OPROEP
VOOR ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
VOOR HET BESTUURSORGAAN VAN HET VLIZ
Als lid van het Bestuursorgaan van Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bepaalt u mee de strategie van de
organisatie en draagt u bij tot de versterking en ontwikkeling van de mariene kennisopbouw en de
excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen.

CONTEXT VLIZ
▪ Het VLIZ heeft tot doel:
-

Het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien
onderzoek, en dit ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en
internationale mariene onderzoeksgroepen.

-

Het bevorderen van de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien onderzoek.

-

Het fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van het marien
onderzoek.

-

Het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien
onderzoek bij het grote publiek.

-

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.

-

Het inzetten en beheren van grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen, een marien station en het Vlaams marien datacentrum.

▪

VLIZ is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw, dat een jaarlijkse toelage
ontvangt van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het Departement Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI), en de provincie West-Vlaanderen. VLIZ heeft momenteel een 130-tal medewerkers
gegroepeerd in een aantal departementen.

▪

VLIZ versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek inVlaanderen.
De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebondensystemen. De
doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschapals het
onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v.blauwe
economie).

▪

VLIZ realiseert jaarlijks een omzet van meer dan 12 miljoen euro, waarvan 60% uit een basistoelage
komt en de overige inkomsten zelf gegenereerd worden. Daartoe voert het VLIZ een
bedrijfseconomische boekhouding. De rapportage naar de Vlaamse Overheid gebeurt zowel op
basis van de gewone jaarrekening als de ESR-jaarrekening.

▪

Het hoogste rechtsorgaan van het VLIZ is de Algemene Vergadering. De vereniging wordt bestuurd
door een Bestuursorgaan, en wordt in haar dagelijkse werking aangestuurd door de Algemeen
Directeur, bijgestaan door de afdeling Centraal Ondersteunende Diensten.

▪

Om de wetenschapsondersteunende taken vorm te geven en bij te sturen, wordt meermaals per
jaar overleg gepleegd met een vast team van wetenschappers in de Wetenschappelijke Commissie,
die het Bestuursorgaan adviseert over alle wetenschappelijke aspecten van de VLIZ-werking.

▪

Als ondersteunende instelling voor het kust- en zeewetenschappelijk onderzoek sluit het VLIZ
samenwerkingsakkoorden af met binnen-en buitenlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en
individuele onderzoeksgroepen.

▪

De Vlaamse overheid heeft het VLIZ tevens belast met een aantal bijzondere opdrachten ter
ondersteuning van internationale organisaties. Deze verzilveren de internationale ervaring en
reputatie die is opgebouwd binnen het VLIZ. Ook bieden ze de kans om belangrijke Europese
initiatieven in Vlaanderen te verankeren.

BESTUURSORGAAN VLIZ
▪ Leidt de zaken van de vereniging, en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
▪ Beslist over de strategie en de voornaamste beleidslijnen van het VLIZ.
▪ Draagt bij tot de performantie van de vereniging door sturing te geven aan de vereniging en
tegelijkertijd de opportuniteiten en de risico’s van de vereniging te beoordelen en te beheren, en dit
binnen een kader van efficiëntie en effectieve controles.
▪ Handelt als college en heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur
en daden van beschikking. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de statuten aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen in de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.
▪ Mag specifieke bevoegdheden toekennen aan personen binnen of buiten het Bestuursorgaan.
▪ Treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden
van rechtsmiddelen.
▪ Benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
▪ Vaardigt alle huishoudelijke reglementen voor leden uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
▪ Laat zich bijstaan door een dagelijks bestuur en richt in zijn schoot een aantal comités op.
VLIZ doet een oproep tot kandidaatstelling voor 4 mandaten als onafhankelijk bestuurder in zijn
Bestuursorgaan, in toepassing van het decreet deugdelijk bestuur voor de Vlaamse publieke sector
dd. 22 november 2013.

VEREISTEN
Bestuurders dienen een maximum van de volgende eigenschappen in zicht te dragen:
▪ Persoonlijke eigenschappen zoals integriteit en verantwoordelijkheidszin, een geïnformeerd
oordeelsvermogen, financiële kennis, zelfvertrouwen en hoge standaarden;
▪ Kernbekwaamheden zoals strategische inzichten omtrent excellentiebeleid in een onderzoeksomgeving en kennis van het Vlaams en Europees industriële en academisch innovatielandschap;
▪ Toewijding of loyauteit aan VLIZ, met inbegrip van het actief bijwonen van de vergaderingen van het
Bestuursorgaan;
▪ Vervullen van een belangrijke rol in het maatschappelijk economisch veld en daardoor een
meerwaarde kunnen betekenen voor de missie van het VLIZ;
▪ Voldoende inzicht hebben in de taken van een Bestuursorgaan;
▪ Ervaring hebben als bestuurder en/of bedrijfsleider;
▪ De bestuurstaal van het VLIZ, het Nederlands, machtig zijn.

ONAFHANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
Onafhankelijkheid is gewaarborgd in volgende gevallen:
▪ Geen band hebben als werknemer van het VLIZ;
▪ Gedurende een periode van drie jaar voorafgaan aan de benoeming geen taken uitgeoefend hebben
in het kader van de controlewerkzaamheden als commisaris-revisor van het VLIZ;
▪ Gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen managementfunctie
uitgeoefend hebben in het VLIZ;

▪ Onafhankelijk zijn zijn ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie
West-Vlaanderen en de Vlaamse mariene onderzoeksgroepen zoals gedefinieerd in kader van het
Compendium voor Kust en Zee;
▪ Geen rechtstreekse familieband hebben met leden van de algemene directie of het directiecomité
van het VLIZ.

MODALITEITEN
Een voorselectie van de kandidaten gebeurt door het Bestuursorgaan op basis van de motivatiebrief en
het cv waarin ook de eventuele andere bestuursmandaten worden vermeld. Het Bestuursorgaan
onderzoekt of de kandidaten beantwoorden aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en de vereisten van
onafhankelijke bestuurder.
Uit de kandidaten die voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en de vereisten stelt het
Bestuursorgaan per in te vullen mandaat van onafhankelijke bestuurder twee kandidaturen voor aan de
Vlaamse regering. De Algemene Vergadering van maart 2021 benoemt de onafhankelijk bestuurders voor
een termijn van drie jaar.
Kandidaturen met cv en motivatiebrief kunnen tot 20 november 2020 worden gestuurd t.a.v. Algemeen
directeur Jan Mees:
▪ Per e-mail: jobs@vliz.be
▪ Per post: InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende.
Met vragen kan u ook bij hem terecht.
Meer informatie over het VLIZ vindt u op www.vliz.be.

