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1 / Het KMDA-CRC 

Het Antwerp ZOO Centre for Research & Conservation (KMDA-CRC) is de wetenschappelijke afdeling 

van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). Het richt zich op de KMDA-missie, 

met bijzondere aandacht voor het verantwoorde beheer van de dierencollectie. Het doel van het KMDA-

CRC is om via onderzoeksactiviteiten bij te dragen tot het duurzaam beheer van dierenpopulaties in 

dierentuinen en in hun natuurlijke leefomgeving. 

Het KMDA-CRC doet onderzoek op vijf1 verschillende gebieden: 

 interacties tussen mens en dier 

 dierenwelzijn en gezondheid 

 voeding 

 sociaal gedrag en cognitie 

 duurzaam beheer van populaties  

Het KMDA-CRC is volledig geïntegreerd in de structuur en organisatie van de KMDA. De manager van 

het KMDA-CRC staat in voor de dagelijkse leiding. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers, 

onderzoeksassistenten, doctoraatstudenten en enkele bachelor- en masterstudenten die een 

onderzoeksstage lopen. Ten slotte heeft het KMDA-CRC een Wetenschappelijke Adviesraad. 

Deze evaluatie focust op de wetenschappelijke opdracht van de KMDA, met aandacht voor alle 

onderzoeksactiviteiten die binnen het instituut gebeuren, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC en 

omschreven in het convenant 2017-2021 tussen het Vlaamse Gewest en de KMDA. De evaluatie 

overstijgt bijgevolg de activiteiten die met de convenantsmiddelen afkomstig van het beleidsdomein 

Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) gefinancierd worden. Bovendien worden de 

onderzoeksactiviteiten binnen de bredere werking van de KMDA beschouwd. Waar relevant, is er 

bijgevolg oog voor de wisselwerking met de andere kerntaken van de organisatie, nl. educatie, 

conservatie en recreatie. 

De aandacht voor wetenschappelijk onderzoek komt expliciet aan bod in de missie van de KMDA, nl. 

‘Bijdragen tot wereldwijd natuurbehoud door een combinatie van educatie en ontspanning of 

“edutainment” voor het grote publiek en door het uitvoeren van toegepast fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek en deelname aan belangrijke kweekprogramma’s wereldwijd’.  

De uitgesproken aandacht voor excellentie in wetenschap in de KMDA werd de afgelopen jaren ook 

structureel ingebed in de werking van de organisatie, en stuurt bijgevolg ook het onderzoek van het 

KMDA-CRC. Dit wordt nader toegelicht in de volgende paragraaf. 

Het KMDA-CRC heeft voor de periode 2017- 2021 de volgende visie voor ogen: “By 2020, our excellence 

and leadership in zoo and conservation research and training will distinguish the Antwerp Zoo Centre for 

Research and Conservation internationally as a key player in science-based biodiversity conservation.2” 

 

 

  

 
1 Zoals omschreven in het strategisch plan 2017-2021 van het KMDA-CRC  
2 Strategisch plan 2017-2021 voor wetenschappelijk onderzoek van het KMDA-CRC, kortweg ‘Strategisch Plan 2017-2021’ 
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2 / Context van de evaluatie van wetenschappelijke missie van de KMDA 

zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC  

BELEIDSCONTEXT 

In het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 

30 april 2009 (hierna W&I-decreet genoemd) is sinds 2019 een specifiek artikel opgenomen over de 

financiering, de convenantsbepalingen en de evaluatie van het wetenschappelijk onderzoek van de 

KMDA. Deze toevoeging gebeurde om de regelgeving m.b.t. de KMDA in lijn te brengen met andere 

kennisinstellingen die op een gelijkaardige manier financiering voor wetenschappelijk onderzoek 

krijgen.  

Volgens het W&I-decreet (art. 56/1/2) komt het KMDA-CRC - als instelling voor wetenschappelijk 

onderzoek uit te voeren ter ondersteuning van het dagelijkse werk van de Zoo, en ter bescherming van 

dieren in de natuur en hun leefomgeving - in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse 

Regering voor de uitvoering van dat onderzoek. De subsidie wordt geregeld via een meerjarig convenant 

tussen het KMDA-CRC en het Vlaamse Gewest (beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie), 

waarin de wederzijdse rechten en plichten opgenomen zijn en die betrekking heeft op de 

wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het KMDA-CRC. (cf. art. 56/1/2 van het W&I-decreet).  

Er werd een convenant afgesloten met het KMDA-CRC voor de periode 2017-20213. Zowel het W&I-

decreet (art. 56/1/2) als het convenant (art. 13) voorzien in een evaluatie van de wetenschappelijke 

missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC o.b.v. de strategische en operationele 

doelstellingen en indicatoren opgenomen in het convenant. Deze evaluatie dient in de eerste helft van 

2021 plaats te vinden en afgerond zijn op 30 juni 2021. De resultaten van de evaluatie zullen gebruikt 

worden voor het afsluiten van een (eventueel) nieuw convenant tussen het Vlaamse Gewest en het 

KMDA-CRC voor wat betreft de wetenschappelijke missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door het 

KMDA-CRC.  

De coördinatie van de evaluatie van de wetenschappelijke missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door 

het KMDA-CRC gebeurde door het Departement EWI4. De evaluatie-opdracht werd toegewezen aan de 

firma IDEA Consult5. Conform de evaluatiepraktijk die het Departement EWI hanteert, werd deze 

evaluatie van (de wetenschappelijke missie van de KMDA zoals uitgevoerd door) het KMDA-CRC 

begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door de evaluatiecel van het Departement 

EWI. De rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de 

evaluatie, evenals erop toe te zien dat de uitvoering van de opdracht resulteert in concrete 

aanbevelingen die inpasbaar zijn in toekomstig beleid. Gedurende de evaluatie heeft IDEA Consult 

verschillende keren de aanpak en de voortgang ervan besproken met de stuurgroep en heeft de 

stuurgroep zowel commentaar geleverd op de ontwerprapportage als deze finaal gevalideerd. Verder 

heeft het KMDA-CRC conform eerder vermelde evaluatiepraktijk ook de kans gekregen om de 

ontwerprapportage na te lezen en dit met het oog op de verbetering van materiële fouten. De aldus 

vastgestelde fouten werden verbeterd alvorens de rapportering te finaliseren. 

 
3 Dit convenant wordt afgesloten naast de samenwerkingsovereenkomst die wordt afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de KMDA. Deze 
samenwerkingsovereenkomst tussen de KMDA en de Vlaamse Regering is in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 30 mei 
1985 houdende subsidiëring van de VZW KMDA (zoals nadien gewijzigd door artikel 72 van het decreet van 21 december 2001 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002). 
4 Het Departement EWI staat in voor het beheer en de opvolging van het genoemde convenant.  
5 De evaluatieopdracht werd toegekend via een aanbestedingsprocedure (getiteld “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van 
de wetenschappelijke missie van de KMDA zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC” en nader omschreven in het bestek met nummer EWI-2020-
08). 
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De evaluatie (van de wetenschappelijke missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC) 

vond plaats in de periode december 2020 – juni 2021. 

HET CONVENANT TUSSEN HET VLAAMSE GEWEST EN DE KMDA 

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering het convenant voor de periode 2017-2021 dat het 

kader voor de wetenschappelijke missie van de KMDA omvat, goed. Deze vijfjaarlijkse overeenkomst 

tussen het Vlaamse Gewest en de KMDA legt de doelstellingen, opdrachten, structuur en de financiering 

van het wetenschappelijk onderzoek van de KMDA vast en omschrijft de bepalingen voor de evaluatie 

van de wetenschappelijke missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC. Terwijl het de 

minister is die het convenant ondersteunt en tekent, ligt de verantwoordelijkheid voor onder andere de 

opvolging en voorbereiding ervan bij het Departement EWI. Het is m.a.w. binnen het departement dat 

het dossier wordt beheerd en dat deze evaluatie wordt georganiseerd. 

Het convenant impliceert een wederzijds engagement: 

 De onderzoeksactiviteiten van het KMDA-CRC zijn gericht op het realiseren van drie strategische 

doelstellingen, zoals bepaald in het convenant en verder uitgewerkt in het Strategisch Plan 2017-

2021 voor wetenschappelijk onderzoek van het KMDA -CRC (dat integraal deel uitmaakt van het 

convenant en waar verder in de tekst naar verwezen wordt als ‘Strategisch Plan 2017-2021). Deze 

drie strategische doelstellingen zijn: 

1. Het verrichten, promoten en faciliteren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk 

onderzoek op dierentuinpopulaties en dierenpopulaties in het wild in een internationaal kader. 

2. Het streven naar geïntegreerde natuurbehoudsacties op basis van wetenschappelijk onderzoek 

en kaderend in de One Plan Approach. 

3. Het onderwijzen, informeren en inspireren van het brede publiek, de overheid en andere 

belanghebbenden en het opleiden van toekomstige generaties conservatiebiologen. 

 De strategische doelstellingen vooropgesteld in het convenant worden verwezenlijkt aan de hand 
van (13) operationele doelstellingen. 

 Het KMDA-CRC engageert zich voor het behalen van jaarlijkse targets vastgelegd onder de vorm 
van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), waarvan de jaarlijkse streefcijfers in het convenant zijn 
bepaald. De KPI’s betreffende convenant 2017-2021 zijn de volgende:  

- KPI 1 – Het aantal peer-reviewed publicaties 

- KPI 2 – De citatie-impact van de publicaties 

- KPI 3 - Actieve deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten 

- KPI 4 - Doctoraatsefficiëntie 

- KPI 5 - Nationale en internationale wetenschappelijke samenwerking 

- KPI 6 - Externe financiering 
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 Naast deze zes KPI’s zijn ook zeven “niet-kwantitatieve indicatoren” vermeld in het convenant die 
vijfjaarlijks bij de evaluatie in overweging genomen moeten worden en die als volgt samen te vatten 
zijn: 

- De aanstelling van een KMDA-CRC -onderzoeker als deeltijds ZAP bij een Vlaamse universiteit. 

- Het opzetten en meewerken aan een gecentraliseerde EAZA-Biobank6 tegen 2020.  

- Het opzetten en/of laten financieren van Europese samenwerkingsprojecten en de deelnames 

aan Europese en overige internationale platformen.  

- Een meer gerichte communicatie-strategie uitwerken naar verschillende doelgroepen 

(waaronder het grote publiek, wetenschappers, leerkrachten en studenten).  

- Een carrièretraject voorzien voor doctoraatstudenten en postdoctoraal medewerkers  

- Dienstverlening in de brede zin - al dan niet betaald - zoals opleidingen, adviezen, 

laboratoriumdiensten, expertise, etc. 

- Waar mogelijk en opportuun bijdragen aan het beleid (wetenschapscommunicatie, STEM, 
biodiversiteit, ...). 

 De minister engageert zich om een jaarlijkse financiering van 1,175 miljoen EUR toe te kennen. 

3 / Opzet van de evaluatie van het KMDA-CRC 

De doelstelling van deze opdracht is het uitvoeren van een evaluatie van de wetenschappelijke missie 

van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC. Deze evaluatie heeft betrekking op de werking en 

het functioneren van het KMDA-CRC in het kader van zijn onderzoeksopdracht, op de rol en positie van 

het KMDA-CRC in het onderzoekslandschap en op de prestaties en impact. Rekening houdend met de 

ruime beleidscontext wordt deze evaluatie echter ruimer opgevat dan wat het W&I-decreet en het 

convenant 2017-2021 voorschrijven. Zo is het de bedoeling om alle onderzoeksactiviteiten mee te 

nemen in de analyse en ook de toekomst van het KMDA-CRC vorm te geven binnen zowel de regionale, 

nationale als de internationale beleidscontext (”systeemblik”). 

Deze doelstellingen impliceren een tweeledige focus van de evaluatieopdracht. Enerzijds wordt een ex-

postperspectief gehanteerd om terug te kijken naar de prestaties tijdens de huidige convenantsperiode 

(2017-2021). Anderzijds vergt de analyse van het ontwerp van het onderzoeksbeleidsplan 2022-2026 

een ex-anteperspectief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft meer duiding bij de focus van deze 

evaluatie, opgedeeld in de ex-postevaluatie en de ex-ante-evaluatie, en een integrerend deel met 

conclusies en aanbevelingen. Ook de systeemblik is zowel op het ex-postdeel en het ex-antedeel van de 

evaluatie van toepassing. 

 
6 De EAZA-Biobank wil een primaire bron zijn voor genetisch ondersteunend populatiebeheer en instandhoudingsonderzoek en wil 

onderzoekers in contact brengen met beschikbare stalen. Biobanken zijn samengestelde verzamelingen van biologische monsters (zoals 
weefsel, bloed, serum, DNA, gameten en cellijnen. De EAZA-Biobank bestaat momenteel uit vier bankcentra (hubs) voor de EAZA-
gemeenschap: de Zoo van Antwerpen, de Zoo van Edinburgh (RZSS Royal Zoological Society of Scotland), het Institute for Zoo and Wildlife 
Research (IZW) in Berlijn en de Zoo van Kopenhagen. Elk van deze centra beschikt momenteel over adequate faciliteiten en personeel om 
de monsters optimaal en op lange termijn te bewaren, te cureren en te registreren, wat de doelstelling van de EAZA-Biobank ondersteunt. 
De mogelijkheden voor onderzoek via de EAZA-Biobank zullen op lange termijn toenemen, wanneer het aantal samples groeit, want op dit 
moment is de Biobank nog eerder een prototype, aangezien ze nog geen kritische massa van stalen ter beschikking heeft. (Bron: 
https://www.eaza.net/conservation/research/eaza-biobank/)  

https://www.eaza.net/conservation/research/eaza-biobank/
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Tabel 1: Focus van de evaluatie  

Ex-postevaluatie Ex-ante-evaluatie 

 De vooropgestelde doelstellingen die in het 
strategische plan voor wetenschappelijk 
onderzoek – Strategic Plan for Scientific 
Research 2017-2021 – zijn opgenomen en de 
KPI’s; 

 Het gevoerde (onderzoeks)beleid en 
governance; 

 De geleverde wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke prestaties en impact; 

 De lokale, regionale, nationale en internationale 
samenwerking en positionering; 

 Een financiële analyse van de aanwending van 
de subsidies en de mate waarin (externe) 
financiering wordt aangetrokken; 

 Het belang van het wetenschappelijk onderzoek 
binnen de KMDA, voor de andere opdrachten 
van de KMDA als geheel en in de relatie tot de 
Vlaamse overheid; 

 De door het KMDA-CRC vooropgestelde 
doelstellingen, ambities en prestaties; 

 Het geplande (onderzoeks)beleid en 
governance; 

 De wetenschappelijke, maatschappelijke en 
economische ambities en voorgestelde paden 
naar impact; 

 Het uitzetten van de toekomstplannen van het 
KMDA-CRC tegenover de Vlaamse 
beleidsambities voor de toekomst en 
(mogelijke) evoluties in de beleids- en 
maatschappelijke context; 

 De inpassing van het wetenschappelijk 
onderzoek binnen de KMDA, voor de andere 
opdrachten van de KMDA als geheel en in de 
relatie tot de Vlaamse overheid. 

 Een systeemblik: inpassing in en bijdrage aan de beleidsdoelstellingenkaders (op verschillende niveaus), 
waaronder: het Vlaamse WTI-beleid (inclusief wetenschapscommunicatie), Vlaams beleid (Vizier 2030, 
Visie 2050), de Regional Innovation Scoreboard (RIS), de European Innovation Scoreboard, EU-
doelstellingen (waaronder de Green Deal), Grand Challenges, SDG’s, enz.; 

 Conclusies en aanbevelingen ex-post- en ex-ante-evaluatie: 

- De evolutie sinds het vorige evaluatiemoment in 2016 
- Evaluatie van convenantsperiode 2017-2021 
- Beoordeling van toekomstplannen 2022-2026 

 

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de geïdentificeerde evaluatievragen, maken we 

gebruik van een mix van methoden (‘triangulatie’). Deze methoden werden gericht en gecombineerd 

ingezet om de verschillende evaluatievragen te beantwoorden. Voor deze evaluatie werden de 

volgende methoden ingezet: 

 Documentenanalyse; 

 Stakeholderinterviews (22 diepte-interviews); 

 Benchmarkanalyse met 3 vergelijkbare instellingen van het KMDA-CRC (Chester Zoo, Edinburgh 

Zoo, Copenhagen Zoo); 

 Bibliometrische analyse, uitgevoerd door ECOOM; 
 Een beoordeling door een panel van internationale experts: Mrs. Kirsten Pullen (Wild Planet Trust), 

Mr. Mark Pilgrim (Chester Zoo), Mrs. Christina Hvilsom (Copenhagen Zoo), Mrs. Cécile Garcia 

(Centre National de la recherche scientifique), Mrs. Constanze Mager (Burgers’ Zoo); 

 Systeemmapping; 
 Toekomstgerichte designworkshop. 



 

 

Evaluatie van de wetenschappelijke missie van de KMDA, managementsamenvatting | IDEA Consult | 15 juli 2021 7 

4 / Conclusies van de evaluatie 

4.1. Analyse van de werking en governance  

ORGANISATIESTRUCTUUR 

In 2017 heeft de KMDA de structuur van de gehele organisatie herzien: dierverzorging, 

diergeneeskunde, educatie en onderzoek werden geïntegreerd in het departement Zoölogie. Deze 

evolutie creëerde een sterkere band tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktische 

toepassing van de onderzoeksresultaten in de parken van de KMDA. Ook de interactie tussen het 

voltallige KMDA-personeel en de KMDA-CRC-onderzoekers werd erdoor verbeterd.  

Toch brengt de integratie in de KMDA ook een aantal uitdagingen voor het KMDA-CRC met zich mee. 

Het houdt bijvoorbeeld in dat de onderzoekers zich niet uitsluitend kunnen richten op hun 

(fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek, maar zich ook moeten richten op praktische taken binnen 

de KMDA. Bovendien sluit de KMDA-strategie niet altijd noodzakelijk aan bij de strategie van het KMDA-

CRC en kunnen er op specifieke punten discrepanties bestaan tussen de strategische visie van de KMDA 

(als geheel) en het KMDA-CRC.  

PERSONEELSINZET 

Het KMDA-CRC is een organisatie met een relatief klein kernteam (9 onderzoekers). Naast het kernteam 

bestaat het KMDA-CRC ook uit onderzoeksassistenten, postdoc-onderzoekers, ondersteunend 

personeel en doctoraatstudenten. Dat brengt de omvang van het KMDA-CRC-team in de periode 2017-

2021 gemiddeld op zo’n 30 personen, wat beperkt is qua schaal in vergelijking met universitaire 

onderzoeksgroepen en wat het KMDA-CRC kwetsbaar maakt mochten er sleutelfiguren vertrekken. Dit 

multidisciplinaire team buigt zich over meerdere thematische disciplines binnen vier7 focusgebieden: 

(1) Dierenwelzijn, Gezondheid & Voeding, (2) Levensvatbaarheid van populaties, (3) Mens-Wild 

interacties en (4) Sociaal gedrag en cognitie. 

Het KMDA-CRC is geen universitaire instelling en heeft eigen barema’s die lager zijn dan bij bijvoorbeeld 

universiteiten (i.h.b. voor laboranten). Dat maakt het niet evident om sterke profielen aan te trekken en 

in dienst te houden. 

KWALITEITSMANAGEMENT 

Het KMDA-CRC streeft ernaar om met behulp van kwaliteitsmanagement de kwaliteit, efficiëntie en 

integriteit van het onderzoek en de organisatie te verzekeren. Dit gebeurt op verschillende manieren, 

onder andere via interactie met de Wetenschappelijke Adviesraad, interne en externe peerreview, het 

opleiden van onderzoekers, kennisdeling en investering in nieuwe technologie en innovaties.  

COMMUNICATIE 

In oktober 2018 lanceerde de KMDA het wetenschapscommunicatieplatform "ZOO Science" gericht op 

een breed publiek. Het doel is te communiceren over het wetenschappelijk werk dat in beide parken 

van de KMDA wordt verricht. Naast het fundamenteel en toegepast onderzoek van het KMDA-CRC, 

kunnen alle onderwerpen die specifieke expertise vereisen, onder dit label gecommuniceerd worden. 

Aanvullend op het ZOO Science-platform heeft de KMDA in 2019 een wetenschapscommunicatie- en 

educatiemedewerker (verder in de tekst naar verwezen als “wetenschapscommunicator”) 

aangenomen. 

ZOO Science is een platform voor de gehele KMDA (en niet alleen voor het KMDA-CRC). Dit impliceert 

dat onderwerpen niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan "puur" wetenschappelijk onderzoek. Bovendien 

 
7 Van de vijf focusgebieden die in het Strategisch Plan 2017-2021 zijn omschreven, wordt “dierwelzijn en gezondheid” doorgaans 
samengenomen met “voeding”.  
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wordt de inhoud van ZOO Science zodanig opgesteld dat deze begrijpelijk en hanteerbaar is voor een 

breed, divers publiek. Dit beperkt het aantal en het type onderwerpen, en vooral ook de diepgang van 

de onderwerpen die de onderzoekers van het KMDA-CRC via dit platform kunnen verspreiden. 

Bovendien moet de afdeling Pers & Communicatie van de KMDA de juiste balans zien te vinden tussen 

communiceren om bezoekers aan te trekken en dus te focussen op het meer 'leuke en toeristische' deel 

van een dierentuin, en communiceren om mensen te informeren en sensibiliseren.  

In het kader van ZOO Science doen zich verschillende mogelijkheden voor, zoals investeren in 

burgerwetenschap (‘citizen science’) en het delen van publicaties met een breder publiek (met de 

nodige context). Ten slotte kan het KMDA-CRC een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussie 

die op dit moment heerst rond het bestaansrecht/de bestaansreden van dierentuinen en het houden 

van dieren in gevangenschap.   

4.2. Financiële analyse  

Het KMDA-CRC vroeg voor de periode 2017-2021 een hogere EWI-subsidie om een nieuwe 

onderzoekslijn uit te bouwen rond dierenwelzijn en om te investeren in de onderzoeksinfrastructuur, 

zowel intern voor het nieuwe bonobogebouw, als voor de implementatie van de EAZA-Biobank en de 

verbetering van de onderzoeksfaciliteiten voor de veldprogramma’s. Na besparingen van 

overheidswege in 2015 en 2016 werd het jaarlijks subsidiebedrag opgetrokken tot 1,175 miljoen euro 

in de periode 2017-2021. Het begrote bedrag werd volledig uitgekeerd in de periode 2017-2019 omdat 

het KMDA-CRC elk jaar de vooropgestelde KPI’s haalde. Door overheidsbrede besparingen lag het 

bedrag in 2020 echter onder het in het convenant bepaalde basisbedrag.  

De verhoogde EWI-subsidie werd als hefboom gebruikt om aanvullende financiering aan te trekken. De 

aangetrokken externe financiering steeg mee met de EWI-subsidie. Terwijl de verhouding externe 

inkomsten/EWI-subsidie nog 17% bedroeg in 2015, was dit vanaf 2016 nagenoeg altijd (ruim) 30%. 

Aanvullend voorziet de KMDA cofinanciering van de onderzoeksactiviteiten en -infrastructuur van het 

KMDA-CRC. Deze financiering kan door de financiële gevolgen van de COVID-crisis echter onder druk 

komen te staan.  

4.3. Samenwerking en strategische positionering 

Het KMDA-CRC heeft doorheen de convenantsperiode diverse samenwerkingsverbanden uitgebouwd 

en benut om zijn onderzoeksopdracht te vervullen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

academische partners, de dierentuingemeenschap en conservatiepartners in veldprojecten. 

 ACADEMISCHE PARTNERS - Het KMDA-CRC werkt samen met een groot aantal nationale en 
internationale academische partners voor specifieke onderzoeksactiviteiten via MoU’s en ad-hoc-
contacten binnen het persoonlijk netwerk van de onderzoekers. Het wereldwijd netwerk van 
onderzoekspartners uitte zich de voorbije jaren in een groeiend aantal publicaties met 
internationale coauteurs. Bovendien zijn de doctoraatskandidaten die hun onderzoek binnen het 
KMDA-CRC uitvoeren, verbonden aan verschillende (internationale) universiteiten. Het KMDA-CRC 
wil de komende jaren evolueren naar het afsluiten van raamovereenkomsten met voorkeurs-
partners om engagementen voor een langere termijn te formuleren. Er werden wel al institutionele 
afspraken gemaakt tussen de KMDA en Universiteit Antwerpen over de gedeeltelijke aanstelling 
van twee KMDA-CRC-onderzoekers via een deeltijdse ZAP-positie. Hierdoor kan het KMDA-CRC ook 
rechtstreeks financiering aanvragen bij het FWO, al blijft het wel afhankelijk van universiteiten. 

 PARTNERS BINNEN DE DIERENTUINGEMEENSCHAP - Het KMDA-CRC neemt binnen EAZA een 
voortrekkersrol op om onderzoeksactiviteiten binnen dierentuinen te stimuleren en te 
ondersteunen, bijvoorbeeld als een van de vier Biobank-hubs, maar ook met de manager van het 
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KMDA-CRC als voorzitter van EAZA Research Committee. Daarnaast is internationale 
samenwerking essentieel om ervoor te zorgen dat dierentuinen een gezonde en duurzame 
collectie opbouwen, en dat diersoorten ook in het wild kunnen overleven. 

 SAMENWERKING MET CONSERVATIEPARTNERS - Op internationaal niveau zijn meerdere KMDA-CRC-
onderzoekers lid van diverse adviesraden van de International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) Species Survival Commission (SSC), een netwerk van ruim 8.000 wetenschappers uit bijna 
alle landen. Daarnaast werkt het KMDA-CRC ook veel samen met diverse conservatiepartners (o.a. 
ngo’s en lokale overheden) in Brazilië, Kameroen en DR Congo. 

STRATEGISCHE POSITIE ONDERSCHEIDT HET KMDA-CRC VAN ANDERE INSTELLINGEN 

De KMDA is een van de weinige dierentuinen binnen de internationale dierentuingemeenschap met een 

goed uitgebouwd onderzoekscentrum. Het KMDA-CRC maakt het mogelijk om binnen de dierentuin een 

evidence-informed beleid te voeren. In zijn onderzoeksactiviteiten heeft het KMDA-CRC een sterke 

focus op fundamenteel én toegepast onderzoek, en op de combinatie van onderzoek in de natuurlijke 

habitat van wilde diersoorten (in-situ) met onderzoek in ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael (ex-situ). 

Via dit brede scala aan onderzoeksactiviteiten kon het KMDA-CRC een uitgebreid netwerk uitbouwen, 

waardoor het ook een breed bereik kan realiseren ondersteund door de KMDA-communicatiekanalen. 

Het KMDA-CRC is bovendien een van de weinige dierentuinen die onderzoek voeren naar dierenwelzijn 

binnen de context van een dierentuin. Ook op Europees niveau neemt het een voortrekkersrol op door 

sleutelposities in te nemen in EAZA. Als internationale stamboekhouder voor een aantal diersoorten, 

kan de KMDA zich ook profileren rond deze ‘ambassadeursoorten’, wat hen onderscheidt van andere 

dierentuinen. 

4.4. Analyse van prestaties en impact van het KMDA-CRC 

KPI’S GEKOPPELD AAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN HET CONVENANT  

Een vergelijking van de beoogde en behaalde resultaten op de KPI’s toont dat het initiële verwachte 

groeitraject werd gerealiseerd en zelfs overtroffen. Het KMDA-CRC slaagde erin om alle KPI’s en niet-

kwantitatieve indicatoren te behalen. De investeringen in de onderzoeksinfrastructuur zijn achter de 

rug, wat opportuniteiten creëert voor toekomstig onderzoek. Ook de onderzoekslijn rond dierenwelzijn 

werd succesvol opgestart, onder andere door het aantrekken van een externe postdoctoraal 

onderzoeker met de nodige expertise ter zake. Bovendien scoort het KMDA-CRC hoger dan verwacht 

op de KPI’s gelinkt aan publicaties, events en (inter)nationale samenwerking. Het KMDA-CRC slaagde er 

ook in om meer externe financiering aan te trekken dan via de KPI’s werd vooropgesteld, nl. gemiddeld 

30% van de EWI-subsidie als beoogde doelstelling. 

De evaluatie stuurt evenwel aan op een herziening van de huidige set van KPI’s. Het KMDA-CRC, zijn 

stakeholders en het expertenpanel stellen dat de KPI’s slechts in beperkte mate het functioneren en de 

prestaties van het KMDA-CRC weerspiegelen. Kerntaken als conservatie en natuurbehoud zijn er 

bijvoorbeeld niet in opgenomen en de maatschappelijke impact en beleidsimpact zijn moeilijk te 

kwantificeren. Nieuwe, meer kwalitatieve indicatoren zouden dit kunnen opvangen. 

IMPACT VAN DE ONDERZOEKSACTIVITEITEN 

De uitvoering van de wetenschappelijke missie van de KMDA, zoals uitgevoerd door het KMDA-CRC, 

heeft een wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact en beleidsimpact tot gevolg. Hoewel 

publicaties en een bijdrage aan de academische onderzoekswereld belangrijk zijn, werd in de interviews 

benadrukt dat de primaire focus van de onderzoeksactiviteiten van het KMDA-CRC ligt op het leveren 

van wetenschappelijke inzichten voor de eigen dierentuin en voor kweekprogramma's en conservatie 

in andere dierentuinen en in het wild. De maatschappelijke en beleidsgeoriënteerde impact zijn 

bijgevolg minstens even belangrijk als de wetenschappelijke impact. 
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 WETENSCHAPPELIJKE IMPACT - het KMDA-CRC deelt data, stalen en infrastructuur, maar de impact op 
de onderzoekswereld zal naar verwachting nog toenemen zodra de EAZA-Biobank op volle kracht8 
zal draaien. Ook door de actieve bijdrage van het KMDA-CRC aan internationale netwerken en 
conferenties levert het KMDA-CRC een belangrijke bijdrage aan de onderzoeksgemeenschap. 
Verder creëert het KMDA-CRC ook impact door het publiceren van onderzoeksresultaten. Het 
aantal publicaties nam sterk toe, net als het aantal publicaties met internationale coauteurs. 
Verschillende indicatoren9 geven blijk van een gemiddelde, maar in de loop der jaren toegenomen 
citatie-impact van KMDA-CRC-publicaties. 

 MAATSCHAPPELIJKE IMPACT - Het KMDA-CRC onderneemt verschillende initiatieven om het brede 
publiek te informeren en te sensibiliseren, en om de wetenschappelijke capaciteitsopbouw te 
versterken. De relatief jonge communicatiekanalen van ZOO Science worden versterkt door de 
‘moedermerken’ ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael om een breder bereik te realiseren. Door 
te investeren in conservatieonderzoek in binnen- en buitenland draagt het KMDA-CRC bovendien 
bij tot het welzijn en het voortbestaan van diersoorten. Waar aangewezen, wordt ook de lokale 
gemeenschap bij deze initiatieven betrokken. De maatschappelijke impact kan in de toekomst nog 
vergroten door de lancering in 2021 van een nieuw initiatief voor het behoud van biodiversiteit, 
namelijk de Antwerp ZOO Foundation (AZF), die middelen van derde partijen aantrekt om te 
investeren in natuurbescherming (in situ). Het KMDA-CRC kan deze activiteiten wetenschappelijk 
ondersteunen en instaan voor de monitoring en evaluatie van de conservatieactiviteiten van de 
KMDA, wat heel wat opportuniteiten creëert. 

 BELEIDSIMPACT - De onderzoeksstrategie van het KMDA-CRC houdt rekening met de bredere 
Vlaamse en internationale beleidscontext, waardoor de onderzoeksactiviteiten bijdragen tot 
meerdere beleidsagenda’s. Door te investeren in Open Science en Open Data ondersteunt het 
KMDA-CRC bovendien actuele ontwikkelingen op zowel Vlaams als Europees niveau. In de periode 
2017-2020 hadden de KMDA-CRC-onderzoekers een impact op het Vlaamse beleid door 
bijvoorbeeld deel uit te maken van de Vlaamse Dierentuinencommissie die o.a. nieuwe 
minimumnormen vaststelde voor het houden van dieren in dierentuinen. Meerdere onderzoekers 
van het KMDA-CRC nemen ook deel aan de ontwikkeling van EU-beleid inzake dierentuinen en het 
behoud van biodiversiteit. Stakeholders menen dat de evolutie naar evidence-informed beleid 
mogelijkheden creëert om de beleidsimpact van het KMDA-CRC in de toekomst nog te vergroten. 

4.5. Benchmarkanalyse van het KMDA-CRC 

Om de wetenschappelijke missie van de KMDA te evalueren binnen de internationale context waar het 

deel van uitmaakt, werd een gerichte benchmark uitgevoerd ten opzichte van drie Europese 

dierentuinen die over een eigen onderzoekscentrum beschikken en die vergelijkbaar zijn met het KMDA-

CRC qua grootteorde en onderzoeksactiviteiten.  

De benchmarkanalyse leidt onder meer tot de volgende strategische inzichten: 

 Toegepast onderzoek is belangrijk om de onderzoeksresultaten ook in de dierentuin te kunnen 
valoriseren, maar het KMDA-CRC onderscheidt zich samen met Copenhagen Zoo van de andere 
instellingen door ook bewust veel belang te hechten aan fundamenteel onderzoek. 

 Proportioneel gezien vertegenwoordigen onderzoekers (incl. doctorandi) 6 tot 8% van het totale 
personeelsbestand. De onderzoekers van de Copenhagen Zoo blijken wel productiever dan de 
andere instellingen door meer artikels te publiceren, die ook meer geciteerd worden. 

 
8 De EAZA-Biobank is op dit moment volledig operationeel: EAZA-leden kunnen stalen indienen en aanvragen. Om op volle snelheid te kunnen 

werken, moet het volume van ingezonden monsters echter toenemen. Daarom worden EAZA-leden in dit stadium aangemoedigd om 
regelmatiger stalen in te sturen. 

9 RCR-index (Relative Citation Rate) , NMCR index (Normalised Mean Citation Rate) en NMCR/RCR-index 
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 Binnen de KMDA bedragen de onderzoeksuitgaven minder dan 3% van de totale uitgaven, 
waarmee ze lager scoort dan Edinburgh Zoo en Chester Zoo. Het KMDA-CRC kan echter als enige 
beroep doen op basisfinanciering vanuit de overheid. De afhankelijkheid van interne financiering 
maakt de andere instellingen kwetsbaarder voor de gevolgen van de COVID-crisis. 

 Alle dierentuinen staan voor gelijkaardige uitdagingen, in de eerste plaats het aantonen van hun 
relevantie in tijden waarin kritisch gekeken wordt naar het houden van dieren in gevangenschap. 
Dit kan immers de bezoekersaantallen en financiering negatief beïnvloeden. Ook het aantrekken 
van financiering wordt als uitdaging geïdentificeerd, onder andere door de beperkte schaal van de 
onderzoekscentra. Daarnaast worstelen ze ook met de communicatie over hun onderzoek.  

 Alle benchmarkinstellingen werken, net als het KMDA-CRC, vooral samen met universiteiten en 
conservatiepartners. De conservatieprojecten situeren zich zowel lokaal in eigen land als in het 
buitenland. Die lokale focus is vaak een bewuste keuze om de visibiliteit en reputatie van het 
onderzoek te versterken, maar ook om lokale financieringskanalen te kunnen aanspreken. We 
vinden die lokale focus nog niet terug bij het KMDA-CRC, maar het maakt wel deel uit van de 
toekomstplannen van het KMDA-CRC (zoals toegelicht in paragraaf 4.7 van deze samenvatting). 

4.6. Evolutie t.o.v. de vorige evaluatie 

Het KMDA-CRC heeft nagenoeg alle gemaakte aanbevelingen uit de vorige evaluatie opgevolgd. Via een 

interne herstructurering werd het KMDA-CRC ingebed in het zoölogisch departement, wat de interne 

werking ten goede kwam en bijdroeg tot de verdere professionalisering. Bovendien werd vanuit de 

KMDA geïnvesteerd in het aantrekken van een wetenschapscommunicator en het lanceren van ZOO 

Science om de valorisatie van de onderzoeksresultaten te verbeteren. Om tegemoet te komen aan de 

vraag naar ethische expertise werd een ethisch expert opgenomen in de Wetenschappelijke Adviesraad 

én werd binnen de KMDA een ethische commissie opgericht. Tot slot was ook de deeltijdse aanstelling 

van twee KMDA-CRC-medewerkers aan de Universiteit Antwerpen een belangrijke evolutie omdat het 

hen toegang geeft tot bijkomende mogelijkheden voor externe financiering, bijvoorbeeld via het FWO 

(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen).  

Toch zijn er ook twee blijvende aandachtspunten: het aanbieden van marktconforme salarissen, in het 

bijzonder voor laboranten, en het hanteren van KPI’s die een goed beeld geven van de 

onderzoeksactiviteiten van het KMDA-CRC. De huidige set van KPI’s blijkt te weinig aandacht te hebben 

voor bijvoorbeeld de impact van het KMDA-CRC-onderzoek aan in-situ- en ex-situ-conservatieprojecten. 

Ook de maatschappelijke bijdrage en beleidseffecten worden momenteel niet opgevolgd. Deze zijn 

moeilijk te kwantificeren, wat het belang van kwalitatieve KPI’s benadrukt. 
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4.7. Ex-ante analyse van de strategische visie voor het KMDA-CRC 

Hoewel er geen grote wijzigingen zijn aangebracht ten aanzien van de strategie voor de periode 2017-

2021, bevat het ontwerp strategisch plan 2022-2026 een aantal aanpassingen om (beter) in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen inzake wetenschap, wetenschapscommunicatie en biodiversiteitsbehoud. De 

belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft de betrokkenheid van het KMDA-CRC bij de ontwikkeling van 

een wetenschappelijk onderbouwd beheersplan met langetermijnperspectief voor het natuurreservaat 

De Zegge10, en de monitoring en evaluatie van de implementatie ervan. Daarnaast zal ook worden 

ingezet op het ontwikkelen van een eigen, interne databank, de ontwikkeling van een 

wetenschapscommunicatiestrategie, het wetenschappelijk ondersteunen en monitoren van de effecten 

van de nieuwe activiteiten van de Antwerp ZOO Foundation en het integreren van citizen science-

projecten in de dierentuinen. Verder formuleert het KMDA-CRC ook de ambitie om strategische 

samenwerkingsverbanden met een langetermijnperspectief uit te bouwen, bijvoorbeeld voor het 

nieuwe focusgebied ‘De Zegge’, dat via samenwerking met diverse complementaire partners zal 

uitgerold worden. 

Daarmee sluit het KMDA-CRC aan bij de verwachtingen van de Vlaamse overheid en het expertenpanel 

om in de periode 2022-2026 samenwerking met kennisinstellingen in Vlaanderen te behouden en te 

versterken, maar ook om de internationale rol proactief te blijven opnemen en om te blijven investeren 

in het aantrekken van externe financiering. Daarnaast wordt ook belang benadrukt van verdere 

investeringen in wetenschapscommunicatie, datamanagement en Open Science. 

Een aandachtspunt is dat enkel voor het nieuwe focusgebied m.b.t. De Zegge wordt aangegeven hoe de 

geformuleerde doelstellingen en onderliggende acties bijdragen tot diverse beleidskaders. De 

vooropgestelde doelstellingen worden in het ontwerp van strategisch plan ook niet gelinkt aan een 

(nieuwe) set van KPI’s die de kerntaken van het KMDA-CRC beter zouden weerspiegelen dan de huidige 

KPI’s, door bijvoorbeeld ook realisaties m.b.t. conservatie en natuurbehoud te vatten.  

De voorgestelde begroting in het strategisch plan gaat uit van een ‘status quo'-scenario waarin de EWI-

subsidie in de periode 2022-2026 jaarlijks gemiddeld € 1,33 miljoen bedraagt. Rekening houdend met 

de geformuleerde doelstellingen, plaatsen we enkele kritische kanttekeningen bij deze budgetopmaak.  

 Initiatieven als de dataplannen en de ontwikkelingen van het ‘Living Lab’ voor De Zegge lijken een 
aanzienlijke investering te vragen, die ruimer gaat dan de begrote 1 VTE.  

 Het KMDA-CRC gaat uit van jaarlijks 20.000 euro werkingskosten voor de activiteiten m.b.t. De 
Zegge. De geplande aanwerving is echter niet zichtbaar in de gebudgetteerde personeelskost.  

 De plannen voor het ontwikkelen van een eigen databank zijn niet opgenomen in het ontwerp van 
financieel plan. 

 De budgetopmaak voorziet geen posten waarop bespaard kan worden indien er van 
overheidswege bespaard dient te worden ten gevolge de COVID-crisis. 

 Het voorgestelde ‘status quo'-scenario wordt niet gemotiveerd in het ontwerp van financieel plan. 
Het is bijgevolg onduidelijk of het KMDA-CRC het niet aangewezen acht om verder te groeien in de 
periode 2022-2026 of dat het financieel niet haalbaar is gegeven de financiële gevolgen van de 
COVID-crisis, waardoor investeringen worden uitgesteld. Het zou echter interessant zijn om te 
weten of extra investeringen op een later tijdstip voorzien zijn om specifieke kansen te benutten 
en de onderzoeksactiviteiten (en onderzoeksbudget) uit te breiden o.b.v. de opportuniteiten die in 
het kader van deze evaluatie geïdentificeerd werden. 

 
10 Het natuurreservaat De Zegge is het enige overblijvende laagveenreservaat in Vlaanderen, en maakt deel uit van het Natura2000-netwerk 
van de EU. Het is sinds 1952 eigendom van en wordt beheerd door de KMDA. Het KMDA-CRC ambieert een wetenschappelijke aanpak om het 
voortbestaan van dit natuurgebied op lange termijn veilig te stellen. 
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4.8. SWOT-analyse 

STERKTEN 

De inbedding van het KMDA-CRC in de KMDA zorgt voor korte lijnen naar andere KMDA-medewerkers 

en voor de onmiddellijke nabijheid van de dierenpopulaties in de dierentuincollectie, wat noodzakelijk 

is voor de onderzoeksactiviteiten. Het KMDA-CRC beschikt over een multidisciplinair team dat zowel 

fundamenteel als toegepast onderzoek doet, en dit zowel in situ en ex situ. De EWI-financiering wordt 

gebruikt als hefboom voor het aantrekken van externe financiering, maar ook om continuïteit te 

creëren, te investeren in opleidingen en materiaal voor onderzoekers, … Het KMDA-CRC heeft een 

toonaangevende reputatie op Europees niveau. Het KMDA-CRC en zijn medewerkers hebben een 

uitgebreid lokaal en internationaal netwerk van kennisinstellingen en conservatiepartners in binnen- en 

buitenland, wat het mogelijk maakt om een breed bereik bij diverse doelgroepen te realiseren. 

ZWAKTEN 

De inbedding binnen de KMDA impliceert dat de werking van het KMDA-CRC (bijvoorbeeld qua 

communicatie en strategie) de strategie en werking van de KMDA moet volgen.  Het ontbreken van 

datamanagement maakt dat data van verschillende projecten en onderzoekers niet collectief beheerd 

worden, waardoor ze dreigen verloren te gaan wanneer een project is afgerond of een onderzoeker 

vertrekt. Het KMDA-CRC heeft een beperkte schaal in vergelijking met onderzoeksgroepen binnen 

universiteiten en hanteert lagere barema’s voor gelijkaardige functies, i.h.b. voor laborantassistenten. 

Samenwerking met partners vergroot de schaal, maar de samenwerking met externe partners verloopt 

enkel op ad-hoc-basis, waardoor een langetermijnperspectief ontbreekt. Het KMDA-CRC is minder 

zichtbaar voor onderzoekers en beleidsmakers buiten het huidige (persoonlijke) netwerk. 

OPPORTUNITEITEN 

De recente investeringen in de onderzoeksinfrastructuur creëren verschillende opportuniteiten voor 

toekomstig onderzoek, net als voor het verankeren van samenwerking met externe (onderzoeks-

)partners. Er zijn verschillende Vlaamse instellingen waarmee het KMDA-CRC aan kennisuitwisseling kan 

doen, bijvoorbeeld rond datamanagement, (wetenschaps-)communicatie, citizen science, etc. 

De conservatieprojecten van de Antwerp ZOO Foundation vergen wetenschappelijke onderbouwing, 

monitoring en evaluatie, waardoor ze een hefboom zijn voor het KMDA-CRC-onderzoek. Dat geldt ook 

voor het geplande conservatieonderzoek binnen De Zegge. De evolutie naar meer evidence-informed 

beleid binnen de KMDA, maar ook bij de overheid zal de vraag naar objectieve en onderbouwde 

informatie de komende jaren alleen maar doen toenemen. Door zijn wetenschappelijk onderbouwde 

beleid en werking kan het KMDA-CRC bovendien het maatschappelijk debat rond het bestaansrecht (of 

de bestaansreden) en het houden van dieren in gevangenschap voeden. 

BEDREIGINGEN 

Door de beperkte schaal is het KMDA-CRC afhankelijk van enkele sleutelfiguren. Bovendien zijn er steeds 

meer verwachtingen, zowel intern vanuit de KMDA als extern vanuit de overheid en de 

dierentuingemeenschap. Voor een duidelijke profilering in het ecosysteem is echter nood aan focus. 

De maatschappelijk discussie over het houden van dieren in gevangenschap zet het voortbestaan van 

dierentuinen onder druk. Ook de COVID-crisis vormt een risico. Slechte financiële resultaten door een 

lager bezoekersaantal, kunnen nl. een afnemende (financiële) ondersteuning vanuit de KMDA 

betekenen voor het KMDA-CRC. Ook bij externe partners van het KMDA-CRC (andere dierentuinen, 

NGO’s, overheden, …) zetten de financiële gevolgen van de crisis de werking onder druk. 
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Tot slot gebeurt een substantieel onderdeel van de externe financiering van het KMDA-CRC via FWO-

middelen. Om hier aanspraak op te maken, is echter verbondenheid aan een universiteit vereist, wat 

het KMDA-CRC afhankelijk maakt van universiteiten. 
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5 / Aanbevelingen 

5.1. Aanbevelingen voor het KMDA-CRC 

 Blijf onderzoek verankeren in de werking van de KMDA. Gegeven de beperkte schaal van het 
KMDA-CRC is het belangrijk om te investeren in initiatieven gericht op kennisoverdracht om de 
onderzoekscultuur binnen de KMDA te versterken en kennisretentie te faciliteren om continuïteit 
en opvolging te garanderen. Dat zou het KMDA-CRC minder kwetsbaar maken voor het vertrek van 
sleutelpersonen. Ook het herzien van de interne barema’s om marktconforme lonen aan te bieden, 
zou bijdragen tot het aantrekken en behouden van sterke profielen. 

 Blijf investeren in wetenschapscommunicatie. De wisselwerking met de afdeling Pers & 
Communicatie binnen de KMDA kan nog worden verbeterd. Daarnaast is het ook aangewezen om 
de verhalen op Zoo Science regelmatig te blijven voeden en ook de focusgebieden zichtbaar te 
maken op ZOO Science zodat externe onderzoekers kunnen inschatten voor welke opportuniteiten 
ze de KMDA-CRC-onderzoekers kunnen aanspreken. 

 Behoud en versterk de link met Vlaamse universiteiten, hogescholen en overige Vlaamse 
onderzoekscentra, vooral vanuit de nieuwe onderzoeksactiviteiten binnen De Zegge, die het nog 
belangrijker maken voor het KMDA-CRC om zich goed te omringen en samen te werken met diverse 
partners. 

 Ontwikkel een leidraad/protocol om om te gaan met vragen van externe onderzoekers die toegang 
vragen tot stalen, data, de parken, het labo, etc. 

 Benut de extra financieringsmogelijkheden die op de radar komen door conservatie-onderzoek 
binnen De Zegge. 

 Blijf investeren in de internationale werking.  

 Valoriseer de onderzoeksactiviteiten uit het veldproject in Kameroen nu dat project op zijn einde 
loopt 

 Maak gebruik van beschikbare overheidssteun, in het bijzonder via de FOSB-datastewards, het 
wetenschapsinformatienetwerk (WIN) en SCIVIL, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science. 
De beschikbare expertise kan de ambities uit het ontwerp van het strategisch plan van bij de start 
in een stroomversnelling brengen door voor te bouwen op de beschikbare expertise en 
omkadering. 

 Vergroot de wisselwerking met andere kennisinstellingen in Vlaanderen. Wissel goede praktijken 
uit, ook rond wetenschapscommunicatie. Ook de wisselwerking met de Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) kan worden herbekeken aangezien de huidige frequentie van een jaarlijkse 
bijeenkomst het potentieel ervan volgens de experten onderbenut laat. 

 Werk het ontwerp van strategisch plan 2022-2026 verder uit met specifieke aandacht voor de 
volgende aspecten: 

- Geef aan welke kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s aangewezen zijn om de werking van het 
KMDA-CRC beter te vatten en stel ook uitdagende, maar haalbare streefcijfers voor. 

- Evalueer het financieel plan en ga na of een status quo volstaat om de ambitieuze plannen te 
realiseren. 

- Geef aan hoe de verschillende acties bijdragen tot de verschillende beleidskaders. 
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5.2. Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

 Verleng de financiële ondersteuning van het KMDA-CRC. Gegeven de impact die de 
onderzoeksactiviteiten van het KMDA-CRC genereren, is voortgezette steun aangewezen. Afgaand 
op de onderzoeksmiddelen die boven op de subsidie werden aangetrokken en de geboekte 
resultaten, leverde de investering van de Vlaamse overheid een grote return-on-investment op. Het 
KMDA-CRC wordt binnen de wereldwijde dierentuingemeenschap beschouwd als één van de best 
presterende onderzoekscentra. Deze evaluatie geeft aan dat het een verantwoorde beslissing is om 
ook in de volgende werkingsperiode onderzoeksmiddelen toe te kennen aan de KMDA voor het 
uitvoeren van haar wetenschappelijke missie. 

 Maak financieringskanalen voor universiteiten via het FWO ook rechtstreeks (als enige aanvrager) 
toegankelijk voor het KMDA-CRC. Gezien de excellentie van het KMDA-CRC dient de Vlaamse 
overheid te overwegen om de KMDA ook toegang te verschaffen tot financieringskanalen die 
momenteel enkel toegankelijk zijn voor universiteiten. 

 Faciliteer samenwerking tussen de kennisinstellingen in Vlaanderen zodat ze meer van elkaar 
kunnen leren. 

 Verken samen met de KMDA de mogelijkheden om de beleidsimpact van de onderzoeksactiviteiten 
te verhogen. Het Departement EWI kan hiervoor de trekker zijn vanuit de convenantswerking en 
kan het KMDA-CRC in contact brengen met andere betrokken beleidsdomeinen.  

 Herzie de gehanteerde set van KPI’s. Er zit slechts een beperkte ‘fit’ is tussen de huidige KPI’s en de 
werking van het KMDA-CRC. 

 Steun de nieuwe onderzoekslijn die de onderzoeksactiviteiten van het KMDA-CRC uitbreidt naar 
lokale conservatie in De Zegge. Het KMDA-CRC toont hoe dit nieuwe focusgebied kan bijdragen tot 
de strategische prioriteiten van de Vlaamse overheid en ook de experten bevestigen het belang van 
dergelijk onderzoek. 

 De aandacht van het KMDA-CRC voor De Zegge brengt tal van nieuwe actoren op de radar, onder 
andere actoren die actief zijn binnen het beleidsdomein Omgeving. Het is daarom aangewezen dat 
het Departement EWI afstemt met andere entiteiten die jarenlange ervaring hebben met onderzoek 
binnen natuurgebieden zoals De Zegge. 

 Vraag aan het KMDA-KMDA-CRC om het strategisch plan 2022-2026 te herwerken en hierbij 
expliciet aandacht te besteden aan de volgende zaken:  

- Duidelijker aangeven hoe de gedefinieerde onderzoeksprioriteiten bijdragen tot de 
verschillende beleidsdoelstellingen. 

- Het KMDA-CRC formuleert in het financieel plan een status-quo-scenario, maar gaat 

momenteel niet in op eventuele gemiste opportuniteiten door een gebrek aan bijkomende 

investeringen, of op te maken keuzes in een scenario van besparingen. Het is daarom 

aangewezen dat het financieel plan verder uitgewerkt wordt en ook verwijst naar de 

beschikbare steun vanuit de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld voor de plannen m.b.t. 

datamanagement.  

- Er is verdere toelichting nodig bij de manier waarop de strategische en operationele 

doelstellingen gelinkt worden aan KPI’s. Om de impact van de onderzoeksactiviteiten van het 

KMDA-CRC beter te kunnen inschatten, dient te worden nagegaan of het relevant is om ook 

kwalitatieve casestudies op te nemen in de rapportering om de impact beter in kaart te 

brengen. 


