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REFERENTIETERMEN VOOR DE 

EXPERTENGROEP  

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE (2015) 

Deze ‘referentietermen’ specificeren de doelstellingen en het lidmaatschap van de 
expertengroep die opgericht wordt ter ondersteuning en sturing van het Compendium 
voor Kust en Zee (2015).  

 

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE 

Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische 
en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Dit initiatief werd opgestart door het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ). De missie, doelstellingen en eindproducten worden opgevolgd door een stuurgroep 
van experten uit het onderzoek, de overheid en middenveldorganisaties. Deze Expertengroep wordt voor de 
dagdagelijkse taken ondersteund door het Compendium-secretariaat (VLIZ) en werkt voor de realisatie van het 
Compendium nauw samen met de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ en met een netwerk van coauteurs, 
lectoren en internationale experten. Het Compendium voor Kust en Zee dient dan ook gezien te worden als een 
collectieve inspanning. Meer informatie over de werking van de Expertengroep Compendium voor Kust en zee 
2013, zie: http://www.compendiumkustenzee.be/nl/over-het-compendium. 

Het Compendium richt zich in de eerste plaats op het Belgisch Deel van de Noordzee (BNZ), de aanpalende 
estuaria en het kustgebied. Europa en het Noordzeegebied bieden een ruimer geografisch kader, in het bijzonder 
voor het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid. Het doelpubliek van het Compendium voor Kust en Zee zijn de 
wetenschappers, de brede groep van deskundigen die in hun professioneel leven actief betrokken zijn bij de kust 
en zee – zowel op internationaal, Europees, nationaal, regionaal als lokaal niveau – en de vertegenwoordigers uit 
de bedrijfswereld en innoverende krachten. Het document wordt uitgegeven in het Engels (lingua franca van de 
wetenschap) en in het Nederlands, en op regelmatige basis uitgebracht. Op de website worden de meest recente 
versies van de teksten (na tussentijdse actualisatie) ter beschikking gesteld.  

Het Compendium voor Kust en Zee omvat een uitgebreid achtergronddocument dat bestaat uit een overzicht van 
het zeewetenschappelijk landschap (Hoofdstuk 1), een samenvatting van de kennis met betrekking tot 
verschillende gebruiksfuncties van de kust en zee, alsook met betrekking tot integrerende thema’s zoals 
Kustzonebeheer, Mariene Ruimtelijke Planning en het Schelde-estuarium (Hoofdstuk 2). Het kennisdocument geeft 
daarnaast ook een overzicht van de relevante wetgeving en beleidsinstrumenten en een toelichting van het 
raakvlak tussen het marien onderzoek en het beleid (Hoofdstuk 3). Bovendien worden een reeks afgeleide 
communicatieproducten ontwikkeld en aangeboden, zoals de brochure ‘Belgisch Marien Onderzoek’ en het 
‘Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee’ die eveneens 
beschikbaar zijn via de website.  

Het Compendium voor Kust en Zee is een objectief en neutraal kennisdocument dat zich baseert op feiten, cijfers, 
wetenschappelijke en juridische bronnen. De portaalfunctie van het Compendium streeft er naar een overzicht te 
geven van de meest relevante en actuele informatie en kennis.  

www.compendiumkustenzee.be 

 

Doel van de Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (2015) 

De Expertengroep Compendium voor Kust en Zee wordt opgericht door de raad van bestuur van het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op voorstel van de wetenschappelijke kerngroep. De oprichting van 
deze Expertengroep kadert binnen het geïntegreerde karakter van het Compendium voor Kust en Zee. 
Het procesverloop van het Compendium steunt op een dynamische interactie tussen de Expertengroep, 

http://www.vliz.be/
http://www.compendiumkustenzee.be/nl/over-het-compendium
http://www.compendiumkustenzee.be/
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de co-auteurs, de lectoren en het Compendium secretariaat. De Expertengroep zorgt voor de 
procesbegeleiding en kwaliteitsborging van de eindproducten, in nauw overleg en mits terugkoppeling 
met de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ (zie figuur 1).  

Het betreft een Expertengroep van langere duur met een vierledige doelstelling: 

 De inhoud en structuur van het Compendium voor Kust en Zee op strategisch niveau bijsturen en 
valideren. De experten kunnen eveneens bijdragen tot de inhoudelijke uitwerking en validatie van 
specifieke teksten door zich te engageren als auteur of lector (zie de desbetreffende 
referentietermen). 

 De planning en het procesverloop van het Compendium voor Kust en Zee opvolgen en 
evalueren. 

 De (communicatie)strategie bijsturen en nieuwe kansen optimaal benutten. 

 Kwaliteitsborging van het kennisdocument en de eindproducten. 

 

De bevindingen en aanbevelingen van de Expertengroep Compendium voor Kust en Zee worden 
gerapporteerd aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ. 

 

 

Figuur 1: Een schematische voorstelling van het productieproces van het Compendium. 

 

Specifieke doelstellingen: 

 De eerste vergadering van de expertengroep zal plaatsvinden in het najaar 2014. Op deze 
startvergadering worden volgende punten geagendeerd (verder aan te vullen):  

 Bespreking en goedkeuring van de referentietermen van de Expertengroep 

 Bespreking en bevestiging voorzitter Expertengroep 

 Uitkomsten evaluatie Compendium voor Kust en Zee (2013) 

 Nieuwe inzichten en voorstellen vanuit de Expertengroep 

 Actualisatie van bestaande producten van het Compendium voor Kust en Zee  

 Nieuwe producten van het Compendium voor Kust en Zee 

 Selectie van auteurs en lectoren 
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 De tweede vergadering van de Expertengroep wordt gepland in september 2015. Deze 
vergadering vindt plaats na het Expertenpanel Marien Onderzoek (voorjaar 2015) dat de 
uitkomsten van de tellingen van het marien wetenschappelijk landschap valideert. De leden van 
de Expertengroep zijn ook uitgenodigd deel te nemen aan het Expertenpanel. Het voorstel van 
de agenda van de tweede vergadering omvat: 

 Validatie teksten van het Compendium voor Kust en Zee (2015) 

 Terugkoppeling proces auteurs en lectoren 

 Evaluatie van het procesverloop 

 Bespreking van lancering (evenement) en communicatie 

 Informeren over vervolgtraject 
 

  Een bijkomende vergadering kan worden ingelast voor een vroegtijdige terugkoppeling vanuit de 
auteurs- en lectorronde, indien hiervoor de nood zou aangegeven worden door de 
Expertengroepleden. 

 

Rol van de leden in de Expertengroep 

 De leden zullen hun kennis en expertise gebruiken zonder bias of vooringenomenheid, en - via 
het Compendium secretariaat - rapporteren aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ.  

 De leden engageren zich om een actieve rol op te nemen en de concrete afspraken die werden 
vastgelegd in de doelstellingen (zie hierboven) na te komen.  

 De leden zullen een rol spelen in de communicatie rond en de verspreiding van het Compendium 
voor Kust en Zee (2015) en - in de mate van het mogelijke en wenselijke - hun insitutionele 
netwerk(en) hiervoor inzetten.  

 De leden zullen betrokkenheid tonen bij het werk, minstens tot de afwerking van het 
Compendium voor Kust en Zee (2015).  

 Leden van de Expertengroep kunnen optreden als coauteurs of lectoren: desgevallend worden 
deze bijdragen begeleid in de respectievelijke auteurs- en lectorrondes (zie referentietermen 
auteurs en lectoren).   

 

Samenstelling van de Expertengroep 

De Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (2015) bestaat uit een evenwichtige 
vertegenwoordiging van experten uit het beleid, middenveldorganisaties en de wetenschappelijke 
instellingen. 

De samenstelling van de Expertengroep werd besproken op de vergadering van de wetenschappelijke 
kerngroep van het VLIZ van 11/04/2014, en vervolgens goedgekeurd door de raad van bestuur van 
22/04/2014. Het toetreden van nieuwe leden gebeurt steeds en enkel in overleg met de 
wetenschappelijke kerngroep en mits goedkeuring van de raad van bestuur van het VLIZ. 

Voorzitterschap: De voorzitter heeft een overzicht van het zeewetenschappelijke landschap en bekleedt 
bij voorkeur een positie op het raakvlak tussen de wetenschap en het beleid. De functie omvat minstens 
de voorbereidingen en het voorzitterschap van de vergaderingen, met de ondersteuning van het 
Compendium-secretariaat. De voorzitter verzorgt eveneens de rapportering naar de wetenschappelijke 
kerngroep van het VLIZ toe.  

Duur van de werking: De expertengroep zal minstens behouden blijven tot de afwerking van het 
Compendium voor Kust en Zee (2015). De expertengroep zal ook deelnemen in de evaluatie van het 
procesverloop en de vervolgstappen voor de actualisaties mee helpen uittekenen.  
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Verslaggeving en secretariaat: Het secretariaat wordt verzorgd door de afdeling beleidsinformatie van 
het VLIZ. Dit omvat de voorbereidingen van de vergaderingen (agenda's, voorbereidende documenten), 
de directe ondersteuning van het voorzitterschap, en het verzorgen van de communicatie tussen de leden 
van de expertengroep in opdracht van de voorzitter. Het secretariaat bereidt ook de rapportages en 
verslaggeving voor. De agenda's en voorbereidende documenten, de verslagen en rapportages, worden 
naar alle leden verstuurd, na goedkeuring door de voorzitter.  

Herziening van referentietermen: De referentietermen kunnen door de expertengroep op elk moment 
herzien worden in overleg met de wetenschappelijke kerngroep en mits goedkeuring van de raad van 
bestuur van het VLIZ. 

 

 


