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1. Inleiding



• Museumcijfers sinds 2011 

• Presentatie Nieuwjaarsbijeenkomst over periode 2011-2020

• Bezoekcijfers en eigen inkomsten stegen fors, subsidies bleven achter 

• Stijging van de toegangsprijzen met 44% is vrijwel niet ten koste gegaan van het aantal bezoeken

• Coronacrisis grote omslag. Voortzetting trends niet aan de orde. Bezoek en eigen inkomsten vallen ver terug

• Museumcijfers 2019 markeert einde van een tijdperk. Tijd voor een terugblik en een voorzichtige vooruitblik

1. /Tijd voor een terugblik en een vooruitblik\



2. Musea



• Totale collectie bijna verdubbeld naar ruim 84 miljoen 
objecten in 2019

• 58% van totale collectie bestaat in 2019 uit 
natuurhistorische objecten. Totale collectie voor 64% 
eigendom van het Rijk en voor 27% privaat eigendom

• Tijdelijke tentoonstellingen tussen 2011 en 2019 met 447 
gestegen 

• In 2019 2.256 tijdelijke tentoonstellingen, waarvan 287 in 
Nederland buiten het eigen museum en 71 in het 
buitenland

• Stijging tijdelijke tentoonstellingen levert bijdrage aan de 
sterke groei museumbezoek

2.1 /Collectie bijna verdubbeld en tijdelijke 
tentoonstellingen met een kwart gestegen\
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3. Bezoeken



• Buitenlands museumbezoek beduidend sneller gestegen 
dan binnenlands bezoek: 8,2% per jaar tegen 5,7% per jaar 

• Totale museumbezoek stijgt van 19,8 miljoen naar 32,6 
miljoen in 2019 (gemiddelde groei 6,4% per jaar)

• In 2019 10 miljoen buitenlandse bezoeken en 22,5 miljoen 
binnenlandse bezoeken 

• Aandeel buitenlands bezoek bedraagt in 2019 31%

• Naar verwachting in 2023 pas 80 tot 85% herstel van de 
publieksgerelateerde inkomsten

3.1 /Buitenlands bezoek sneller gestegen 
dan binnenlands bezoek\
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• Jeugdbezoek met school en in vrije tijd stijgt ondanks 
daling van het aantal jeugdigen t/m 18 jaar met in totaal 
bijna 4% in de periode 2011-2019

• Bezoek volwassenen stijgt door demografische 
ontwikkelingen sneller dan bezoek van jeugd met school 
en in vrije tijd: 7,0% per jaar versus 3,0% en 4,6% 

• In 2019 26,3 miljoen bezoeken van volwassenen, 2,2 
miljoen van jeugd met school en 4,0 miljoen bezoeken en 
in vrije tijd

• Aandelen jeugdbezoek met school en in vrije tijd in 2019 
12% en 7%

• Door sluiting van scholen en musea  in 2020 nam 
schoolbezoek af, daarmee afname publiek van de 
toekomst

• Er is veel aandacht voor het betrekken van álle typen 
(praktijk) onderwijs de laatste jaren

3.2 /Jeugdbezoek met school en in vrije tijd gestegen 
ondanks een daling van aantal jeugdigen\

Indexcijfers met 2011 = 100
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• Tussen 2012 en 2019 aantal museuminspecties 
verdrievoudigd en in 2020 door de coronacrisis een daling 
van 20%

• Aantal museuminspecteurs tussen 2012 en 2019 met 
2.600 gegroeid en in 2020 met 900 gekrompen

• Het aantal kidsproof musea is gestegen van 24 in 2012 tot 
52 in 2020

• Drempel is in 2019 verhoogd van 7,5 naar 8 en van 35 
naar minimaal 60 inspecties per museum

3.3 /Aantal museuminspecties verdrievoudigd tussen 
2012 en 2019, in 2020 een daling van 20%\
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• Na 2016 vlakt groei Museumkaart af

• Museumkaartbezit groeit van 800.000 in 2011 tot 1,4 
miljoen in 2019

• Museumkaarthouders tonen sterke binding met musea. 
Museumkaartbezit daardoor in 2020 slechts beperkt gedaald

• Museumkaarthouders leggen in 2020 gemiddeld 3,6 
museumbezoeken af

• Bezoek Museumkaarthouders in 2019 goed voor 12% eigen 
inkomsten van musea

3.4 /Museumkaartbezit sterk gestegen, 
maar groei vlakt af\
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• Door stijging van Museumkaartbezit is bezoek van 
Museumkaarthouders tussen 2011 en 2019 veel sneller 
gegroeid dan het bezoek van niet-Museumkaarthouders: 
11,4% per jaar versus 4,9% per jaar

• In 2019 9,3 miljoen bezoeken van Museumkaarthouders 
en 23,3 miljoen bezoeken niet-Museumkaarthouders. In 
2020 veel minder

• Aandeel bezoek Museumkaarthouders in 2019 29%. In 
2011 krap 20% 

• Museumkaarthouders tonen sterke binding met musea, 
ook in tijden van crisis

3.5 /Museumkaart levert belangrijke 
bijdrage aan groei bezoek\
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• Bezoek Museumkaarthouders daalt van 9,3 miljoen in 
2019 naar krap 5,0 miljoen in 2020; daling van 46%

• Vooral in het tweede kwartaal valt bezoek ver terug door 
de verplichte sluiting van musea in april en mei

• Door verplichte sluiting van musea in november en 
december daalt bezoek eveneens fors

• Toch ook toename millennials en gezinnen

3.6 /Bezoek van Museumkaarthouders 
bijna gehalveerd in 2020\
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4. Personeel



• Aantal vrijwilligers en stagiairs bij musea neemt iets 
sneller toe dan aantal betaalde krachten: 4,0% tegen 3,8% 
per jaar

• Aantal vrijwilligers en stagiairs bedraagt in 2019 
respectievelijk 26.900 en 1.200 personen (bijna 2.800 
fte). 

• Inzet van vrijwilligers vrijwillig, niét vrijblijvend

• Gekapitaliseerde waarde van de inzet van vrijwilligers en 
stagiairs bedraagt 75 miljoen euro

• In totaal werken in 2019 41.900 betaalde en onbetaalde 
krachten bij musea. Samen tellen zij 10.600 fte

4.1 /Vrijwilligers van groot belang 
voor musea\
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• Afname medewerkers collectie en wetenschappelijk 
onderzoek

• Toename medewerkers commerciële activiteiten, en 
publieks- en presentatieactiviteiten

4.2 /Aandeel personeel voor collectie en 
wetenschappelijk onderzoek daalt\
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5. Financiën

17



• Eigen inkomsten nemen tussen 2011 en 2019 toe met 
€217 miljoen tot €536 miljoen in 2019; een groei van 6,7% 
per jaar.

• Ondanks 13% inflatie zijn subsidies van alle overheden 
tussen 2011 en 2019 (vrijwel) niet gestegen. In totaal 
ontvangen musea in 2019 €528 miljoen aan subsidie.

• In 2019 bedraagt totale omzet van musea €1,1 miljard.

• Aandeel eigen inkomsten is gestegen van 38% in 2011 naar 
50% in 2019.

5.1 /Eigen inkomsten sterk gegroeid, 
maar overheidssubsidies blijven achter\
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• Inkomsten uit entreegelden, horeca en winkel namen 
met  €149 miljoen toe tot €338 miljoen in 2019. Dat is 
een groei van 7,5% per jaar.

• Stijging publieksinkomsten levert belangrijkste bijdrage 
aan groei van eigen inkomsten

• Aandeel eigen inkomsten uit entreegelden, horeca en 
winkel steeg van 59% in 2011 naar 63% in 2019

• Stijging van entreeprijzen met gemiddeld 4,7% per jaar 
tussen 2011 en 2019 is vrijwel niet ten koste gegaan van 
het aantal bezoeken

5.2 /Groei van eigen inkomsten vooral door sterk gestegen 
inkomsten uit entreegelden, horeca en winkel\
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6. Einde van tijdperk



6.1 /Groei van museumbezoek en eigen inkomsten komt abrupt ten einde\

Bezoeken

• Sterke groei eigen inkomsten vooral door toegenomen publieksinkomsten
• Sterke stijging entreeprijzen vrijwel niet ten koste van aantal bezoeken
• Overheidssubsidies niet gestegen ondanks inflatie

Inkomsten

Trendbreuk in 
2020

• Door coronacrisis ruim 70% minder bezoeken in 2020, in het bijzonder door 
minder bezoek van buitenlandse toeristen en niet-Museumkaarthouders

• Financiële situatie van musea onder druk door wegvallen eigen inkomsten

• 2011-2019 periode van groei van museumbezoek. 
• Groei bezoek vooral door Museumkaarthouders en buitenlandse toeristen



• Lockdown en andere coronamaatregelen hebben grote 
gevolgen voor musea

• Reismaatregelen leiden tot wegvallen buitenlands bezoek

• Coronamaatregelen en de afbouw ervan hangen samen met 
de vaccinatiegraad van de bevolking en sneltests

• Pas in het laatste kwartaal kunnen vermoedelijk weer 
grotere tentoonstellingen worden georganiseerd

• Mutaties van het coronavirus vergroten de 
onvoorspelbaarheid van de coronacrisis

• Toezegging noodsteun ook na 1 juli 2021 en verder nodig 

• De vraag is of het publiek later dit jaar de musea weer in 
grote getale weet te vinden

• Cruciaal is dat musea over voldoende middelen 
beschikken om te investeren in aansprekende 
tentoonstellingen

6.2 /Effecten coronapandemie duren voort\

Beperkingen hebben grote gevolgen Onzekerheden blijven groot



Maatregelen • De verwachte versoepeling van de coronamaatregelen in 2021 is 
onvoldoende om het jaar winstgevend af te sluiten

• Nu er door vaccinaties en sneltesten licht aan het eind van de tunnel 
gloort, hebben musea vooral behoefte aan voorspelbare afschaling van de 
bezoekbeperkende maatregelen zodra de coronawaarden daar ruimte toe 
bieden

6.3 /Continuering van de huidige steunmaatregelen blijft noodzakelijk in 2021\

Steun
• Om verregaand verlies aan werkgelegenheid en inkomen te voorkomen 

zijn toezeggingen nodig over voortzetting van generieke en 
sectorspecifieke noodsteun vanaf 1 juli 

Financiën

• De financiële resultaten van musea zijn in 2021 niet beter dan in 2020, 
omdat pas in het vierde kwartaal een betekenisvolle stijging van het aantal 
bezoeken kan worden verwacht




