COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE
DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd
kennisdocument over de socio‐economische,
ecologische en institutionele aspecten van de kust en
zee in Vlaanderen en België

COMPENDIUM DRAAIBOEK
Planning en Proces
Fase 1: VOORBEREIDINGEN CONCEPT



Opmaak blauwdruk sneuvelversie voor intern overleg: doelstellingen, doelgroepen, procesverloop,
timing...
(15 oct ‐ 30 nov 2010)



Opmaak plan bevragingsronde: overzicht van te bevragen sleutelpersonen en timing van bevraging
(1 dec‐20 dec 2010)



Bevragingsronde wetenschappelijke kerngroep: op basis van eerste versie blauwdruk
(20 jan‐ 23 mar 2011)



Overleg sleutelpersonen: op basis van eerste versie blauwdruk; doelstelling is opmaak van een
breed gedragen finale blauwdruk met betrekking tot doelstellingen, doelpersonen, organisatie,
procesverloop, timing,..
(20 jan‐ 29 apr 2011)



Herziene Blauwdruk: een eerste versie van de blauwdruk wordt ter goedkeuring voorgelegd
(8 mar ‐ 9 mar 2011)



Gunstig Advies Raad van Bestuur
(14 mar 2011)



Goedkeuring werkversie blauwdruk door wetenschappelijke kerngroep
(17 mar 2011)



Eerste indicatief budget
(8 mar 2011)

Fase 2: PLANNING VAN UITVOERING


Opmaak van het voorstel van draaiboek voor de uitvoering van het Compendium: activiteiten en
timing + nota’s als toelichting in huidig document
(2 may ‐ 31 may 2011)



Opmaak voorstel referentietermen en samenstelling van de expertengroep: doelstellingen,
samenstelling en scope van de expertengroep, verwachte eindproducten en timing
(16 may‐ 31 may 2011)



Opmaak (door VLIZ‐team) van voorstel voor afstemming van informatie‐ en datasystemen en
interne producttoelevering (Data Centrum, zeebibliotheek, informatiebeheer) met de inhoud van
het Compendium: identificatie van bestaande en in‐te plannen informatieproducten (Mariene
expertise, budgetten, bibliometrie, literatuuroverzichten, datasets, kaarten, indicatoren,….) en
daaraan gekoppelde infrastructuur; planning van structureel overleg. Dit voorstel dient als
voorbereiding van voorbereidend overleg met Informatiebeheerder (27 mei 2011) en overleg met
Datacentrum en Informtiebeheerder, gepland op de IMIS Task force van 24 juni 2011 en
daaropvolgend (zie fase 3.2)
(16 may ‐31 may 2011)



Opmaak (door VLIZ‐team) van voorstel Communicatiestrategie intern en extern: in nauw overleg
met Cel communicatie ter voorbereiding van Com&Sea overleg op 20 mei 2011.
(16 may ‐ 31 may 2011)



Opmaak voorstel detail budget
(16 may ‐31may 2011)



Deadline: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget, Referetermen Expertengroep,
Communicatiestrategie
(31 may 2011)



Advies van de Wetenschappelijke Kerngroep: Blauwdruk, Draaiboek, Gantt schema, Logo, Budget,
Referentietermen Expertengroep, Communicatiestrategie
(16 jun 2011)

en bekrachtiging van advies naar raad van bestuur van het VLIZ
(22 jun 2011)



Effectieve samenstelling van de Compendium Expertengroep, voorbereiding van de
startvergadering
(sep‐dec 2011)

Fase 3: UITVOERING
3.1. Communicatie


Opdracht aanbesteding van het ontwerp van Compendium logo en huisstijl eerste fase, inclusief
terugkoppeling vanuit VLIZ en aanpassingen op eerste concepten
(18 mar‐6 may 2011)



Interne bevraging (VLIZ en InnovOcean) en selectie op basis van twee concepten logo en icoon,
huisstijl
(11 may‐20 may 2011)



Opmaak definitief concept logo en huisstijl
(20 may‐30 may 2011)



Opmaak concept communicatiestrategie: aangepast voorstel op basis van overleg en afspraken
met cel communicatie Com&Sea 20 may
(20 may‐31 may 2011)



Uitvoering interne communicatieplan: maandelijkse info producten, com&sea, seminarie, i‐news….
Voor meer informatie zie document ‘communicatiestrategie Compendium voor Kust en
Zee’,inclusief evaluatie van interne communicatie
(volledige looptijd)



Uitvoering plan externe communicatie: inplannen van externe communicatie rond het compendium
in bestaande evenementen en communicatieprocessen, inclusief evaluatie van externe
communicatie
(volledige looptijd)

3.2. Data‐ en informatie systemen (intern)


Doelstelling en Referentietermen van de bibliometrische studie: opdracht afbakening wordt
uitgewerkt op basis van uitkomsten van het overleg op de IMIS Task force 24 juni, in samenwerking
met datacentrum en informatiebeheerder en met de ondersteuning van de zeebibliotheekwerking;
afbakening van de opdracht te valideren tijdens uitgebreide wetenschappelijke staf 17 juni, IMIS
task force overleg 24 juni (en daaropvolgend overleg)
(17 jun‐22 jul 2011)



Uitvoering en opvolging van bibliometrische studie inclusief terugkoppeling in verschillende
componenten en fases. In nauwe samenwerking en overleg met Datacentrum,
Informatiebeheerder, bibliotheekondersteuning (IMIS Task force) en terugkoppeling in de
wetenschappelijke stafvergaderingen.

Eerste fase: internationale datasystemen (1 aug‐15 dec 2011)
Tweede fase: IMIS informatiesysteem literatuur module (dec 2011‐mar 2012, timing nog te valideren)



Structureel overleg Informatiebeheer, data – en informatiesystemen:
IMIS Task force (volledige looptijd, op basis van maandelijks overleg)
VLIZ wetenschappelijk staf (volledige looptijd, op basis van reguliere vergadering)
Terugkoppeling in Compendium expertengroep (zie verder voor overleg expertengroep)



Structureel overleg Communicatie: interne en externe communicatie, afstemming met bestaande
en geplande evenementen, en communicatie producten
Com&Sea overleg (volledige looptijd, maandelijks overleg)
Terugkoppeling naar Compendium expertengroep

3.3. Opmaak concept: concrete doelstellingen, structuur en inhoud


Concept Structuur en Inhoud van ontwerpteksten DEEL 1 en DEEL 2: het VLIZ‐team bakent de
concepten af voor de structuur en de inhoud van deel 1 en deel 2 van het Compendium voor Kust en
Zee. De doelstellingen en concept voor structuur&inhoud van het Compendium voor Kust en Zee
(“welke vragen liggen voor?, welke vragen willen we nog beantwoorden?Hoe gaat het
Compendium die beantwoorden”) worden afgetoetst en gevalideerd in de wetenschappelijke staf
en de Compendium expertengroep. Op basis van deze gevalideerde concepten kunnen de
informatie‐ en dataproducten die nodig zijn om deze vragen te beantwoorden in detail gedefinieerd
worden en eventuele hiaten in informatie en data geïdentificeerd worden. Co‐auteurs en lectoren
kunnen duidelijk en tijdig worden geïdentificeerd op basis van concept en inhoud. Deze
aanzet/ontwerpteksten moeten ook zorgen voor een minimum aan gelijkvormigheid, stijl en
afstemming in de structuur tussen verschillende hoofdstukken en rubrieken.
(1 jun‐2 dec 2011)



Opmaak ontwerpteksten versie 1 DEEL 1: trekker Ann‐Katrien Lescrauwaet
(17 jun‐2 dec 2011)



Opmaak ontwerpteksten versie 1 DEEL 2: trekker Hans Pirlet
(17 jun‐2 dec 2011)



Compendium Expertengroep startvergadering.

Doelstellingen:
Bespreken en goedkeuren van de Referentietermen van de Expertengroep
Bespreken en valideren van de doelstellingen van het Compendium voor Kust en Zee
Bespreken en valideren van de Communicatiestrategie voor het Compendium voor Kust en Zee
Bespreking van Concept Structuur en Inhoud van het Compendium: afstemming van inhoud en
structuur op doelstellingen
(datum nader te bepalen, dec 2011)

1.
2.
3.
4.



Interne revisie en terugkoppeling over ontwerpteksten versie 1 DEEL 1 en DEEL 2: basis‐structuur
(gevalideerd door de Compendium Expertengroep) en ontwerpteksten versie 1 worden voorgelegd
in de wetenschappelijke staf; de ontwerpteksten worden intern (VLIZ) nagelezen. De kritische
analyse gebeurt in de wetenschappelijke staf en is voornamelijk gericht op afstemming tussen
doelstellingen (de vragen die het Compendium voor Kust en Zee wil behandelen en beantwoorden)
en inhoudelijk aanbod (structuur en inhoud). Deze ontwerpteksten zijn de basis voor verdere
samenwerking met co‐auteurs en lectoren en worden ter bespreking voorgelegd bij de tweede
expertengroep vergadering (zie verder ‘expertengroep vergadering 2’ )
(5 dec 2011‐28 feb 2012)



Ontwerpstrategie voor definiëren van DEEL 3: (thematische keuzes en onderbouwing van de
onderwerpen die in Deel 3 behandeld worden: raakvlak tussen wetenschap en beleid) en uitgewerkt
concept voorstel DEEL 3
(9 jan 2012‐28 feb 2012)



Deadline: doorsturen naar Compendium Expertengroep voor review
1. Ontwerpteksten DEEL 1 en DEEL 2
2. Concept voorstel DEEL3
3. Referentietermen voor co‐auteurs en voorstel lijst co‐auteurs
(1 mar 2012)



Compendium Expertengroep Vergadering 2
1) voorleggen en bespreking ontwerpteksten deel 1 en deel 2,
2) referentietermen en voorstel lijst co‐auteurs
3) communicatiestrategie (verder gefine‐tuned voor post‐lancering)
4) ontwerp strategie DEEL 3
5) bespreken en valideren input bibliometrische studie
(2 apr 2012)
 Voorbereiding fase 3.4. : co‐auteurs contactname, opmaak tijdsschema en proces voorbereiden
(3 apr 2012‐3 sep 2012)

3.4. Opmaak Definitieve teksten


Startoverleg co‐auteurs
1. Bespreking en goedkeuring van de referentietermen
2. Bespreking van de structuur en concepten (op basis van versie 1)
3. Bespreking en goedkeuring van planning en procesverloop
(3 sep 2012)



Opmaak definitieve conceptteksten met co‐auteurs
(3 sep 2012‐15 mar 2013)
Deadline: definitieve conceptteksten doorsturen naar Expertengroep vergadering 3 en naar alle co‐
auteurs en lectoren
(15 mar 2013)



Conceptteksten beschikbaar voor revisie door co‐auteurs en lectoren
(15 maart 2013‐15 mei 2013)



Expertengroep Vergadering 3:
1. bespreking definitieve conceptteksten (aangeleverd 15 mar 2013)
2. informeren over vervolgtraject
3. evaluatie procesverloop
4. bespreking lancering evenement en communicatie
(26 apr 2013)



Deadline aangepaste definitieve teksten (aanpassingen door VLIZ team op basis van opmerkingen
co‐auteurs, lectoren, expertengroep)
(15 juni 2013)



Expertengroep Vergadering 4: (15 juni 2013)
1. Goedkeuring definitieve teksten: op 15 juni worden enkel de aanpassingen ten opzichte van de
definitieve conceptteksten besproken. Deze goedkeuring kan mogelijks via e‐mail

2. bespreking procesevaluatie
3. planning voor actualisatie
Nog tijd om te reageren tot 20 juni 2013



Eindredactie
(20 juni 2013‐30 juni 2013)

 Vertalingen
(1 juli 2013‐15 aug 2013)


Finale vormgeving
(1 juli 2013‐15 sept 2013)



DRUK (inclusief drukproeven)
(15 sept 2013‐30 okt 2013)

FASE 4. LANCERING, VERSPREIDING EN EVALUATIE
Lancering:
(nov 2013) datum nog te bepalen
Persteksten en persmoment

Verspreiding en communicatie
Evaluatie en Impact

2 juni 2011

