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Ons Instituut was steeds klaar voor de 
uitdagingen van zijn tijd. 

In 1831 werd het als Museum opgericht; op het 
einde van de 19de en in het begin van de 20ste 
eeuw voerde het een intelligent beleid waarbij het de 
natuur inventariseerde en het rijke collecties aanlegde. 
Dit was mogelijk door spectaculaire ontdekkingen, 
waaronder die van de iguanodons van Bernissart, door 
het actief aanleggen van Belgische en buitenlandse 
verzamelingen, door uitzonderlijke schenkingen, 
zoals de Dautzenbergcollectie met zijn 4,5 miljoen 
malacologische specimina. Zo bevatten onze collecties 
unieke of anders niet meer bereikbare getuigenissen 
van de wereldbiodiversiteit.

Al heel vroeg begreep het dat natuurbescherming 
noodzakelijk was, en verleende hiervoor ook 
steun. Als wegbereider van het eerste Afrikaanse 
natuurpark – het in 1925 gestichte Albertpark, nu 
het Nationaal park Virunga – was het in 1948 een 
van de medeoprichters van de Internationale Unie 
voor Natuurbescherming (IUCN), de maatgevende 
internationale milieubeschermingsorganisatie, die in het 
begin zelfs hier was ondergebracht.

Tezelfdertijd liet het zijn onderzoeksmethodes 
evolueren en voerde het allerlei tools in op gebied van 
genetica, statistiek, mathematische modelvorming of 
teledetectie. Het bracht ook het grote publiek kennis 
bij rond natuur en evolutie, door zijn museum radicaal 
te veranderen en door op steeds meer manieren de 
belangstelling van de burgers op te wekken.

Voortaan is het duurzame beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen de belangrijkste uitdaging van de 21ste 
eeuw.

Voedselveiligheid, opkomende ziektes, grondstoffen  ...
de problemen hieromtrent moeten bekeken 
worden tegen een achtergrond van klimaatswijziging, 
van bevolkingsspreiding en verstedelijking, en van 
een verminderde volkswijsheid rond de natuur en 
haar werking. Bovendien nemen door de nieuwe 
technologieën voor het verzamelen en verwerken 
van informatie de beschikbare gegevens exponentieel 
toe. Tot slot zetten de vermenging der volkeren en het 
steeds toenemende onderwijsniveau de lijnen uit voor 
een totaal nieuwe maatschappij. 

Het ligt in de lijn van zijn geschiedenis dat het Instituut 
deze uitdaging op wereldschaal mee aangaat. Dit op 
de toekomst gericht strategisch plan, dat voor de 
eerste keer uitgaat van de aanbevelingen van een 
internationale audit, is een roadmap om deze ambitie 
te verwezenlijken.
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PROFIEL 

Onderzoek 
Een van de drie mensen die op het KBIN werken, 
is wetenschapper. Het wetenschappelijk personeel 
bestaat hoofdzakelijk uit biologen, paleontologen en 
geologen, maar ook uit oceanografen, antropologen, 
prehistorici, archeologen, geografen, fysici, bio- 
ingenieurs en wiskundigen. Met al die kennis is het 
mogelijk multidisciplinair onderzoek te voeren. Het 
onderzoek richt zich op de volgende domeinen:

Biodiversiteit en geodiversiteit; 
Biologische evolutie en de geschiedenis van het 
leven;
Het beheer van mariene en zoetwater 
ecosystemen;
De geschiedenis van de relaties tussen de mens 
en zijn omgeving;
Toegepaste geologie.

Wetenschappelijke
dienstverlening
Het KBIN levert wetenschappelijke expertise ter 
ondersteuning van de internationale verbintenissen 
die België aanging voor de bescherming van het milieu. 
Het ontwikkelt tools en methodes ter bewaking van 
natuurlijke milieus op het land en in de zee. Het 
verschaft nuttige adviezen voor het uitwerken van 
binnenlandse en Europese beleidsmaatregelen ter 
bescherming van milieu en biodiversiteit en voor het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Collecties
In zijn collecties bewaart het KBIN 37 miljoen 
specimina als Belgisch erfgoed van wereldbelang.  
Ze vormen een van de grootste collecties ter wereld: 
binnen Europa komen we net na Londen en Parijs. 
Voor het onderzoek zijn deze collecties zowel een 
referentie als een werkmiddel. Ze behoren hiermee 
tot de “voornaamste infrastructuren” van Europa. 
Daarom komen onderzoekers uit de hele wereld ze 
bezichtigen en bestuderen.
Al enkele jaren onderwerpt het KBIN haar collecties 
aan een ambitieus digitaliseringsprogramma. Het 
ontwikkelde hiervoor het online beschikbare 
opensourceplatform DaRWIN, waarmee alle 
gegevens van alle collecties ingevoerd kunnen 
worden.

Museum
Het Museum voor Natuurwetenschappen is het deel 
van het KBIN dat het grote publiek ziet. Met 16 000 m² 
zalen met permanente en tijdelijke tentoonstellingen, 
educatieve workshops en andere voor het publiek 
toegankelijke ruimtes verwelkomt het elk jaar 
meer dan 300  000 bezoekers, waarvan 30  % in 
schoolverband. Zijn Galerij van de Dinosauriërs is de 
grootste van Europa en wereldwijd bekend.
Doordat het zijn collecties voor het publiek openstelt, 
verschaft het deze een meerwaarde, maar brengt 
het vooral op een actieve wijze wetenschappelijke 
kennis over de natuur bij. Het wil zo zoveel mogelijk 
mensen bewustmaken, binnen maar ook buiten zijn 
muren, namelijk met rondreizende tentoonstellingen 
en doeactiviteiten. Met een ambitieuze en 
voortschrijdende renovatie blijft het zich inzetten 
voor een publieksvriendelijk museum, dat steeds 
beter aan de maatschappelijke verwachtingen voldoet 
en er vastberaden alles aan doet opdat er met de 
natuur respectvol omgegaan zou worden.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) legt zich toe op de natuur en de lange 
geschiedenis en het duurzame beheer ervan. De universitaire wereld en de overheid prijzen zijn belangrijk 
onderzoekswerk en zijn openbare dienstverlening (adviezen, expertise, studies). Het grote publiek is tuk 
op zijn museum en op de activiteiten die het inricht. Tevens bewaart, vergroot en beheert het de immense 
verzamelingen natuurhistorische specimina, stalen en archieven. Het beheert ook het oceanografisch schip 
RV Belgica voor rekening van het federale departement dat verantwoordelijk is voor het Wetenschapsbeleid 
(BELSPO), en dit in dienst van de betrokken wetenschappelijke gemeenschap.
Zijn jaarlijkse begroting bedraagt ongeveer 20 M€, waarbij het tussen 10 en 13 M€ eigen inkomsten voegt. 
Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit activiteiten rond onderzoek en expertise. Het Instituut is een van de 
tien wetenschappelijke instellingen onder het bestuur van BELSPO. Tot nu toe is het een Staatsdienst met 
Afzonderlijk Beheer, zonder rechtspersoonlijkheid. Een hervorming van dit statuut wordt echter overwogen.
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Daarom beloven we: 

bruikbaar en kwaliteitsvol onderzoek te 
verrichten: de complexe uitdagingen vereisen 
een beargumenteerde, hedendaagse en steeds 
bijgestelde kennis; 

onze infrastructuren te onderhouden, 
te verrijken en voor het onderzoek 
toegankelijk te maken; die bestaan uit 
collecties, databanken en modellen: voor 
betrouwbare voorspellingen zijn gewaarborgde 
langetermijngegevens nodig;

het onderzoek zoveel mogelijk te 
laten aansluiten bij actie en deugdelijk 
bestuur:  wetenschappelijke resultaten kunnen 
pas een grotere impact krijgen met een gerichte 
en ter zake doende communicatie, die in staat 
is om bij het gepaste niveau een onafhankelijk 
advies te verschaffen;

de burgers, vooral via het Museum, een 
grondiger kennis en een beter begrip bij 
te brengen,  zodat ze weloverwogen keuzes 
voor hun leven en hun toekomst kunnen maken. 

Het verschaffen aan de wetenschappelijke gemeenschap, aan de overheid en aan het maatschappelijke 
middenveld van bruikbare en kwaliteitsvolle wetenschappelijke kennis, nuttige adviezen en een aantrekkelijke 
kennismaking met de natuur, met de lange geschiedenis en het duurzame beheer ervan. 

DE NATUUR BRENGEN 
IN IEDERS LEVEN
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Onderzoek  
Onze onderzoeksprestaties worden als uitstekend 
beoordeeld, evenals als onze op wereldniveau 
uitgebouwde reputatie. Het aantal, de kwaliteit 
en de impact van de wetenschappelijke publicaties 
nemen gestaag toe. Op binnenlands niveau werken 
we actief samen met alle universiteiten van het 
land, zoals blijkt uit de talrijke samen met hun 
gepubliceerde artikelen. Het bottom-up initiatief is 
collectief opgenomen in het operationele plan van 
elke directie. De onderzoekers juichen dit toe, want 
nu hebben ze een betere kijk op de doelstellingen 
van het Instituut.  

Collectie 

De collectie staat centraal in ons werk. Met 37 
miljoen specimina is ze uitzonderlijk rijk en divers: ze 
behoort tot de grootste natuurhistorische collecties 
van de wereld. Het beheer van de collectie is een 
van de sterktes van het KBIN. Het evaluatiepanel gaf 
een heel positieve beoordeling voor dit aspect, en 
stipte het digitaliseringsbeleid als een pluspunt aan. 

 
 
 

Samenwerking
We worden als een degelijke partner beschouwd 
in tientallen Europese en internationale onder-
zoeksprojecten en we vertegenwoordigen België 
in talrijke internationale verdragen en overeen-
komsten. Met onze dienstverlening aan overheid 
en regering verschaffen we nuttige informatie voor 
politieke beslissingen. Tot slot werken we voor onze 
tentoonstellingen vaak in stabiele consortia samen. 
Wij hebben sterke bindingen met onze stakehol-
ders en we worden aanzien als een betrouwbare en 
luisterbereide partner.

Beheer
Het Instituut wordt gestuurd door drie externe 
identiteiten: de Beheerscommissie die het beheer 
controleert, de Wetenschappelijke Raad die 
wetenschappelijk advies uitbrengt, en de Jury die 
ondersteuning biedt bij de aanwervingen. Bovendien 
is de Algemene Directeur van het KBIN lid van het 
Directiecomité van BELSPO. Het Instituut is ingedeeld 
in zes directies of wetenschappelijke diensten, die 
in de Directieraad vertegenwoordigd zijn. Hiervan 
is de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium de 
recentste. Volgens het evaluatiepanel maakt deze 
nieuwe entiteit de taken en verantwoordelijkheden 
duidelijker, verbetert ze de interne communicatie 
en bevordert ze de multidisciplinaire samenwerking. 

STERKE PUNTEN

In 2015 voerde BELSPO onder leiding van een panel van internationale onafhankelijke deskundigen 
met bekwame spoed een diepgaande evaluatie uit van de wetenschappelijke activiteit van het KBIN. 
In het eindverslag stond: “Het KBIN mag trots zijn op heel wat zaken: een sterke geschiedenis, 
een unieke collectie, een museum met een heel publieksgericht beleid, betrokken en enthousiaste 
medewerkers en een uitstekende collectie-infrastructuur.” Met deze troeven zijn wij goed geplaatst 
om onze opdrachten uit te voeren.
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Financiële uitdagingen
Zoals het in het huidige economische klimaat 
voor veel openbare instellingen geldt, is het aan 
het KBIN toegekende werkingsbudget heel krap. 
Het evaluatiepanel stelt dat het huidige budget 
niet volstaat om de collecties volgens de nu 
geldende internationale normen te bewaren en 
te ontwikkelen. Het budget wordt haast volledig 
besteed aan onsamendrukbare uitgaven, met geen 
enkele financiële speelruimte voor beleidsmatige 
initiatieven. 

Uitdagingen voor de
communicatie 

We moeten werken aan ons intern communicatie- 
beleid en manieren vinden zodat de personeelsleden 
elkaar dagelijks ontmoeten en van gedachten 
wisselen. Het Instituut moet zijn collecties beter 
promoten bij onderzoekers en zijn onderzoek en 
zijn taak als deskundige beter kenbaar maken bij de 
belanghebbenden en publiek in het algemeen. 

Structurele uitdagingen 
Net zoals veel andere musea vergt ons gebouw 
grote investeringen, maar als federale instelling 
beschikken we hiervoor niet over de nodige 
beslissingsautonomie. Dit heeft ook gevolgen 
voor de aanwervingsprocedure, waardoor het 
vaak moeilijk is deadlines en voldoende kwaliteit 
te halen. Onze bewaarplaatsen kunnen de steeds 
toenemende collecties niet meer huisvesten en ons 
oceanografisch schip en ons verkenningsvliegtuig 
zijn dringend aan vervanging toe. 

De peerreview en de zelfevaluatie ter voorbereiding wezen ook op talrijke uitdagingen die ons Instituut  
de volgende jaren moet aangaan.
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Vijf strategische doelstellingen vormen de structuur van ons plan en de acties die het inhoudt. Hiermee willen we onze sterke punten 
ontwikkelen: we hebben ons onderzoek, onze collecties, onze partners en onze organisatie om onze opdrachten te vervullen. Met 
onze in deze doelstellingen opgenomen acties willen we de uit de evaluatie gebleken uitdagingen aangaan en de aanbevelingen 
van het evaluatiepanel uitvoeren: interdisciplinariteit, samenwerking, maatschappelijke dienstverlening ... Deze vijf strategische 
doelstellingen stemmen ook overeen met de doelstellingen die de Staatsecretaris aan de Federale Wetenschappelijke Instellingen 
oplegt. Als wezenlijk bestanddeel van onze opdrachten sturen ze de manier waarop we onze hulpbronnen zullen gebruiken en 
waarop we onze inspanningen zullen richten. Wij willen: 

toegankelijk blijven;
streven naar uitmuntendheid;
ons engagement versterken en uitbreiden;
efficiënt zijn;
samen handelen.

PRIORITEITEN  

Toegankelijkheid
We willen de door ons beheerde hulpbronnen zo 
ruimschoots mogelijk benutten: collecties, museum, 
wetenschappelijke uitrusting, expertise moeten 
gezamenlijk, nuttig en voldoende gebruikt worden. 
Daarom moeten onze collecties en onze gegevens 
gemakkelijk toegankelijk zijn. We willen ook onze 
wetenschappelijke publicaties professionaliseren, 
zodat we gegevens en resultaten op een efficiëntere 
en bredere wijze kunnen verspreiden. Van zijn kant 
moet het museum een deel van zijn dienstverlening 
verbeteren. Tot slot moet onze wetenschappelijke 
uitrusting betere bekendheid verwerven. 

Uitmuntendheid
We moeten in de eerste plaats investeren in de 
dienstverlening en de onderzoeksdomeinen waarvoor 
we bekend staan of waarin we zelfs uniek zijn. 
Daarom moeten we onze onderzoeksstrategie in 
een binnenlandse of internationale context verfijnen 
en zo het Instituut een duidelijke plaats geven. We 
zullen ook nieuwe domeinen verkennen, waar we 
wetenschappelijk advies kunnen verschaffen dat nuttig is 
voor een degelijk bestuur, voor besluitnemers en voor 
de hele maatschappij. De relevantie en de kwaliteit van 
deze strategieën en hun resultaten moeten regelmatig 
geëvalueerd worden.

Engagement
De natuur laten kennen, er laten van houden en er 
eerbied voor laten hebben: daar draaien de opdrachten 
van het Instituut om. We zullen een globale strategie 
uitwerken met een betere coördinatie tussen de 
medespelers die op het Instituut aan deze doelstelling 
meewerken. We moeten onze huidige activiteiten in 
dit domein optimaliseren, een nieuw publiek aanboren 
en onze invloed sterk verhogen door met nieuwe 
partners te werken.
 
Efficiëntie 
Het Instituut profileert zich als een performante, 
gastvrije en duurzame organisatie. Dit betekent dat 
het voor een doordachte strategische aanpak met 
een grote efficiëntie moet kiezen, zodat het ondanks 
de financiële uitdagingen zijn kwaliteit blijft behouden. 
De processen rond beheer van personeel en financiën, 
de centrale taken, onder andere voor ICT en het 
prijsbeleid moeten in dit vooruitzicht herzien worden.  

Samenwerking
We beschikken nu al over een rijk en actief netwerk, 
maar we gaan onze partnerships met andere collecties 
en onderzoeksinstituten in het bijzonder op Europees 
niveau bestendigen en structureel maken. We willen 
eveneens elk personeelslid in het collectieve leven van 
het Instituut betrekken. Hiervoor willen we namelijk 
mensen en teams dichter bij elkaar brengen door de 
werkruimtes te herverdelen. Als we erin slagen elke 
medewerker zo te motiveren dat hij het gevoel krijgt 
dat hij er bijhoort, dat hij onze ambassadeur wordt 
en dat hij meewerkt om deze strategische visie te 
verwezenlijken, dan zou dit ons mooiste succes zijn. 



STRATEGISCHE DOELSTELLING 
1 : TOEGANKELIJKHEID
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Blijk geven van openheid is van het hoogste 
belang om de impact van het Instituut op zijn 

gebruikers zo groot mogelijk te maken. Dit geldt 
voor een heel gamma van acties die dit strategisch 
plan vooropstelt. Voor de collecties van specimina en 
data, die de kern van het Instituut vormen, moet er 
een beheer komen waardoor de specimina niet alleen 
fysisch gemakkelijker te bereiken zijn, maar moeten er 
ook inspanningen geleverd worden die ze voornamelijk 
online een grotere zichtbaarheid verschaffen, zodat 
gebruikersnetwerken ze kunnen valoriseren en 
bestuderen. Met hetzelfde doel voor ogen moeten we de 
publicatie en de verdeling van onze wetenschappelijke 
resultaten rationeler en professioneler organiseren, 
vooral in die specifieke gebieden waar onze instelling een 
van de weinige informatieverschaffers naar bijvoorbeeld 
professionals is. 

Op het KBIN zijn de 37 miljoen specimina 
opgedeeld in 6 grote collecties die elk aan 

een conservator zijn toevertrouwd. De 650  000 
boeken en geschriften worden beheerd door een 
bibliothecaris. Dit kapitaal aan informatie valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke 
Dienst Patrimonium, een vrij recente eenheid. De 
conservatoren en de collectiebeheerders hebben de 
taak de collecties, de wetenschappelijke archieven en 
de databanken te bewaren en ze voor de gebruikers 
toegankelijk te maken. Voor de volgende jaren moet 
in de eerste plaats de online toegang krachtiger 
worden, zodat de onderzoekers ze nog meer gebruiken. 
Daarom moeten we tools ontwikkelen waarmee de 
gegevens gemakkelijker in raadpleegbare databanken 
ingevoerd kunnen worden, wat de raadpleging via met 
zowel generieke als gespecialiseerde zoekmachines 
eenvoudiger moet maken. 

Het KBIN geeft verschillende wetenschappe-
lijke publicaties uit op gebied van onderzoek 

of expertise. Deze boeken, tijdschriften, verslagen, 
handboeken of verhandelingen worden door verschil-
lende entiteiten op het Instituut gepubliceerd. Als 
gevolg van een in 2010 aangevatte interne audit werd 
een publicatiebeleid uitgewerkt en gedeeltelijk uitge-
voerd. Bij de volgende stap wordt een centrale eenheid 
opgericht die alle menselijke en financiële middelen 
bijeenbrengt en die zo de productie zal optimaliseren en 
vooral de verdeling beter zal doen verlopen. Bovendien 
kunnen alle publicaties waaraan onderzoekers van het 
Instituut hebben gewerkt, en hun referenties gratis on- 
line geraadpleegd worden via Biblio4Plone en ook op de 
digitale Open Access bewaarplaats van BELSPO. 

De evaluatoren benadrukten dat het voor 
collega’s en partners belangrijk is dat ze 

weten over welke wetenschappelijke uitrusting 
en platforms het Instituut beschikt. Daarom 
voorziet dit strategisch plan dat deze informatie online 
moet staan, met een nauwkeurige omschrijving van 
de toegangsmogelijkheden. We verwachten hierdoor 
niet alleen meer aanvragen, maar ook een grotere 
tevredenheid bij de interne en externe gebruikers.  
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De natuurhistorische collecties van de hele wereld zijn 
het resultaat van decennia of zelfs eeuwen verzamelen en 
inventariseren van de biodiversiteit van de hele wereld. 
Sommige van de ooit verzamelde soorten zijn uitgestorven, 
vaak omdat hun natuurlijk milieu onherkenbaar veranderd 
is. Dus schuilt er in al deze collecties samen een immens 
kennispotentieel, bijvoorbeeld voor het onderzoek en de 
analyse van wereldomvattende veranderingen. 
Nu al wordt voor deze collecties samengewerkt, maar 
slechts in deelgebieden (een groep, een gebied ...) en nooit 
op wereldschaal. Toch zou dit vooruitzicht essentieel zijn 
om de collecties zo te beheren dat we het maximum 

halen uit het potentieel van deze collectieve hulpbron. 
In 2015 zijn in Chicago voor de eerste keer de directeurs 
van twaalf van de grootste natuurhistorische collecties 
van Europa en Noord-Amerika, waaronder het KBIN, 
bijeengekomen om informatie en standpunten uit te 
wisselen over hun activiteiten in het algemeen en over 
hun collecties in het bijzonder. 
Deze wereldpremière bracht vergelijkende elementen 
aan het licht – zo beschikt het KBIN over slechts 2 voltijdse 
equivalenten (VTE) per miljoen specimina, terwijl het 
Europese gemiddelde 3 VTE is – maar ze leidde vooral 
tot een plan om een gemeenschappelijke databank te 
ontwikkelen dit het aantal specimina voor elke collectie 
per geografisch gebied toont. De huidige inventarissen zijn 
immers vaak gedetailleerd maar beperkt; dit overzicht zou 
een algemene blik op alle collecties opleveren, die dan in 
kaart gebracht zouden worden volgens grote geografische 
gebieden en grote taxonomische groepen.
Wij willen hierbij namelijk onze collecties plaatsen in het 
raam van de huidige en vroegere wereldbiodiversiteit en 
zo projecten voor onderzoek, inventarisatie, herziening 
en digitalisering helpen oriënteren. Zodra deze databank 
online staat, kunnen de directeurs van alle collecties ter 
wereld ze raadplegen.

Toegankelijkheid, vlaggenschipproject 1:    
een strategie voor wetenschappelijke publicaties

Het Instituut heeft altijd tijdschriften en 
bulletins gepubliceerd: twaalf reeksen in 
het totaal, waarvan drie wetenschappelijke 
tijdschriften met een impactfactor. Bij deze 
publicaties zijn er ook monografieën, wat een 
voor ons een pluspunt is: de universiteiten 
gebruiken bij de evaluatie van het onderzoek 
immers systemen die weinig rekening 
houden met de tijd die nodig is om deze 
referentiewerken te redigeren. Daarentegen 
kunnen de onderzoekers van het Instituut – 
naast artikels in tijdschrijften – deze diepgaande 

werken publiceren, die door hun relatieve zeldzaamheid 
nog meer waardering krijgen.
Voor het ogenblik worden de publicaties beslist, 
gerealiseerd en verdeeld vanuit de departementen en 
afdelingen. Dit leidde in de loop van de tijd tot een rijke 
maar gefragmenteerde productie, die vaak onregelmatig en 
dus vaak weinig zichtbaar is. Daarom werd er een strategie 
uitgewerkt om de publicaties op een rationelere manier te 

beheren, ze efficiënter te financieren en een coherenter 
en zichtbaarder resultaat te verkrijgen. 
Deze strategie spitst de productie toe op drie soorten 

tijdschriften (wetenschappelijke tijdschriften met 
impactfactor; studies, verslagen, handboeken die vooral 
voor specialisten bestemd zijn; inventarissen van de 
biodiversiteit in België) en op monografieën. Voor elk type 
van die publicaties zijn de methodes voor de productie 
(intern, met anderen uitgegeven), de verdeling (online, op 
aanvraag, door uitwisseling), voor de promotie en voor 
de aanmaak vastgesteld. Wat de inhoud betreft, heeft 
elke thematische reeks zijn eigen redactiecomité. Een 
wetenschappelijke hoofduitgever ziet er op toe dat dit alles 
coherent blijft. 
Voor de organisatie komt een team dat met de 
wetenschappelijke publicaties belast is. Dit wordt geleid 
door een ervaren publication manager, een competentie 
die we dankzij een overeenkomst met het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika kunnen delen. Het doel is 
om de productie, de verdeling en de zichtbaarheid van de 
publicaties te optimaliseren, zodat hun impact belangrijker 
wordt.

Toegankelijkheid, vlaggenschipproject 2:    
een online panorama van de collecties op internationaal niveau
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Voor alle onderzoeksinstellingen is het 
levensbelangrijk dat ze altijd naar de beste 

internationale standaarden streven, en het KBIN 
is hierop geen uitzondering. We beschikken over 
rijke en gevarieerde hulpbronnen, waardoor we goed 
uitgerust zijn om ons onderzoek en onze expertise op 
een uiterst kwaliteitsvolle manier voort te zetten. Toch 
dringt een strategische benadering zich op om deze 
kwaliteit te behouden in een steeds meer concurrentiële 
omgeving en met steeds beperktere hulpbronnen. Het 
KBIN zal een Onderzoekscomité oprichten, dat deze 
strategie moet uitwerken en ter discussie voorleggen. 
Samenwerking, multidisciplinariteit, instrumentering 
behoren tot de krachtlijnen van deze strategie. 

Het KBIN doet niet alleen onderzoek, maar 
het verleent ook talrijke wetenschappelijke 

diensten. Om ze kwaliteitsvol te houden, moeten we onze 
houding tegenover en onze impact op de gebruikers van deze 
diensten onophoudelijk evalueren. Tot deze laatste beho-
ren overheidsdiensten, onderzoekscentra, grote beroeps- 
verenigingen, privébedrijven. Als we met sommige hiervan 
structureel en op lange termijn samenwerken, zal dit veel 
individueler en gerichter gebeuren: onze samenwer-
kingsverbanden moeten kansen bieden. Het is dus nodig 
dat we deze diensten inventariseren, er de krachtlijnen 
uit halen en de modaliteiten ervan op elkaar afstemmen. 
Omdat het gevoerde onderzoek telkens nieuwe experti-
ses oplevert, moet er bovendien met een toekomstge-
richte enquête nagegaan worden welke ontwikkelingen 
er in de komende jaren begunstigd moeten worden. Deze 
taak zal toevertrouwd worden aan een interne werk-
groep die bestaat uit leden van alle operationele direc-
ties, zodat de volledige verscheidenheid van ons huidige 
en potentiële aanbod tot zijn recht komt.

Een van de hoofdassen van onze expertise 
is dat we de regering adviseren bij haar 

beslissingen. Het gaat hier vooral om de federale 
besturen die bevoegd zijn voor het leefmilieu, de 
Noordzee of het wetenschapsbeleid of soms voor de 
volksgezondheid, en ook voor gewestelijke besturen die 
bevoegd zijn voor leefmilieu, archeologie of geologie. 
Terwijl we onze huidige rol analyseren, zoeken we 
naar mogelijke verbeteringen, maar ook naar nieuwe 
domeinen: dit zijn onder andere de archeowetenschappen 
(natuurwetenschappen ter ondersteuning van de 
archeologie) en vooral de toegepaste geologie. Het KBIN 
bezit immers archieven en bodemmonsters  met veel 
gegevens over de ondergrond (hulpbronnen, risico’s, 
energie) en het kan ook gebruik maken van de knowhow 
waarover de Belgische Geologische Dienst beschikt. 

Nu we onze rol tegenover onze partners en onze 
medewerkers in gewestelijk, landelijk en internationaal 
verband duidelijk maken, verwachten we dat onze 
resultaten en onze diensten niet alleen kwaliteitsvoller 
zullen zijn, maar ook meer gewaardeerd worden. 
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Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 1:  
een meer strategisch onderzoek

Hoewel op het Instituut tegenwoordig het initiatief tot een 
onderzoek van elke onderzoeker apart uitgaat, wordt al lang 
toegegeven dat een meer geïntegreerde onderzoeksstrategie 
nodig is. In zijn besluiten benadrukte het deskundigenpanel 
voor de peerreviews nog eens dat er van het volledige 
bottom-uponderzoek overgegaan moet worden naar een 
onderzoek dat meer door de prioriteiten van het Instituut 
gestuurd wordt.

Om de mogelijke aanpak te documenteren en de 
onderzoekers erover te laten meedenken, is er een 
onderzoekscomité opgericht, dat bestaat uit een Head of 
Research, wetenschappers van de drie wetenschappelijke 
Operationele Directies van de Dienst Patrimonium, en de 
bevoegde voor internationale betrekkingen. 
Deze groep moet nagaan rond welke thema’s het onderzoek 
tegenwoordig op het Instituut gevoerd wordt, en een 
structuur vooropstellen die duidelijk maakt welke banden 
deze thema’s hebben met de opdrachten van de instelling, 
wat hun huidig belang (aantal onderzoekers, publicaties, 
projecten) is, of ze mogelijkerwijs met elkaar vergeleken of 
bijeengebracht kunnen worden, en hoe ze met de vandaag 
– of eventueel in de toekomst – in de wetenschap levende 
vraagstukken in verband staan. 
Met het oog op ons streven naar uitmuntendheid zal de 
strategie er dan op gericht zijn te investeren in de sterke 
punten waarvoor het Instituut al bekend is en in die domeinen 
waar het Instituut reeds over unieke competenties en 
specialismen beschikt. Deze onderzoeksstrategie is een groot 
pluspunt om partnerschappen met universiteiten in België te 
structureren en verder te ontwikkelen. Na het advies van de 
Wetenschappelijke Raad zal de strategie uitgevoerd worden 
met een zo goed mogelijke benutting van de menselijke 
en budgettaire mogelijkheden. Tijdens die uitvoering zal ze 
regelmatig geëvalueerd worden. Het Comité zal eveneens 
kwaliteits- en prestatie-indicatoren voorstellen.

De Belgische Geologische Dienst 
(BGD) is een op toegepaste geologie 
toegespitste eenheid van het 
KBIN. Een van zijn taken is op een 
onafhankelijke en niet-commerciële 
basis aardwetenschappelijke diensten 
aan te bieden aan talrijke gebruikers.
Deze eenheid verzamelt gegevens 
op federaal niveau. Ook in de 
drie bestuurlijke gewesten – 
Vlaanderen, Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest – verzamelen 
afzonderlijke eenheden deze gegevens. 
Voor het ogenblik is de samenwerking 
tussen de bezitters van deze gegevens 

gericht op en beperkt tot enkele projecten. De 
informatiedoorstroming in verband met geologie is dus 
op landelijk niveau vrij versnipperd.
De Europese instanties vragen vaak dat elke lidstaat hun 
volledige en samenhangende aardwetenschappelijke 
gegevens verschaft rond het gebruik van hulpbronnen 
(water, grondstoffen), rond energie of rond natuurlijke 
risico’s. Het is strategisch belangrijk deze versnippering 
tegen te gaan om aan deze verwachting te voldoen. 
De BGD beschikt hiervoor over de nodige troeven: als enig 

Belgisch lid van de Europese organisatie EuroGeoSurveys 
werkt hij mee aan talrijke Europese projecten waarbij de 
gewestelijke partners zowel steun kunnen verlenen als 
voordeel uithalen. Hij zet zich dus in voor de oprichting 
van een ERA-net voor de aardwetenschappen, GeoERA, 
dat een samenwerking op Europees vlak uitwerkt. 
Naast de BGD zijn er in dit ERA-net ook gewestelijke 
organisaties als volwaardige partners betrokken (voor 
Vlaanderen zijn dat bijvoorbeeld Leefmilieu, Natuur en 
Energie en Vlaams Milieu Maatschappij).
Dus is er nu een strategie uitgewerkt om de communicatie 
en de samenwerking tussen de BGD en zijn gewestelijke 
tegenhangers te ontwikkelen, om zo een meer coherente 
bijdrage op landelijk en internationaal niveau te leveren. Bij 
een volgende stap moet deze samenwerking operationeel 
worden, met driemaandelijkse bijeenkomsten en het 
voorleggen van een gemeenschappelijk proefproject in 
het raam van GeoERA. Bij een tweede stap zal de BGD 
bilaterale samenwerkingsakkoorden ondertekenen met 
zijn gewestelijke partners en zo deze samenwerking een 
structureel kader verschaffen. 

Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 2: 
aardwetenschappelijke dienstverlening ontwikkelen
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De laboratoria vormen belangrijke troeven voor een 
kwaliteitsvol onderzoek en voor het aantrekken van partners 
in een uitwisselingsstelsel. Daar ze aan de grondslag liggen 
voor de activiteit van talrijke onderzoeksteams, worden 
ze nu rechtstreeks door hen beheerd. Niettemin zou een 
geïntegreerd laboratoriumbeheer meer kwaliteit bieden, 
want het zou vervangingen voorzien, het onderhoud en de 

bevoorrading opvolgen en de gebruiks- en toegangsregels 
op elkaar afstemmen. Er is dus beslist om dit geïntegreerd 
beleid door te voeren, om enerzijds zuiniger te werken en 
anderzijds deze strategische tools beter te bevorderen. Dit 
geïntegreerd beheer zal steunen op de beginselen van ISO 
17025, die een voortdurende hoge kwaliteit verzekeren. 
Ons laboratorium voor mariene chemie in Oostende 
behaalde al deze certificering, die de belangrijkste standaard 
is voor laboratoria die proeven en kalibraties uitvoeren. 
Onder de verantwoordelijkheid en de coördinatie van 
één enkele projectleider zullen vertegenwoordigers van 
alle huidige laboratoria meewerken aan de uitwerking van 
verschillende aspecten van dit geïntegreerde beheer, of die 
nu technisch zijn (onderhoud, bevoorrading) of functioneel 
(gebruiks- en toegangsregels, opleiding, dagorderboek) of 
economisch (vernieuwing, tarieven). 
Zodra alle gegevens over de volledige uitrusting gekend 
zijn en de gebruiksregels vastgesteld zijn, zullen die op 
onze website geplaatst worden, zodat gebruikers beter 
zien over welke uitrusting we beschikken en onder welke 
voorwaarden ze die kunnen gebruiken. Hiermee worden 
onze inspanningen ondersteund om met partners en 
andere onderzoeksteams samen te werken.

Het Museum begon in 2003 met een volledig en 
uitgebreid renovatieplan voor zijn tentoonstellingsruimtes. 
Dit gebeurde gefaseerd, zodat bezoekers het Museum 
konden blijven bezoeken. In de lente van 2018 loopt dit 
lange proces af met de opening van “Levende Planeet”, de 
nieuwe permanente tentoonstelling in de Kloostervleugel. 
Met deze laatste schijf van de renovatie is de periode 
2016-2018 cruciaal, want het is de ambitie een volledig 
gerevoveerd Museum te openen.
Bij die gelegenheid komt er een nieuwe bewegwijzering, 

met voor de eerste keer een 
doorlopend circuit door heel 
het Museum. Ook worden de 
tarieven opnieuw bekeken: de 
meeste prijzen zijn sinds 2007 
onveranderd en sommige 
zelfs sinds 2002, toen de euro 
werd ingevoerd. Op basis van 
een met steun van BELSPO 
uitgevoerde interne audit en 
een vergelijkende studie zal 
tegen 2018 een aangepastere 
en aantrekkelijkere prijsvoering 
uitgewerkt worden. 

Sinds 2008 houdt het Publieksobservatorium van de 
Federale Wetenschappelijkken Instellingen bij zowel 
inviduele bezoekers als bij bezoekers in groep een 
permanente enquête, die een aanduiding geeft over hun 
tevredenheid na het museumbezoek. Ons doel is de 
beoordeling van het Museum na 2018 met een half punt 
te laten stijgen. Daarom worden de gegevens geanalyseerd, 
initiatieven genomen en hun impact getest met een 
toezichts- en evaluatiesysteem op driemaandelijkse basis.

Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 3: 
een geïntegreerd laboratoriumbeheer

Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 4:  
de renovatie van het Museum afwerken
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Het KBIN is een belangrijke verschaffer van diensten aan 
de maatschappij, met onderzoeksresultaten, adviezen aan 
de overheid, de terbeschikkingstelling van collecties of nog 
met wetenschapsinformatie voor een groot publiek. Dit 
vereist dat de onberispelijke kwaliteit en de onweerlegbare 
betrouwbaarheid van de dienstverlening nooit uit het 
oog verloren mogen worden, zodat een hoog niveau van 
erkenning bereikt en behouden kan blijven.
Met dit doel is het KBIN begonnen met zijn processen te 
laten certificeren. In 2014 verwierf het ISO9001 certificering 
voor kennisoverdracht, de efficiëntie van de processen 
en het beheer. De processen zijn gedocumenteerd en de 
indicatoren met regelmaat gemeten en opgevolgd. Dit 
garandeert een gestage verbetering van het systeem, wat 
een belangrijk element van de certificering is. 
Tot het certificeringsgebied behoren tegenwoordig het 
collectiebeheer, de ondersteunde diensten en de algemene 
directie. Het is onze ambitie dit tot de wetenschappelijke 
diensten uit te breiden. Een eerste etappe bestaat erin 
deze certificering te bestendigen door ze in 2017, na een 
eerste driejarige cyclus, te laten vernieuwen. Na dit succes 
halen we voordeel uit onze ervaring en maken we gebruik 
van een tweede driejarige cyclus om het certificeringgebied 
te verruimen, zodat we in 2020 de uitbreiding van deze 
internationale certificering realiseren. Die moet opnieuw 
bestendigd worden tijdens de daaropvolgende cyclus 2021-
2023. Het is duidelijk dat het een langetermijninspanning 
is, maar dat de voordelen van de methode, inzake 
kennisoverdracht en goede praktijken, en van de label, inzake 
erkenning door onze gebruikers en onze partners, krachtige 
motivaties zijn om deze strategische actie voort te zetten.

Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 5: 
een gecertificeerd kwaliteitsbeheer
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De natuur laten kennen en respecteren 
is de kern van onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als instituut en als speler 
binnen de maatschappij. Onze bijdrage bestaat uit ons 
onderzoek en ons optreden bij regeringen en burgers.

Om onze medeburgers aan te sporen zich 
voor de natuur in te zetten moeten we een 

globale en gecoördineerde strategie voeren, die 
alle betrokken spelers binnen het Instituut aanspreekt en 
het onderzoek en het Museum verenigt. Hierbij tekenen 
drie doelstellingen zich af: de coherentie en de impact van 
bestaande activiteiten optimaliseren, nieuwe doelgroepen 
bereiken en met andere spelers op dit domein als partners 
structureel samenwerken. 

Hiervoor is het Museum ons belangrijkste 
middel. Het verwelkomt ongeveer 300 000 bezoekers 

per jaar, waarvan één op drie een leerling in schoolverband 
is. We staan voor de grote uitdaging meer mensen op 
bezoek te krijgen. Dit strategische plan voorziet hiervoor 
verschillende acties, waarvan sommige binnenkort 
plaatsvinden en vooral het bestaande aanbod bereikbaarder 
moeten maken. Zo willen we de bewegwijzering in en rond 
het Museum verbeteren, meer actief en zichtbaar zijn op 
de sociale media. Het zijn allemaal kleine acties die de 
mensen bij ons doen binnenkomen. We plannen ook een 
tweede hoogtepunt op onze jaarkalender. Dit nieuwe 
evenement kan onder allerlei vormen een aanvulling zijn 
van de traditionele opening van een nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling in de herfst. 

We moeten niet alleen veel bezoekers 
aantrekken, maar die moeten ook diverser 

zijn. Daarom willen we met een gevarieerder educatief en 
informatief aanbod groepen bereiken die ons normaal niet 
zouden bezoeken. Om deze obstakels te overwinnen, zullen 
we beroep doen op partners die als brug kunnen fungeren. 

Wie deelneemt aan een onderzoek zal zeker 
veel leren en zich verder inzetten. Hier hebben 

we in de eerste plaats drie doelgroepen voor ogen: de 
vrijwilligers, de “Vrienden van het Instituut” en de mensen 
die hier aan burgerwetenschap meewerken. Het Instituut 
krijgt de steun van talrijke vrijwilligers, die in hoge mate tot 
ons werk bijdragen. Er zijn veel gepensioneerden bij met 
heel veel ervaring, die betekenisvol werk verrichten en nauw 
met de personeelsleden van het Instituut samenwerken. De 
vzw “Vrienden van het Instituut” steunt op algemene wijze 
de activiteiten en de doelstellingen van het Instituut. En dan 
is er de burgerwetenschap: in de natuurwetenschappen 
bestaat er een lange traditie van samenwerking met niet-
professionals om betrouwbare gegevens in te zamelen, 
maar door de nieuwe technologieën kent dit domein 
een enorme opstoot. Met die drie doelgroepen willen 
we namelijk zorgen voor een grotere bijdrage tot het 
wetenschappelijke werk op het Instituut. 

Tot slot is het niet genoeg anderen aan te sporen: 
als organisatie hebben we aandacht voor de 

invloed van onze manier van werken op het milieu. 
Dat is helemaal niet eenvoudig met onze uiteenlopende 
activiteiten over de hele wereld, met onze oude gebouwen 
en met 360 werkdagen per jaar! Voor het engagement van 
het Instituut is een EMAS-certificering bemachtigen een 
eerste stap, maar die behouden is een van de uitdagingen 
waarop dit strategisch plan wil ingaan. 
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In 2018 zullen al onze vaste museumzalen gerenoveerd zijn 
(zie Uitmuntendheid, vlaggenschipproject 4). We streven 
eveneens naar een nieuw aanbod, dat meer uiteenlopende 
doelgroepen aanspreekt dan nu het geval is.
Voor het ogenblik zorgt de opening van de jaarlijkse 
tijdelijke tentoonstelling steeds voor een bezoekerspiek 
in de lente. We willen een bijkomende reden voor een 
bezoek aanreiken en een nieuw publiek aantrekken door 
onze energie te richten op een belangrijk evenement in de 

lente. In 2016 leggen we de nadruk op digitale hulpmiddelen 
voor een museumbezoek. Voor het programma “100 
meesterwerken”, een actie die in heel Brussel plaatsvindt, 
start het Museum in 2016 met zijn eerste rondleiding 
met een smartphone of een tablet. In 2017 komt er een 
plateosaurus – een 6 m lange dinosaurus – in de Galerij van 
de Dinosauriërs. In 2018 opent de nieuwe permanente 
tentoonstelling “Levende Planeet”. 
Het is een echte uitdaging ons publiek diverser te maken: 
hiervoor willen we bijzondere doelgroepen aanspreken 
die weinig in het cultuuraanbod vinden. We voeren nu 
een analyse van deze marktsegmenten uit en vanaf 2018 
zullen we voor elk ervan een nieuw aanbod ontwikkelen 
en testen. Dit kunnen activiteiten voor senioren zijn, 
rondleidingen voor gehoorgestoorden of zelfs – 
waarom niet? – “natuuravonturen” voor bedrijven die 
teambuildingsactiviteiten voor hun personeel zoeken.
Om ons aanbod uit te breiden, proberen we ook meer 
gebruik te maken van onze deskundigheid. We beschikken die 
onder andere op gebied van biodiversiteit. Het KBIN heeft 
immers heel veel ervaring in het opleiden en onderwijzen 
van een uiterst gevarieerd publiek: professionals, kinderen 
of gewone burgers. We hebben de deskundigheid voor 
(bijna) alle leeftijdsgroepen en interesses. We zullen die 
inventariseren en aanvullen voor doelgroepen en leeftijden 
die we nu niet bereiken, opdat we in 2018 een hele 
waaier van activiteiten kunnen aanbieden onder de label 
“Biodiversiteitsacademie”.

Onderzoek is niet alleen een zaak van onderzoekers: amateurs, 
vrijwilligers, leergierigen vervullen soms een sleutelrol. 
Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen 
en het Instituut kan bogen op een lange traditie van deze 
manier van medewerking. Een voorbeeld hiervan is het 
monitoren van wilde vogels: hier is de inbreng van vrijwillige 
vogelringers gewoonweg onmisbaar. Burgers verrichten 
veldwerk, bemonsteren, sorteren, meten en werken zo 
mee aan onderzoeksprojecten waarvoor een inventaris van 
de biodiversiteit noodzakelijk is.

In dit strategische plan zullen we verder steunen op deze 
traditie om haar een nieuw leven in te blazen.
Een bijzondere soort vrijwilligers zijn de vaak uitstekende 
amateurs die lid zijn van vakverenigingen. We zouden 
graag een reeks gestructureerde partnerships met deze 
verenigingen aangaan, zodat we vaart kunnen zetten 
achter ons plan monografieën te publiceren, daar die 
een inventaris van de Belgische fauna vormen (zie 
Toegankelijkheid, vlaggenschipproject 1). Een van de eerste 
geplande titels is een belangrijke monografie over land- 
en zoetwaterbivalven, in partnerschap met de Belgische 
Vereniging voor Conchyliologie.
We zullen ook rekening houden met de vaststelling dat er 
op gebied van burgerwetenschap onlangs veel verschillende 
activiteiten zijn bijgekomen als gevolg van de recente evoluties 
rond mobiele digitale tools en sociale netwerken. We willen 
die ervaringen en contacten groeperen en daarom nagaan 
welke initiatieven en werkwijzen er al bestaan en dan de 
vrijwilligers zelf betrekken bij de ontwikkeling van een 
activiteit. We wachten op een uitwisseling van methodes 
om aan burgerwetenschap te doen, een gecoördineerd 
financieringsbeleid te voeren en een sterker engagement 
van de burgers zelf op te roepen. Op termijn moet een 
webpagina meer zichtbaarheid geven en zo de ontwikkeling 
van dit soort activiteiten bevorderen. 

Engagement, vlaggenschipproject 1: 
onze actieradius uitbreiden

Engagement, vlaggenschipproject 2: 
burgers betrekken bij het onderzoek
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Engagement, vlaggenschipproject 3: 
onze ecologische voetafdruk verminderen

Als natuurwetenschappelijke instelling moeten we doen 
wat we preken. Zo moeten we de milieu-impact van onze 
activiteiten opvolgen en beheersen. Nadat de Gewestregering 
ons een label “Ecodynamische vereniging” met twee sterren 
toegekend had, verkregen we tot onze trots ook een EMAS-
certificering voor ons milieubeheersysteem. We hebben 
doelstellingen vastgelegd voor een hele reeks sleutelaspecten 
en de procedures opgesteld om onze ecologische voetafdruk 
nog meer te verkleinen.
Onze technische dienst ziet toe op onze afvalproductie en 
ons water- en energieverbruik. Andere gevolgde parameters 
zijn het aantal geprinte pagina’s, dat we zullen verminderen, 
en het sorteren van afval, dat we willen verbeteren.
Voor zendingen wordt de vervoerswijze aan de afstand 
aangepast. In een eerste consolidatiefase streven we ernaar 
de door het vervoer van personeel veroorzaakte vervuiling 
in drie jaar tijd met 2 % te verminderen. Met dit doel werd 
een plan voor zachte mobiliteit opgesteld.
De voorwaarden van EMAS zijn ook in onze 
aankoopprocedures opgenomen. Zo geven we de voorkeur 
aan ledverlichting in het Museum en aan milieuvriendelijke 
onderhoudsproducten. 
Na een eerste consolidatiecyclus zullen we vertrekken 
van nieuwe referentiepunten met 2018 als basis. Dan 
komt er immers een team van 55 mensen op onze 

hoofdcampus Vautier-Jenner werken (zie Samenwerking, 
vlaggenschipproject 3) en dat zal onze prestaties grondig 
beïnvloeden, waardoor we in een nieuwe driejarige cyclus 
onze ambities moeten bijstellen. 
Doordat we personeel en bezoekers op de hoogte van deze 
acties blijven houden, helpen we hen ook zich te engageren 
voor activiteiten die bijdragen tot de bescherming van natuur 
en milieu. 



STRATEGISCHE DOELSTELLING 
4: EFFICIËNTIE



20

Het KBIN wil een uiterst performante 
organisatie zijn, die openstaat voor zijn 

gebruikers. Met dit deel van het strategisch plan 
wil het zoveel mogelijk zijn hulpbronnen benutten om 
het onderzoek en de publiekswerking te ondersteunen 
: tijd, geldmiddelen, competenties, infrastructuren  ... 

Eerst en vooral worden er aan de werkwijzen 
verbeteringen aangebracht. Voortaan is de 

ISO9001-norm van toepassing op het collectiebeheer 
en op de ondersteunende diensten. Hiermee is het 
mogelijk de goede praktijken te documenteren, de 
resultaten op te volgen en de methodes en de knowhow 
op een feilloze manier naar de betrokken partijen door 
te sturen. Bij de collecties worden alle aspecten van 
het beheer ervan gedocumenteerd en opgevolgd: 
de inschrijving in de inventaris, de preventieve 
conservering, het leenbeleid, de tevredenheid van 
bezoekers die ze komen onderzoeken  ... Voor de 
ondersteunende diensten (financiën, human resources, 
ICT, logistiek) moet een managementcyclus of een 
projectmethodologie er in hoofdzaak voor zorgen dat 
we zo goed mogelijk anticiperen en reageren op de 
talrijke door de instelling gewenste initiatieven. Een 
van de van deze optimalisering verwachte resultaten 
is dat 1 % van de dotatie vrijgemaakt wordt voor 
strategische acties.

Daarna zal de aandacht gaan naar de 
ontwikkeling van gecomputeriseerde 

diensten voor financieel beheer of HR: 
facturatie, zendingen, personeelsdossiers, toegang 
van projectleiders tot de toestand van hun budget 
op een bepaalde dag, bewaking van het tijdsgebruik. 
Deze vele kleine – maar noodzakelijke – verbeteringen 
leiden niet alleen tot een vereenvoudiging van de 
de administratieve procedures, maar ook van het 
opstellen van verslagen die onmisbaar zijn voor de 
agentschappen die de projecten financieren. 

Efficiëntie betekent ook aandacht voor 
de kwaliteit en de toegankelijkheid van 

infrastructuren die voor andere doelstellingen 
noodzakelijk zijn. Een hiervan is het oceanografisch 
schip Belgica. Dit onderzoeksschip is 200 dagen per 
jaar op zee om de kwaliteit van het mariene milieu te 
bewaken en onderneemt ook talrijke wetenschappelijke 
expedities. Als beheerders van het schip moeten we in 
het algemene belang al het mogelijke doen om het te 
vervangen, want dit is hoogst noodzakelijk. 

Een ander voorbeeld: de kwaliteit van de voor 
de bezoekers toegankelijke ruimtes. Sinds 

we met de vernieuwing van het Museum begonnen 
zijn, ontvangen we tweemaal zoveel bezoekers, maar 
de ruimtes die verschillende diensten herbergen – van 
de vestiaire tot de lokalen voor didactische ateliers of 
wetenschappelijke congressen – volstaan niet meer. 
We zullen een dossier met de omschrijving van onze 
behoeften en de nodige werkzaamheden voorleggen 
aan de instanties die bevoegd zijn voor de financiering 
ervan.
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Lange tijd beheerden de wetenschappelijke departementen 
de collecties van het Instituut. Vanaf 2013 werd met de nieuwe 
Dienst Patrimonium het beheer van alle collecties onder één 
entiteit geplaatst. Er werd toen een procedé uitgewerkt dat 
de methodes, de procedures en de documenten op elkaar 
moest afstemmen, waardoor we voor het collectiebeheer 
een ISO9001-certificering behaalden.

Met deze procedure kunnen collecties beter verworven, 
gedocumenteerd, bewaard en opgewaardeerd worden, 
met een betere uitwisseling van kennis en knowhow. Haar 
klantgerichtheid garandeert dat de collecties voldoen 
aan de vereisten van de gebruikers: de onderzoekers en 
professionals op en buiten het Instituut. Hoe beter de 
collecties toegankelijk zijn voor de stakeholders, hoe meer 
specimina onderzocht zullen worden en hoe belangrijker de 
resultaten zullen zijn voor de vooruitgang van de wetenschap.
Nu de certificering er is, moet ze volgens een driejarige cyclus 
bevestigd en verbeterd worden. Jaarlijkse audits zien toe op 
de goede uitvoering. Een van de sleutelindicatoren voor de 
resultaten is de tevredenheid van de bezoekers. Die wordt al 
opgevolgd sinds 2015, toen de certificering voorbereid werd. 
Elke bezoeker die met onze collecties werkt of die specimina 
leent, moet de door ons geleverde diensten evalueren. Aan 
de hand van de analyse van deze resultaten zullen we ons 
collectiebeheer verbeteren.
Voor het ogenblik is het beheer van de bibliotheek nog 
niet betrokken bij de ISO9001-certificering. Het is een 
openstaande vraag of dit beheer wordt geïntegreerd. 
De beslissing is gepland voor het einde van de eerste 
uitvoeringscyclus voor de collecties – dus eind 2017. Hierbij 
zal rekening gehouden worden met de opgedane ervaring.

Na tien jaar werken zullen in 2018 de tentoonstellingsruimtes 
in het Museum volledig vernieuwd zijn. Al deze renovaties 
hadden veel succes: ze zorgden ervoor dat er tweemaal 
zoveel mensen naar onze vaste museumzalen en naar 
onze educatieve activiteiten kwamen. Maar de lokalen voor 
de bezoekersdiensten zijn te klein en te verouderd: dit 
zijn de hal, de auditoria, de pedagogische lokalen, de zalen 
voor evenementen of studiedagen, de museumwinkel, 
de cafetaria, de vestiaire en de backofficeruimtes, 
zoals de reserveringsdienst. Bovendien moeten de 

beveiligingssystemen aangepast zijn aan de nieuwe context 
waarmee we sinds eind 2015 te maken hebben. Het is 
dus duidelijk dat we deze ruimtes moeten vernieuwen, 
herindelen en verbeteren, zodat we de bezoekers een 
coherente en aangename bezoekerervaring kunnen bieden.
Het is een grootschalig project met grote ingrepen in de 
ruwbouw en de infrastructuur. De speciale financiering die 
het vergt, zal vooral van de Regie der Gebouwen komen (die 
belast is met het beheer van de gebouwen van het KBIN), 
maar heel waarschijnlijk zullen we andere bronnen moeten 
aanspreken, zoals de Nationale Loterij. Het spreekt vanzelf 
dat het KBIN een deel van de inrichtingskost zelf zal moeten 
betalen. Er moet dus een tweeledige actie ondernomen 
worden: enerzijds een bezuinigings- en sponsoringsplan 
opstellen om de inbreng van het Instituut te verzekeren, en 
anderzijds een aanvraagdossier indienen voor een investering 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een lange 
procedure en we hopen dat we die in 2020 rond hebben.
Het resultaat zou zijn dat bezoekers in de toekomst onthaald 
worden in een sfeervol forum, met moderne en goed 
ingerichte diensten. Er zal in het bijzonder aandacht besteed 
worden aan een goede toegankelijkheid voor iedereen, dus 
ook voor minder mobiele mensen. Dit forum moet een 
ideaal vertrekpunt voor de ontdekking van het Museum 
zijn, en een plaats waarlangs de bezoekers met de beste 
herinneringen aan het Museum het gebouw verlaten.

Efficiëntie, vlaggenschipproject 1:
een kwaliteitsbeheer voor de collecties

Efficiëntie, vlaggenschipproject 2: 
de museumbezoekers beter onthalen
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Het nationale onderzoekschip RV Belgica werd in 1984 te 
water gelaten en wordt door het KBIN voor rekening van 
BELSPO beheerd. De bemanning wordt bezorgd door de 
marinecomponent van de Belgische strijdkrachten. Sinds 
zijn tewaterlating heeft het schip diensten verleend aan 300 
wetenschappers per jaar, wat het totale aantal op enkele 
duizenden brengt. Maar nu heeft het zijn maximumleeftijd 
bereikt en moet het vanaf april 2016 verschillende maanden 
in het droogdok verblijven, want het moet weer veilig gemaakt 
worden en zijn certificaat van deugdelijkheid vernieuwd zien. 
Door een speciale financiering van de federale regering kan 
het met dit onderhoud nog tot 2020 operationeel blijven.

Uiteraard is het voor de uitvoering van onze opdrachten en 
voor de ontwikkeling van ons eigen onderzoek strategisch 
belangrijk dat we de wetenschappelijke wereld helpen met 
een betrouwbaar en goed uitgerust schip, dat door het hele 
oceanografische onderzoek gebruikt kan worden. Daarom 
hebben we de nodige stappen ondernomen om de RV 
Belgica te laten vervangen.
Bij dit proces zijn er talrijke stakeholders betrokken. 
In de eerste plaats moet het politiek gezag zijn toestemming 
geven: het dossier vereist de goedkeuring van de 
Ministerraad. Onder de bescherming van het Kabinet van 
Wetenschapsbeleid werd een werkgroep opgericht, waarbij 
Defensie, BELSPO en het Instituut samen het proces zullen 
leiden. De Marine heeft reeds formeel beloofd dat ze 
ondersteuning zal leveren. Het team zal advies inwinnen bij 
de onderzoekers die het schip of de hiermee verkregen 
gegevens gebruiken. Hun noden worden dan opgenomen 
in de definitiestudie. Er is ook een dialoog opgestart met 
industriëlen die met de exploitatie van de zee te maken 
hebben, zodat ook zij kunnen onderzoeken waarvoor ze het 
schip zouden kunnen gebruiken.
Eind 2016 moet de technische beschrijving volledig klaar zijn 
en de financiële raming precies bepaald. Als de Ministerraad 
dan instemt met het voorgestelde budget, kan het werk 
definitief van start gaan: een Europese aanbesteding in 
2017, daarna de bouw en de tewaterlating van een nieuw 
onderzoeksschip in 2019.

Het imago van het KBIN is een complexe zaak. In België 
kennen veruit de meeste mensen beter het Museum dan het 
Instituut, maar bij onderzoekers op internationaal niveau is 
het net omgekeerd. 
Bovendien hebben bepaalde teams op het Instituut bij hun 
stakeholders hun krachtige identiteit behouden. Nu is de 
uitdaging om deze veelvoudige identiteiten in te schakelen 
in een uniek, sterk en coherent imago van het KBIN: een 
oplossing die iedereen gunstig acht.

Het doel is om onze nieuwe identiteit naar voren te brengen 
bij de volledige heropening van het Museum, na afloop van de 
laatste renovatiefase.
Dit werk zal stapsgewijs gebeuren, met de hulp van een 
externe consulent, met een inspraakproces via “focus 
groups”, een werkwijze die vaak doeltreffend blijkt bij het 
inwinnen van verwachtingen in verband met het imago van 
een instelling. De focus groups brengen leden van het Instituut 
en ook externe stakeholders  bijeen, zodat alle aspecten van 
onze activiteit geïntegreerd worden in een imago dat de 
dieper gelegen eenheid van het hele werk van onze instelling 
weerspiegelt. 
Voor de Communicatiedienst, die het project stuurt, is 
dit een première. In samenwerking met een kleine groep 
sleutelpersonen van het Instituut zal de dienst de lijnen voor 
een volgende stap uitstippelen. 
Na een eerste fase – een audit van wat er bestaat (logo’s, 
namen, huisstijl ...) en een synthese van de verwachtingen 
en noden op vlak van identiteit – zal een nieuwe identiteit 
vastgesteld worden. Daarna zal een marketingplan opgesteld 
en zowel intern als extern uitgevoerd worden. In een derde 
fase willen we de merkwaarde vergroten en ze duurzaam in 
praktijk brengen.

Efficiëntie, vlaggenschipproject 3: 
een nieuw onderzoekschip voor het land

Efficiëntie, vlaggenschipproject 4:
ons imago versterken 
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Onze laatste doelstelling gaat erover dat 
wij teamspelers zijn, op landelijk niveau 

met in hoofdzaak de universiteiten als partners, 
op internationaal niveau met onze Europese en 
wereldwijde netwerken, en binnenshuis tussen 
medewerkers en collega’s. 

We werken op talrijke vlakken samen met universiteiten 
en onderzoekscentra in België. Het is ons streven 
deze samenwerkingen te versterken, door ze beter te 
organiseren binnen het stramien van een rond onze 
sterktes gestructureerde  onderzoeksstrategie.

Het KBIN geniet een grote internationale 
zichtbaarheid als vertegenwoordiger van België 

bij internationale verdragen en overeenkomsten en als 
gastheer en actief lid van verschillende grote Europese 
netwerken. Overigens ligt de uitmuntendheid van ons 
onderzoek en onze collecties aan de basis van onze 
zichtbaarheid in de wetenschappelijke wereld. 

Maar onze reputatie danken we ook aan 
ons vermogen samen te werken en aan 

de kwaliteit van ons gemeenschappelijk 
werk. Het is nu al zo dat onze tegenhangers over 
de hele wereld ons volstrekt vertrouwen. We kunnen 
daarom overwegen onze samenwerking niet alleen 
te verbreden maar ook uit te diepen, zodat we onze 
uitrusting beter benutten en de kracht hebben om meer 
complexe uitdagingen aan te gaan, daar er vandaag 
veel zijn. Dat is het streefdoel van dit deel van het 
strategisch plan. Als we een gemeenschappelijke 
onderzoeksagenda willen opstellen en onze 
infrastructuren en onze collecties als een en dezelfde 
“faciliteit” willen beschouwen, moeten we over een 
betrouwbaarheid beschikken die steunt op ervaring 
en op het besef dat we gemeenschappelijke belangen 
hebben. Met zijn voldragen partnernetwerk kan het 
KBIN deze doelstellingen overwegen.

Ook binnen onze organisatie moeten we ons 
richten op samenwerking en partnerschap. 

We moeten elk personeelslid betrekken als medespeler 
en als ambassadeur, opdat de strategische visie 
bewaarheid wordt. Het is essentieel dat eenieder 
binnen de organisatie zich belanghebbende van een 
team voelt en zich ervan bewust is dat zijn bijdrage 
belangrijk is om onze opdrachten te vervullen. Er 
bestaan al veel middelen om dit te stimuleren: interne 
communicatie, informatieverkeer binnen en tussen de 
directies, gemeenschappelijke initiatieven ... Dit deel 
van ons strategisch plan zal teams bijeenbrengen, 
niet figuurlijk maar wel letterlijk: een masterplan met 
een nieuwe toewijzing van de werkruimtes zal ervoor 
zorgen dat teams die nu overal verspreid zitten, hun 
laboratoria beter kunnen delen en ook over meer 
gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes beschikken. 

In concreto verwachten we dat dit aspect van ons 
strategisch plan ons een grotere internationale 
zichtbaarheid zal bezorgen en dat er steeds meer 
collega’s als trots lid van het Instituut zijn geschiedenis 
en zijn cultuur willen delen.
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De meeste wereldleidende natuurhistorische musea 
bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie. 
Nu werken die al op talrijke gebieden nauw samen. Toch 
zijn de directeurs van deze musea van mening dat hun 
gemeenschappelijk wetenschappelijk potentieel nog kan 
uitgroeien als al hun instellingen een gemeenschappelijke 
onderzoeksagenda voeren en zich in hun geheel als één 
verspreide onderzoeksinfrastructuur beschouwen.
De agenda wil en kan een antwoord bieden op een 

aantal van de uitdagingen die de Europese Unie in zijn 
kaderprogramma H2020 heeft opgenomen. Daarom 
is er in 2015 een eerste ontmoeting geweest met 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Daar dit 
veel belangstelling trok, hebben de deelnemers beslist zich 
verder te beraden over de maatschappelijke uitdagingen 
van het programma H2020. 
Vier sleutelthema’s werden bepaald: “One Health” (dat de 
gezondheid van de mens, de dieren en de ecosystemen 
in de ruime zin met elkaar verbindt), “the Anthropocene 
Challenge” (dat de voorbije en huidige interacties tussen 
de mens en zijn omgeving verkent om er lessen voor de 
toekomst uit te trekken), “Next-Generation Biodiversity” 
(dat onze kennis van de biodiversiteit met behulp van 
“-omics” herbekijkt) en “Citizen Science” (dat de burgers 
bij het onderzoek betrekt middels nieuwe communicatie-
en uitwisselingstechnologie).
In de volgende jaren zullen de partners deze agenda 
verfijnen en uitwerken via gedeelde projecten. Tegelijkertijd 
werkt het Instituut met de aanbevelingen van de peerreview 
voor ogen zijn eigen onderzoeksstrategie uit, waarin onder 
andere deze sleutelthema’s zijn opgenomen.

De collecties die zich in de Europese natuurhistorische 
musea bevinden, zijn uiterst rijk en divers. Als deze 
musea via uitleningen en gezamenlijke initiatieven 
strategisch samenwerken, kunnen ze elkaar wederzijds 
voordelen verschaffen. Met dit inzicht hebben ze 
in de loop der tijd steeds meer op de collecties 
gebaseerde samenwerkingsprojecten op touw gezet, 
met financiële steun in het raam van de opeenvolgende 

onderzoekskaderprogramma’s van de Europese 
Commissie. Het Synthesys-project is hiervan een goed 
voorbeeld: het bundelt bijna alle Europese collecties 
van een bepaalde omvang en wil die beter laten 
renderen door de organisatie van studiereizen te 
vergemakkelijken. In 2017 loopt Synthesys 3 ten einde. 
Synthesys 4 wil zich toespitsen op de digitalisering 
van de collecties en de toegang ertoe. In deze optiek 
heeft het KBIN microscanners aangeschaft met de 
uitzonderlijke financiering die de Staatssecretaris voor 
het Wetenschapsbeleid in 2015 toegestaan heeft. 
Deze reeds goed gestructureerde Europese partners 
kijken verder: als ze hun middelen willen behouden en ten 
volle op Europese schaal willen laten benutten, hebben 
ze een formele erkenning als onderzoeksinfrastructuur 
nodig. Die moeten ze verkrijgen bij ESFRI, het Europees 
Strategieforum inzake onderzoeksinfrastructuren. De 
kandidaatstelling, waarvoor de officiële steun van een 
bepaald aantal lidstaten van de Unie nodig is, is geregeld; 
ze is gericht op de inschrijving van ons gemeenschappelijk 
project op de roadmap van ESFRI in 2018.

Samenwerking, vlaggenschipproject 1:
een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de natuurhistorische musea in Europa

Samenwerking, vlaggenschipproject 2:  
zorgen voor een permanente pan-Europese samenwerking rond collecties 
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Een belangrijk project voor 2017 is de verhuizing van 
een van onze onderzoeksteams van zijn huidig adres 
in Gulledelle (1200 Brussel) naar onze hoofdcampus 
in de Vautierstraat. Omdat er daarmee 55 mensen 
en een rekencentrum hier een plaats moeten krijgen, 
moeten de lokalen volledig anders toegewezen 
worden. Dit is de gelegenheid om teams die nu over 
het hele gebouw verspreid zitten, bijeen te brengen, 
zodat ze elke dag gemakkelijker met elkaar kunnen 
omgaan. Het is tevens een gelegenheid om de interne 
samenwerking en communicatie te verbeteren, met een 
nieuw telefoonsysteem, gedeelde vergaderruimtes en 
eetzaaltjes.
Daarenboven krijgt het internet een nieuwe vorm met een 
zichtbaardere informatieruimte, die de vergaderverslagen 
van Operationele Directies, van de Directieraad en van 
BELSPO duidelijk toont. De maandelijkse vergaderingen 
van de Operationele Diensten vervullen ook een 
belangrijke rol omdat de medewerkers zich dan kunnen 
uiten en naar boven toe kunnen communiceren. Zo zal de 
leiding beter reageren op de inbreng van het personeel 
en zal de managementscyclus beter functioneren. 
Er wordt verder tweemaal per jaar een algemene 
vergadering gehouden, zodat de personeelsleden beter 
op de hoogte zijn, hun mening rechtstreeks kunnen uiten 
en vragen stellen, ook over strategische aspecten.

Samenwerking, vlaggenschipproject 3: 
interne communicatie en samenwerking uitbouwen



Het federale departement dat verantwoordelijk is voor het  Wetenschapsbeleid (BELSPO) is de voogdijoverheid 
van ons Instituut. Daarom moet ons strategisch plan overeenstemmen met het Beheerscontract 2016-2018 
van BELSPO. 
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BIJDRAGE TOT HET BEHEERSCONTRACT VAN 
HET FEDERALE WETENSCHAPSBELEID

Het spreekt vanzelf dat de twee plannen talrijke 
gemeenschappelijke punten bevatten. Veel in dit 
document vermelde voorbeelden dragen bij tot 
de vier doelstellingen die de Staatssecretaris aan 
de Federale Wetenschappelijke Instellingen oplegt: 
wetenschappelijke uitmuntendheid op gebied van 
onderzoek en expertise, collectiebeheer volgens 
internationale normen, dienstverlening aan de 
maatschappij, digitalisering van het patrimonium.

Maar naast deze voorbeelden zijn er nog veel 
andere manieren waarop het KBIN tot deze 
doelstellingen bijdraagt. Door de voortgezette 
digitalisering van onze collecties groeit ons online 
aanbod, met onder andere CT-scanbeelden met 
hoge definitie die onmiddellijk voor onderzoek 
bruikbaar zijn. Door onze publicaties te indexeren 
in de Open Access bewaarplaats van BELSPO, 
streven we ernaar dat de resultaten transparant en 
voor openbaar onderzoek toegankelijk zijn. Onze 
inspanningen om de natuurhistorische collecties 
op de roadmap van ESFRI te plaatsen zijn in 
overeenkomst met het plan van BELSPO voor de 
onderzoeksstructuren. 

De beheersovereenkomst van BELSPO neemt 
ook veel generieke of transversale doelstellingen 
over die voor alle federale administraties gelden. 
Meer efficiëntie en minder kosten, administratieve 
vereenvoudiging, duurzame ontwikkeling het 
zijn allemaal doelstellingen waartoe het KBIN 
zijn steentje bijdraagt. De in 2015 verkregen 
certificeringen bewijzen dat we hier dezelfde 
benadering hebben als de beheersovereenkomst 
van BELSPO: EMAS voor ons milieubeheer 
en ISO9001 voor het kwaliteitsbeheer van de 
collecties en de administratieve, financiële en 
technische ondersteunende diensten. 

Tot slot levert het KBIN een actieve bijdrage 
tot de discussies rond de uitvoering van het 
regeringsprogramma. We nemen proactief deel 
aan de debatten rond de hervorming van het 
onderzoeksprogramma, waarbij we opmerkingen 
en suggesties opperen en een dialoog aangaan met 
onze potentiële toekomstige partners. 
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De in dit plan bepaalde prioriteiten zijn 
de hoofdlijnen die we de volgende jaren 
bij onze acties zullen volgen. Hiermee 
moeten we kiezen welke investeringen 
we doen, of die nu geld of tijd vergen.  

Voor de meeste van deze acties gebruiken 
we bestaande fondsen. Taken organiseren 
en prioriteiten plannen zullen de factoren 
zijn waarmee we onze steeds beperktere 
middelen beter zullen kunnen gebruiken. 

Om hun uitvoering zeker te stellen, hebben we 
voor sommige acties echter bijkomende – vaak 
menselijke – middelen nodig. Het zoeken van die 
middelen moet deel uitmaken van een strategie 
om fondsen te verwerven. 

Tot slot hangen vele af van een inbreng van 
buitenaf en hebben zonder politieke steun 
geen kans. De ondersteuning van de federale 
regering en die van de federale administratie 
zijn onvervangbaar. We rekenen erop dat de 
kwaliteit, de betrouwbaarheid en de relevantie 
van onze voorstellen zullen overtuigen. We 
hebben ze echter niet zonder enige grond 
in het plan opgenomen. Neen, we kondigen 
hiermee duidelijk aan welke inspanningen we 
zullen leveren. Natuurlijk werd de uitvoerings- 
agenda voor een onveranderde context 
opgesteld: als we nieuwe besparingsmaatregelen 
moeten nemen, moeten we die aanpassen. 

Voor een organisatie is dit aanpassingsvermogen 
cruciaal, niet alleen in het raam van dit plan, 
maar ook voor een groter tijdbestek. Dit 
strategisch plan toont aan dat onze organisatie 
al altijd het potentieel bezat om zich aan 
te passen en dat dit vermogen steeds meer 
van belang wordt, nu onze maatschappij voor 
heel wat uitdagingen staat. Alle in het plan 
voorziene inspanningen zijn erop gericht 
dat we onze opdracht vervullen bij 
alles wat we doen. Ze dienen allemaal 
hetzelfde doel: dat we in 2020 in België 
een referentiecentrum zijn in verband 
met de natuur, de diversiteit van het leven 
en over hoe we er mee omgaan – of we 
nu deskundigen, politici, ondernemers, 
bestuurders of gewone burgers zijn. 

Want de natuur is een wezenlijk 
bestanddeel van ieders leven.
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