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2009:

Haalbaarheids
studie IWT

Initiatief : 
Resoc NWVl

2010: 

Oprichting vzw

Focus op 
netwerking

Thema offshore 
wind

2011-2017:

Groeiend 
ledenbestand

Verbreding 
thema’s

Ook projecten

Steun van de 
provincie West-
Vlaanderen

2017:

Oprichting de 
Blauwe Cluster

MoU - LoS

Krachten 
bundelen

Kansrijke 
domeinen voor 
Vlaanderen

Innovatie, 
pilootprojecten, 
internationale 
promotie
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2018:
Integratie 
FMC in de 
Blauwe 
Cluster



Activiteiten

26 juni

Openingsevent 
Blauwe Cluster

Oostende

19-20 sept

Blue Tech 
Demo Days

Brugge

26 okt

Vlaams 
Aquacultuur 
Symposium

Gent
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Contact

info@flanders-maritime-cluster.be

www.flanders-maritime-cluster.be

Twitter: @MaritimeCluster
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Marine Science meets Maritime

Industry 2018



Strategische Plan Beleidsadvies 

Blauwe Economie

Tina Mertens



Nieuw convenant VLIZ 2017-2021

“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. 



Beleidsadvies Blauwe Economie

Actieve screening van beleidsvragen inzake de Blauwe Economie en 
opmaak beleidsadviezen

Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap vertegenwoordigen in 
overlegfora rond beleidsdossiers inzake Blauwe Economie

Wetenschappelijke kwaliteitsborging bij grootschalige projecten in het 
Belgisch deel van de Noordzee

Informatie en data die voortvloeien uit (contract)onderzoek voor 
ontwikkelingen in het kader van de Blauwe Economie centraal 
verzamelen en beheren, integreren, archiveren en ontsluiten

‘Knowledge Broker’ voor economische activiteiten op zee

Opstart beleidsrelevant onderzoek i.s.m. mariene onderzoeksgroepen

http://www.vliz.be/nl/bestuurlijke-documenten



Vlaamse onderzoeksagenda

Op welke vragen wil de Vlaming dat de wetenschap een 

antwoord biedt? FWO organiseert een bevraging van de 

bevolking.

Stel jouw prangende (mariene) vraag t.e.m. 27 mei!



MSMMI 2017 – SLI.DO

Mogelijkheid tot vragenstelling bij 4 hoofdsprekers

 Wifi: Flanders Marine Institute

 Login op www.slido.com

 Paswoord: #V256

 Stel jouw vraag

 Stem voor de beste vragen

De topvragen worden op het einde van de presentatie 
behandeld (5 min)



MSMMI 2017 - speeddate

• DOEL: meet & greet sprekers

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

• START: 10 minuten
na start lunch (12:50)

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


