
Meer informatie over de doelstellingen, de activiteiten en de 
dienstverlening van het VLIZ (lidmaatschap, mediatheek...) is 
te bekomen op de VLIZ-website of bij het secretariaat.  

 

Prof. dr. Jan Mees  
Algemeen Directeur  

Vlaams Instituut voor de Zee 

InnovOcean site  
Wandelaarkaai 7 
8400 Oostende 
België  

Telefoon: 059/34.21.30  
Fax: 059/34.21.31  

E-mail: info@vliz.be 
Website: www.vliz.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse  

VLIZ Communication Award 

2017 

 

 

 

 
 

 
 

 

Limietdatum: 31 januari 2017 



Het VLIZ reikt jaarlijks - op de VLIZ Marine Science Day - de VLIZ 
Communication Award uit.  

Deze prijs biedt een jonge mariene wetenschapper of ingenieur één 
jaar persoonlijke communicatie-coaching aan. De coaching gebeurt 
door de afdeling Communicatie van het VLIZ.  

 

Reglement 

Art. 1 Jaarlijks kent het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een communicatieprijs uit 
aan een onderzoeker of onderzoeksgroep. Zowel fundamentele als toegepaste 
onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschap komen in 
aanmerking.  

Art. 2 De prijs bedraagt een jaar communicatiecoaching door de VLIZ-afdeling 
Communicatie.  

Art. 3 Een jury zal de voorgelegde studies beoordelen. Indien de jury oordeelt dat 
geen enkel voorstel in aanmerking komt, kan zij beslissen de prijs niet toe te 
kennen.  

Art. 4 Kandidaturen van voormalige laureaten van de VLIZ Communication Award zijn 
niet ontvankelijk.  

Art. 5 Kandidaten kunnen hetzelfde onderzoek maar één keer indienen voor de VLIZ 
Communication Award.  

Art. 6  Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten voor 31 januari 2017 hun 
aanvraag aan het VLIZ over te maken:  
• Word-document met  

• een beschrijving van het onderzoeksonderwerp;  
• een motivatie waarom het brede publiek over dit onderwerp 

geïnformeerd moet worden;  
• geen gebruik van tabellen of andere visuals; 
• geschreven in het Nederlands of het Engels;  
• maximum 500 woorden;  

• volledige contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon).  

 

 

Art. 7 Als kandidaten voor de VLIZ Communication Award komen wetenschappers in 
 aanmerking die op de deadline van 31 januari 2017 al minstens twee jaar op 
 het onderzoeksonderwerp werkzaam zijn of die maximaal één jaar eerder op 
 het onderwerp gedoctoreerd hebben.  

 Het onderzoeksonderwerp moet in de periode 2017-2018 verder gezet worden, 
zij het niet noodzakelijk door dezelfde persoon. Het onderzoek dient gevoerd 
te worden aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling.   

Art. 8 De prijs wordt toegekend in februari 2017 en uitgereikt op de VLIZ Marine 
Science Day op 3 maart 2017. Alle kandidaten worden op de hoogte gebracht 
van de beslissing van de jury. 

 De winnaar krijgt de mogelijkheid om het resultaat van de communicatie-actie 
plenair voor te stellen op de editie 2018 van de VLIZ Marine Science Day.  

Art. 9 Door het indienen van hun kandidatuur verklaren de kandidaten zich akkoord 
met dit reglement.  

 

Kandidaturen  

Kandidaturen en alle bijhorende informatie (cf artikel 6) zijn per mail te richten aan:  

 E-mailadres: info@vliz.be  

 Onderwerp: VLIZ Communication Award 2017  

 Als bijlage: een Word-document zoals omschreven in artikel 6 met als 
bestandsnaam uw naam in de vorm FAMILIENAAM_VOORNAAM.doc  

 Gelieve uw contactgegevens duidelijk in de e-mail te vermelden.   
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