk gericht voor een filantropieproject. Steun hierbij één van de projecten aan onze kust of
wereldwijd.   

Meer informatie over de filantropiewerking van het VLIZ kunt u raadplegen op onderstaande link. 
   
Link: http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage  
 
[naar boven] 
 
4.2. Aristoteles’ marien wetenschappelijke bijdragen nog steeds relevant voor huidig onderzoek 
Niet veel mensen zijn er zich van bewust, maar Aristoteles heeft belangrijk werk geleverd op het gebied van de
mariene biologie. In het kader van het UNESCO Jaar van Aristoteles 2016 brengen we hier vijf verhalen die je
laten kennismaken met de wetenschappelijke bijdrage van Aristoteles tot de taxonomie, de ecologie en
soortenverspreiding, en hun link met hedendaagse initiatieven.  
Link: www.lifewatch.be/nl/2016-nieuws-aristoteles  
 
[naar boven] 
 

U krijgt dit bericht omdat u bent ingeschreven op de VLIZine-rondzendlijst. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet voor
commerciële doeleinden gebruikt. Om uw abonnement aan te passen of op te zeggen: klik hier. 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en
beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Lid worden van VLIZ? 
Reacties en alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.)
wordt graag ingewacht via info@vliz.be. De archieven van dit e-zine zijn hier raadpleegbaar.
 
Disclaimer: Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet
verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de
inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag
ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
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