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Verslag vergadering Marine@UGent 

Datum: Woensdag 05/12/2012 van 14u30 tot 17u30 

Locatie: S8, vergaderzaal Mariene Biologie 

Aanwezig:  

Magda Vincx, Lynn Vanhaecke, Koen Chiers, Anne Willems, Nic Smol, Margriet Drouillon, 

Colin Janssen, Peter Bossier, Luc Lens, Wim Vyverman, Kristof De Meestere, Olivier De 

Clerck, Koen Sabbe, Ines Tavernier, Tina Mertens (VLIZ), Jan Mees (VLIZ/UGent) 

Actiepunten of belangrijke info voor de leden zijn in het blauw vermeld.  

 

1. Welkom en goedkeuren verslag vorige vergadering 

Prof. Janssen heet iedereen welkom en introduceert Ines Tavernier als coördinator van het 

Marine@UGent consortium.  

De actiepunten van de vorige vergadering, welke eveneens doelstellingen van het 

consortium zijn, worden overlopen: 

- Ondertekening raamakkoord: dit is gebeurd op 23 augustus 2012. 

- Coördinator stuurt een email rond met de vraag wat de wensen zijn voor het 

laboratorium in de walfaciliteiten van het VLIZ: dit is gebeurd en wordt op deze 

vergadering toegelicht. 

- Samenwerking universiteit Aveiro: (1) navraag concrete samenwerkingspistes en (2) 

in hoeverre kan van centraal uit steun verstrekt worden? 

Prof. Janssen licht toe dat het antwoord op de vraag naar de academisch beheerder 

gestuurd is maar dat er tot op heden geen reactie is gekomen.   

- Selectie coördinator: Ines Tavernier is aangeworven.  

- Deelname MarineArt: op de vorige vergadering werd beslist deel te nemen. De stand 

van zaken wordt verder in deze vergadering toegelicht.  

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Ter herinnering overloopt prof. Janssen de 5 doelstellingen van het Marine@UGent 

consortium en legt uit dat bij elk van de volgende vergaderpunten zal verwezen worden naar 

de respectievelijke doelstelling (vermeld in de titel van de agendapunten). 

 

2. Website en social media (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen en Ines Tavernier leggen uit dat in samenwerking met het VLIZ (Francisco 

Hernández - Simon Claus) een website voor Marine@UGent zal gemaakt worden, 

gebaseerd op de website van Woods Hole Oceanographic Institution. De algemene structuur 

wordt overlopen. Ines Tavernier zal hiervoor teksten schrijven en deze voorleggen aan de 

Marine@UGent leden ter controle. Het idee is om de visie van Marine@UGent voor te 

stellen, net als de deelnemende onderzoeksgroepen en het VLIZ (kort, telkens met een link 

naar hun eigen website). Onderzoek (onderwerpen, programma’s/projecten en faciliteiten) en 

onderwijs (programma’s) zullen ook weergegeven worden. Bij news & multimedia horen 

foto’s (met een ‘image of the day’ die op de homepage verschijnt), filmpjes, nieuws & 

evenementen en een kalender.  

Prof. Vincx merkt op dat deze website geen herhaling mag zijn van bestaande websites (van 

de betrokken onderzoeksgroepen en het VLIZ). Dit is uiteraard de bedoeling niet. Tevens 

moeten we nadenken over wie de website zal raadplegen: wetenschappers (internationaal) 

http://www.whoi.edu/
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of jongeren/scholieren/beroepensector (nationaal). We verwachten zowel nationale als 

internationale interesse volgens prof. Janssen. De website zou dan best tweetalig worden 

opgemaakt (NL + EN). Prof. Mees (VLIZ) spreekt uit ervaring dat dit een zware inspanning is 

en niet altijd eenvoudig omdat veel websites waarnaar doorverwezen wordt slechts in één 

taal beschikbaar zijn. Tevens wordt benadrukt de tekst op de website kort te houden en deze 

op regelmatige basis te updaten (prof. Bossier). Ook wordt voorgesteld een onderdeel 

‘Outreach’ toe te voegen. Hier kan bv. de ‘catalogus’ van de MarineArt tentoonstelling (zie 

verder) toegevoegd worden.  

Er zal rekening gehouden worden met deze commentaren bij de verdere ontwikkeling van de 

website op 17 december 2012, wanneer prof. Janssen en Ines Tavernier samenzitten met 

Simon Claus (VLIZ) om de structuur van de website te overlopen.   

 

Social media: 

- Er zijn 2 Facebookpagina’s online over het MarineArt project (zie verder): MarineArt 

(NL) en Marine Art II (EN) die quasi een spiegel zijn van elkaar. De eerste is 

belangrijk omdat het een Vlaams project is waarbij veel kinderen betrokken zijn. De 

Engelstalige pagina heeft als doel een referentiepagina te hebben voor 

Marine@UGent om naar het kunstproject te verwijzen.  

Marine Art: graag deze link doorsturen en deze pagina 'liken' 

Marine Art II: graag deze link doorsturen en deze pagina 'liken'  

- Marine@UGent heeft een Twitteraccount die actief zal worden na toestemming van 

de leden. De vergadering adviseert deze activiteit positief en beslist om het account 

centraal te houden (Ines Tavernier beheert die), zoals Prof. Mees met de VLIZ 

account ook werkt.  

De focus van deze ‘tweets’ zal liggen bij het verspreiden van informatie van de 

Marine@UGent leden: publicaties, projecten die starten, doctoraten etc.  

Marine@UGent leden worden aangemoedigd nieuws door te sturen naar Ines 

Tavernier (Ines.Tavernier@UGent.be): 

Maximum 140 karakters. 

Een link kan toegevoegd worden (naar een nieuwe publicatie bv.), net als een foto.  

Zowel een link als een foto nemen slechts enkele karakters in beslag, merkt prof. 

Mees op.  

Zie verder: nieuwsbevragingen zullen op regelmatige basis gebeuren door Ines 

Tavernier om persberichten op te stellen. Dat kan eveneens voor Twitter gebruikt 

worden.  

 

3. Logo (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen deelt mee dat er reeds 2 vergaderingen hebben plaatsgevonden met de 

Dienst Communicatie van de UGent (Isabel Paeme) en dat zij het maken van een eigen logo 

afraden. De leden geven echter aan dat dit toch wenselijk is, om ons te onderscheiden en 

zichtbaarheid te creëren dus dit zal opgestart worden.  

Ondertussen hebben prof. Janssen en Ines Tavernier op 17 december 2012 hierover 

samengezeten met Simon Claus (VLIZ) en er zal een ontwerp gemaakt worden door een 

professioneel designbureau.  

 

4. UGent magazine (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen meldt dat er maandag 3 december 2012 een journalist van het huismagazine 

van de UGent een interview heeft afgenomen. Het artikel zal voornamelijk over het MarineArt 

project gaan, maar het Marine@UGent consortium zal er eveneens in belicht worden. Dit 

artikel zal verschijnen in het januarinummer (dus qua timing perfect voor de MarineArt 

tentoonstelling 2-6 februari – zie verder).  

https://www.facebook.com/pages/MarineArt/486512931393415?fref=ts
https://www.facebook.com/MarineartGhentUniversity?fref=ts
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5. Persberichten (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen en Ines Tavernier lichten het idee toe om op regelmatige basis 

(tweemaandelijks) nieuws op te vragen bij de Marine@UGent leden. Het doel is om ons 

marien onderzoek op regelmatige basis in de pers te krijgen. Hiervoor werken we samen met 

de Communicatiedienst UGent (persverantwoordelijke Stephanie Lenoir en Isabel Paeme). 

De vergadering adviseert positief over deze nieuwsbevraging. 

Ines Tavernier zal een template doorsturen om dit nieuws te bevragen:  

(1) Hebt u momenteel afgerond, interessant onderzoek? (300 woorden, NL + EN) Denk 

bv. aan afgeronde doctoraten, een gepubliceerde paper, een gepland symposium,… 

(2) Hebt u zicht op interessant onderzoek dat binnen enkele maanden afgerond zal zijn? 

(300 woorden, NL + EN). 

In januari-februari zitten prof. Janssen en Ines Tavernier samen met de Communicatiedienst 

(Stephanie Lenoir en Isabel Paeme) om deze eerste berichten al te overlopen en een 

strategie uit te werken. De leden zullen telkens op de hoogte gehouden worden van wat met 

hun nieuwsbericht gebeurt. Bij elk persbericht komt een standaardzin om de link met 

Marine@UGent duidelijk te maken.  

Belangrijk is hierbij in gedachten te houden wat nieuws is:  

- Er moet een nieuwswaarde zijn: actueel, belangwekkend, nabijheid, impact, 

persoonlijkheid. 

- Wat komt in de pers: nieuws, aankondiging congres, recensie over uw vakgebied, 

opiniestuk, persoonlijke column. 

- Denk aan verschillende mogelijke invalshoeken en aan een kapstok om het verhaal 

op te hangen (bv. voor het artikel in het UGent huistijdschrift is MarineArt de kapstok). 

Houd er rekening mee dat perscommunicatie verschilt van academische teksten:  

- Vermijd jargon. 

- Denk eraan dat het brede publiek uw boodschap vanuit een ander referentiekader 

benadert. 

- De tekst moet concreet en herkenbaar zijn (i.p.v. abstract en algemeen). 

- Gebruik voorbeelden en vergelijkingen. 

- Beperk u tot representatieve gevallen (i.p.v. volledig te zijn). 

- Zekerheid is belangrijk (i.p.v. schrijven met een grote voorzichtigheid). 

- Vertel enkel de grote lijnen (i.p.v. volledig en nauwkeurig alles weer te geven). 

- De tekst moet aantrekkelijk zijn, dus geen methodes, statistiek of referenties.  

Kanalen van de Communicatiedienst voor nieuwsverspreiding:  

Dagelijkse contacten met journalisten (geschreven pers, audiovisuele pers, algemeen & 

gespecialiseerd, lokaal, regionaal & nationaal), persberichten, persconferenties, agenda 

UGent, huistijdschrift UGent, AlphaGalileo (internationaal). 

Prof. Lens merkt op dat we moeten trachten het interdisciplinaire aspect te benadrukken, dus 

in eerste instantie focussen op resultaten die voortgevloeid zijn uit een samenwerking tussen 

diverse groepen.  

 

6. Vlizine (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen werpt het idee op om onder 1 vlag naar buiten te komen in de Vlizine (het e-

zine van het VLIZ om te informeren over eigen activiteiten en die van onderzoeksgroepen in 

de mariene en kustgebonden wetenschappen). Hier treedt echter een intern probleem op 

voor het VLIZ merkt prof. Mees op: als ze een aparte rubriek aanmaken voor 

Marine@UGent, moeten ze dat voor andere universiteiten ook doen. Wat wel kan, is dat 

onder de rubriek ‘Belgisch marien onderzoek in de kijker’ het nieuws van de Marine@UGent 

leden gegroepeerd wordt met telkens een standaardzin bij, verwijzend naar de cluster. De 

vergadering adviseert hierover positief.  
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7. MarineArt (zichtbaarheid) 

Ines Tavernier geeft de stand van zaken weer van het MarineArt project. Het idee kwam van 

Nancy Fockedey (VLIZ) in samenspraak met de Academie voor Beeldende kunst en het 

project verenigt wetenschappers en kunstenaars. De 3 partners in dit verhaal zijn 

Marine@UGent, het VLIZ en de Academie voor Beeldende Kunst.  

Momenteel zijn er 3 fasen aan de gang: (1) de kunstleerkracht krijgt in het labo uitleg van de 

wetenschapper, (2) de professor of een medewerker geeft een introductie in de klas 

(leerlingen 6-99 jaar) en (3) de kunstleerkracht werkt het thema verder uit met de leerlingen.  

Dit project is veel groter geworden dan initieel gedacht: 64 klassen nemen deel (met 

gemiddeld 20 leerlingen), en 90 volwassenen en dit onder begeleiding van 24 leerkrachten. 

In het openingsweekend van de tentoonstelling verwacht de Academie traditioneel 3000 

bezoekers.  

Op 18 december 2012 vond een specifieke vergadering plaats tussen de dienst 

wetenschapscommunicatie van het VLIZ en de Communicatiedienst van de UGent om de 

communicatiestrategie te bespreken om zoveel mogelijk mensen te informeren en aan te 

trekken. 

Deelnemende proffen van Marine@UGent zijn: prof. Vanreusel (Mariene Biologie), prof. Van 

Rooij & prof. De Batist (RCMG), prof. Decraemer (Nematologie), prof. Decostere 

(Morfologie), prof. Chiers (Pathologie), prof. Vanhaecke (Chemische Analyse), prof. Troch 

(Weg- en waterbouwkunde), prof. Cox (Immunologie), prof. Willems (Microbiologie), prof. 

Sabbe (Protistologie en Aquatische Ecologie), prof. Devlieghere 

(Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering), prof. Janssen (Milieutoxicologie en 

Aquatische Ecologie), prof. Demeestere (Organische milieuchemie en technologie) en prof. 

De Clerck (Algologie). In hun sessies worden zij bijgestaan of vervangen door diverse 

medewerkers van hun labo: Lander Blommaert (Protistologie & Aquatische Ecologie), Nic 

Smol (Nematologie), Jan Reubens, Arne Kinds, Nele De Meester, Dr. Katja Guilini, Dr. Tim 

Deprez, Dr. Marleen De Troch (Mariene Biologie), Marjan Dooms en Marieke Desender 

(Morfologie), Helen Decleyre (Microbiologie), en Frederique Steen (Algologie), of door 

mensen van het VLIZ (Nancy Fockedey, Tina Mertens, Jan Seys, Annelies Goffin, Evy 

Coppejans) en Ines Tavernier.  

De kunstwerken zullen samen met de wetenschap die er de inspiratie voor was 

tentoongesteld worden in de UFO en het Technicum.  

Praktische info:  

Tentoonstelling MarineArt 

Wanneer? 2-6 februari 2013 

Waar? UFO & het Technicum 

Opening: zaterdag 2 februari om 10u30 (officiële uitnodiging volgt) 

Voor deze tentoonstelling zullen affiches gemaakt worden. Op de tentoonstelling zal een 

brochure beschikbaar zijn en na de tentoonstelling zal een ‘catalogus’ gemaakt worden 

waarin de wetenschap zal toegelicht worden, de deelnemende labo’s, en de kunstwerken.  

Voor deze producten is volgende input vereist:  

- Een korte, aantrekkelijke beschrijving van de wetenschappelijke onderwerpen. Deze 

is ondertussen bevraagd aan de deelnemende leden. 

- Meer info over het labo. Dit zal Ines Tavernier schrijven (januari) en ter controle 

voorleggen aan de leden. 

De Facebookpagina’s worden voorgesteld:  

MarineArt: NL 

Marine Art II: de Engelstalige spiegel 
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8. Handtekening (zichtbaarheid) 

Prof. Janssen stelt voor dat de leden, vrijblijvend uiteraard, volgende zaken in hun 

emailhandtekening vermelden om meer zichtbaarheid te creëren:  

Member of Marine@UGent 

-  Follow us on Twitter: MarineAtUGent 

- 'UGent marine Scientists inspire Artists': follow the Marine Art project on Facebook 

 

 9. Laboratorium walfaciliteiten (laboratorium) 

Ines Tavernier toont een aantal foto’s en een plattegrond van de loodsen, de koelcel en het 

woonhuis. Dit woonhuis zal in het voorjaar van 2013 gerenoveerd worden en daar zal onder 

meer een refter komen en bureauruimte. 

Vervolgens worden zaken opgelijst die door de Marine@UGent leden gevraagd worden 

(zoals bleek uit de enquêtes), zowel in het minimumscenario als in het groeiscenario.  

Prof. Vincx maakt een bedenking over verzekeringen, personeel, bewaking etc. Prof. Mees 

merkt dan ook op dat dergelijke zaken inderdaad in overweging zullen moeten genomen 

worden vooraleer de effectieve bouw start.  

De enquêtes zullen verder uitgewerkt worden door Ines Tavernier, André Cattrijsse en Wim 

Versteeg (VLIZ) en meer specifieke vragen zullen nog gesteld worden aan de 

Marine@UGent leden (januari) om zo goed mogelijk aan hun wensen te voldoen. De 

volgende stap is een plan opstellen om dan voor te leggen aan de leden op de volgende 

vergadering. Uiteraard in functie van beschikbare financiële middelen, kan in 2013 met de 

uitbouw van het laboratorium gestart worden.  

 

10-11. Update ESFRI-EMBRC en Opstart marien trainingsplatform (samenwerking) 

Prof. Vincx geeft een update over de ESFRI-EMBRC aanvraag bij de Hercules stichting. 

Zijzelf en prof. Mees zijn het project op 26/9/12 gaan verdedigen en werden als tweede van 8 

geklasseerd wat goede vooruitzichten voor financiering geeft (maar nog geen zekerheid).  

Vlaanderen (Marine@UGent) behoort nu samen met Frankrijk, Italië, Portugal en UK tot de 5 

kernlanden die de EMBRC aanvraag voor de volgende fase (EMBRC constructing phase – 

call zomer 2013) zullen voorbereiden. Hierbij zal voornamelijk aandacht moeten gegeven 

worden aan een haalbare en werkbare internationale governance (cf. ERIC structuur). Prof. 

Vincx heeft eind december een afspraak met EWI (Dr. R. Herman) om de mogelijkheden van 

een beperkte Vlaamse financiering voor 2013  te bespreken.  De opstart van een marien 

trainingsplatform en de rol van Marine@UGent in deze is eveneens in voorbereiding. Een 

specifiek overleg zal met de geïnteresseerden van Marine@UGent spoedig worden 

georganiseerd (afhankelijk van EWI financiële mogelijkheden). 

 

12. ERA-NET (samenwerking)  

Prof. Mees geeft wat meer uitleg over de call om een ERA-NET structuur te vormen rond 

mariene biotechnologie. Het VLIZ heeft de opdracht gekregen uit te schrijven hoe belangrijk 

dit is voor Vlaanderen. De vraag werd aan Marine@UGent gesteld om een motivatiebrief te 

schrijven om het FWO te overtuigen mee in de aanvraag te stappen. Aangezien het project 

zelf op 28/2/13 ingediend moet worden, moet die motivatiebrief, die zal geschreven worden 

door Ines Tavernier en prof. Janssen, in samenwerking met Fien De Raedemaecker (VLIZ), 

zo snel mogelijk het FWO bereiken. De brief zal begin januari voorgelegd worden aan de 

leden. Mevrouw Margo Baele had nochtans gezegd dat dit niet dringend is – prof. Janssen 

zal haar hierover contacteren.  

 

 

 

https://twitter.com/MarineAtUGent
https://www.facebook.com/MarineartGhentUniversity?ref=hl
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13. Compendium (zichtbaarheid) 

Prof. Mees legt uit wat het Compendium precies is: een geïntegreerd kennisdocument over 

de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in 

Vlaanderen en België. De doelgroep van dit document zijn professionelen.  

Ines Tavernier licht toe dat niet elke groep binnen Marine@UGent door het VLIZ erkend 

wordt als mariene onderzoeksgroep (en illustreert dit met hun definities). Prof. Janssen stelt 

dat we ons hierbij moeten neerleggen en dat bij de herziening over 2 jaar die groepen er 

eventueel wel kunnen bij komen. Ines Tavernier vervolgt dat ook niet elke mariene 

onderzoeksgroep door het VLIZ erkend, deel uitmaakt van Marine@UGent. Er wordt 

voorgesteld door de leden deze groepen te contacteren en uit te nodigen om lid te worden 

van  Marine@UGent.  

Het Compendium team (Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet en Thomas Verleye) hebben 

fiches opgesteld die door Ines Tavernier zijn doorgegeven aan de respectievelijke groepen 

ter controle en aanvulling. Deze worden teruggevraagd voor 10 december, met 

beeldmateriaal om de onderzoeksgroep in de kijker te zetten. Dit materiaal zal gebruikt 

worden om de IMIS database te updaten en om een zeewetenschappelijke brochure te 

maken die een bijproduct wordt van het Compendium. Dit wordt eind 2013 verwacht. Prof. 

Vincx suggereert een sectie ‘miscellaneous’ in de brochure om de andere Marine@UGent 

groepen te belichten.  

 

14. Planning 2013 

Prof. Janssen stelt voor om op de volgende vergadering (halverwege februari – maart), 

wanneer we onze korte termijn doelstellingen behaald hebben (eerste plan van het 

laboratorium, website, MarineArt tentoonstelling achter de rug), de planning voor 2013 vast 

te leggen.  

Er is enthousiasme voor een interne workshop (om het onderzoek van de verschillende 

groepen te leren kennen) en prof. Mees stelt voor dit op 8 juni te doen, op de Dag van de 

Oceanen, wanneer het VLIZ traditioneel een avondlezing houdt.  

 

15. Varia die aan bod zijn gekomen: 

- Multidisciplinaire opleiding naar PhD-studenten toe (prof. Vincx) cf. marien 

trainingsplatform. 

Prof. Vincx zal Ines Tavernier hierover nog contacteren en dit zal op de volgende 

vergadering aan bod komen.  

-  Prof. Vyverman vraagt of er een lijst is met alle apparatuur die beschikbaar is binnen 

Marine@UGent, alsook de toegankelijkheid en kostprijs. Dit is iets wat kan opgesteld 

worden (Ines Tavernier), na realisatie van de korte termijn doelstellingen.   

-  Een datum voor de volgende vergadering zal afgesproken worden via Doodle. Er zal 

keuze zijn tussen enkele dagen in een tijdspanne van een week en de leden zullen 

ook een week de tijd krijgen (maximum) om hierop te antwoorden.  

 

  

 

Ines Tavernier – verslaggever  

 
 
 


