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Internationalisering



Afspraken Vlaamse overheid -

VLIZ

Huisvesting bieden aan een aantal knooppunten 

van internationale mariene organisaties

UNESCO IOC Project Office IODE

ESF – European Marine Board

Bijgekomen in 2012: EC ‘EMODnet Secretariat’

Wetenschappelijke expertise inbrengen

IOC organen

Vlaams UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen 

(FUST)

Relevante EU thematische groepen

Niet losstaand van de algemene taken van het VLIZ 



Internationale kaders - globaal

Globale schaal – Verenigde Naties – UNESCO

Intergouvernementele Oceanografische 

Commissie (IOC)

Lokaal hosting van IODE Project Office / IOC 

Capacity Development centre

Vlaanderen projectdonor via FUST Trustfonds

VLIZ actief in verschillende actiegebieden van 

IOC

VLIZ heeft ook eigen MoU met een aantal 

partnerlanden 

Vlaanderen wil ook gericht eigen expertise 

kunnen inbrengen in de Belgische federale 

vertegenwoordigingen rond mariene 

wetenschappelijke dossiers



Internationale kaders - Europees

Europese schaal – Europese Unie – ‘maritime policy’

EMODnet data valorisatie initiatief als onderdeel van 

de ‘Marine Knowledge 2020’ ontwikkeling die 

aanstuurt op een meer kost-efficiënte omgang met 

inzameling en beheer van mariene data ter 

ondersteuning van marien en maritiem beleid en ‘blue 

growth’

EMODnet Secretariaat gehuisvest bij VLIZ 

ondersteunt de globale EMODnet ontwikkeling en in 

het bijzonder de uitbouw van een centraal portaal. 

Een ontwerp van overeenkomst tussen de Europese 

Commissie en Vlaanderen (EWI+VLIZ) ter 

formalisering van de samenwerking ligt voor.



Internationale kaders - Europees

Europese schaal – European Research Area (ERA) –

Steun voor de werking van de European Marine Board

VLIZ wordt door de Vlaamse overheid ondersteund 

voor deelname aan ontwikkeling en operationeel 

houden van onderzoeksinfrastructuren zoals in het 

kader van LifeWatch, ICOS en EMBRC.

VLIZ helpt mee om het Gemeenschappelijke 

Programmeringsinitiatief ‘Gezonde en Productieve 

Oceanen en Zeeën’ (JPI Oceans) te ontwikkelen

VLIZ personeel op secretariaat in Brussel

Focus op communicatie





Optiek en verwachtingen

Actieve en dynamische ondersteuning van 

interactie tussen internationale kaders en mariene 

onderzoeksgemeenschap

Mogelijkheden om in te spelen op 

opportuniteiten

Informatie uitwisseling

…

Draagt bij aan ‘internationalisering’ en 

‘excellentie’ van de Vlaamse wetenschap

Helpt ook om de beleidsmakers te voorzien van 

informatie over de beste strategie die we kunnen 

volgen om onze competenties te versterken.

Draagt bij aan beter beleid, productieve focus van 

onze inspanningen.



Concreet
Bijvoorbeeld: 

VLIZ (in het bijzonder de wetenschappelijke commissie) 
wordt nog meer draaischijf (top-down en bottom-up) waar 
internationale ontwikkelingen worden gevolgd en waar acties 
kunnen geïnitieerd worden om opportuniteiten aan te grijpen.

VLIZ is gemandateerd om actief met de wetenschappers te 
interageren om na te gaan of bepaalde internationale 
ontwikkelingen van belang zijn voor ‘ons’ zodat beleid en 
ambtenaren daarmee kunnen rekening houden. 



Dank u


