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Achtergrond / aanleiding                       
• Vogelbescherming wilt graag evidence-based

opereren. 
• In Nederland ontbreekt voor 

vogelbeschermingsgerelateerde vragen centraal 
overzicht

• Wat is er internationaal ontwikkeld?



• Met name ervaringen in UK bekeken
• Wat kunnen we hiervan leren en is het hier 

toe te passen?

Wat is ervaring in buitenland?



Goeroe: Bill Sutherland                       

https://www.youtube.com/watch?v=d-3R5X2DKKIhttps://www.youtube.com/watch?v=5NjJyrqw2nI



• Professor Conservation Biology Cambridge 
University

• Betrokken bij Cambridge Conservation Initiative
• Populatiebiologische achtergrond
• Werkveld integratie van wetenschap, beleid en 

beheer: evidence-based conservation
• Inspiratie is en was EBM

Paspoort



Handboeken natuurbeheer en soortbescherming



www.conservationevidence.com



Synopsis per soortgroep



Meest recente overzicht



Environmental Evidence initiative





Publicaties van ‘evidence’ review’s



Inzicht in resultaten en kwaliteit van studies



Gebundelde kennis is nog niet ‘praktijk’ gereed

Oplossing is inschakelen experts

Evidence-based kennis Praktijkvraag???



‘’experts vastly overestimate their own
objectivity and the reliability of their peers’’
Sutherland and Burgman, 2015 



Wat is er mis met inschakelen expert?
Experts zijn nodig voor interpretatie van de 
‘scientific evidence’
…….maar, ’use experts wisely’

• Delen niet per definitie dezelfde waarden
• Zijn vaak expert op klein vakgebied
• Hebben eigen belangen



• Beslissings-ondersteunende systemen
• (inter)nationale assessments
• Actieve kennisuitwisselings- mechanismen

Wat is de oplossing? Hoe kunnen we beter beleid- en praktijkvragen linken aan de bewijsvoering?

https://youtu.be/V7dUPu6BGyg Lynn Dicks





• Gemengde groep ‘experts’, niet alleen 
wetenschappers

• Wisdom of the crowds
• Delphi methode

Belangrijk onderdeel, mening experts over beleids- en praktijkvragen



Hoe werkt Delphi- methode?
Identificeer probleem

Presenteer bewijs

Experts gaan onafhankelijk antwoord bedenken

Groepsdiscussie Opnieuw scoren

Gedragen oordeel over interventie succeskans

Naar beleidsmaker/beheerder



Insteek moet niet zijn
‘expert vertel me wat ik moet doen’

maar 
‘gaat interventie/maatregel a of b werken?’



Gaat om inschatten zekerheid en effectiviteit



Uitkomst Delphi-proces



Breed toepasbaar
- Terreinbeheer
- Natuurbeleid
- Soortbescherming
- Toekomstscans



Kosten-baten



Bruikbaarheid in Nederland?
- We hebben grotendeels dezelfde beheers-

beschermingsvragen
- We hebben ook goede kennisoverzichten (natuurkennis.nl)
- We hebben veel goede experts/stakeholders



Uitdagingen
- Bundelen kennis diverse landen/talen
- Hoe toepassen bij ‘op maat’ vragen?
- Financieringsmodel

Het lijkt ons de moeite waard om te kijken of we dit ook in 
internationaal verband kunnen oppakken


