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1.1 Aanleiding, doel en vraagstelling

Erfgoed Gelderland werkt voor en met haar leden aan het samen 

toekomst geven van het verleden. Meer dan 200 instellingen in de 

provincie Gelderland zijn lid van de coöperatie. De ledenlijst kent een 

grote diversiteit en bevat musea, archieven, historische verenigingen, 

bibliotheken, landgoederen en monumenten.

Afgelopen jaar heeft Erfgoed Gelderland de stand van zaken in de 

Gelderse erfgoedsector in beeld laten brengen. Per deelsector is 

aandacht besteed aan de bezoeken, baten, lasten, collectie en 

ondernomen activiteiten. Daarnaast was aandacht voor de 

ontwikkelingen op de middellange termijn, tussen 2014 en 2019.

In 2020 heeft de erfgoedsector sterk geleden onder de coronacrisis. 

Instellingen werden geconfronteerd met periodes van sluiting en 

teruglopende bezoeken/inkomsten. Erfgoed Gelderland heeft mede 

vanwege de crisis behoefte aan een vervolgmeting met gegevens over 

het jaar 2020, waaruit, op basis van de bedrijfsvoering en per 

categorie, conclusies kunnen worden getrokken over kengetallen en 

marktgemiddelden.

De onderzoeksvragen voor deze editie sluiten inhoudelijk grotendeels 

aan op de vragen uit de vorige editie. Toevoeging is de 

onderzoeksvraag over regionale verschillen:

• Hoeveel bezoeken trekken Gelderse erfgoedinstellingen (fysiek, 

website, leden, donateurs, binnenlands, buitenlands, Museumkaart 

etc., per categorie)?

• Hoeveel medewerkers en vrijwilligers zijn actief binnen de sector en 

per categorie?

• Hoe zijn inkomsten (entree, horeca, detailhandel, verhuringen, 

subsidies) en kosten (inkoop, huisvesting, collectie/expositie, 

personeel, algemeen) opgebouwd?

• Hoeveel en welke type activiteiten organiseerden de Gelderse 

erfgoedinstellingen?

• Hoe hebben bovenstaande aspecten zich in het coronajaar 2020 

ontwikkeld (t.o.v. 2019)?

• Welke regionale verschillen zijn in Gelderland zichtbaar?

• Hoe verhouden de ontwikkelingen in de Gelderse erfgoedsector zich 

tot de ontwikkelingen landelijk?
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1.2 Methodische verantwoording

Categoriale indeling

De erfgoedinstellingen vormen een heterogene populatie, variërend 

van archieven en monumenten tot musea. Om tot resultaten op maat 

te komen, is deze heterogene groep opgedeeld in verschillende 

categorieën. Hierbij is de volgende indeling aangehouden:

• Musea;

• Lokale geschiedenis en beleving;

• Archieven, bibliotheken en/of collectiebeheer;

• Monumenten, landgoederen en/of natuur;

• Cultuur- en erfgoedcentra.

In vergelijking met de meting over het jaar 2019 zijn de categorieën 

aangepast om meer recht te doen aan de diversiteit van de 

organisaties. Zo zijn instellingen die (museale) collecties beheren maar 

geen bezoekfunctie hebben toegevoegd aan de categorie met (aan 

erfgoed gerelateerde) bibliotheken en archieven. Tevens zijn de 

aanbieders die in de vorige editie nog in de categorie Overig vielen 

verdeeld over de andere categorieën. Hierdoor zijn ook de namen van 

betreffende categorieën iets aangepast: daar waar vorig jaar Historische 

verenigingen een aparte categorie vormde, zijn deze in deze editie 

samengevoegd met overige instellingen die zich op een iets minder

traditionele manier bezig houden met lokale geschiedenis. De nieuwe

categorisering heeft tot gevolg dat niet alle cijfers 100% vergelijkbaar 

zijn met de vorige editie van de Erfgoedmonitor.

In overleg met Erfgoed Gelderland is besproken dat de nadruk in de 

rapportage ook op de instellingen komt te liggen die een uitgebreide 

bezoekfunctie hebben, aangezien zij naar verwachting het sterkst de 

gevolgen van de coronapandemie hebben gemerkt. Met name de 

musea worden uitgebreid behandeld, de overige categorieën worden 

korter en meer op hoofdlijnen besproken.

Onderzoekspopulatie

In totaal hebben 239 leden van Erfgoed Gelderland een uitnodiging 

ontvangen om een vragenlijst over het jaar 2020 in te vullen. Het 

onderzoek over het jaar 2019 had betrekking op 215 instellingen, de 

onderzoekspopulatie is voor deze meting dus zo’n 10% groter.

De instellingen zijn over de vijf categorieën verdeeld. De categorieën 

Musea en Lokale geschiedenis en beleving zijn met respectievelijk 93 en 

87 aanbieders de categorieën met het hoogste aantal aanbieders.
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Vergelijking met landelijke cijfers

De resultaten uit de Gelderse Erfgoedmonitor 2020 worden vergeleken 

met landelijke resultaten en kengetallen. Hierbij ligt de nadruk op de 

musea.

Respons

Circa 32% van de leden van Erfgoed Gelderland heeft de enquête over 

peiljaar 2020 (nagenoeg) volledig ingevuld. Daarnaast heeft een 

voornaam deel van de leden (enkele tientallen procenten) de enquête 

deels ingevuld. Hierdoor is het aandeel volledig ingevulde enquêtes 

een ondergrens waarop de resultaten van dit rapport zijn gebaseerd. 

De gegevens uit onvolledig ingevulde enquêtes zijn beoordeeld en 

gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Dat 

geldt ook voor het deskresearch naar bijvoorbeeld bezoekaantallen en 

de staat van baten en lasten, dat door ZKA is ingezet om het 

betrouwbaarheidsniveau van de antwoorden per categorie naar een 

hoger niveau te brengen. 

In de tabel rechts is de respons per categorie getoond. Het gaat hier 

alleen om de (nagenoeg volledige) respons vanuit de instellingen zelf, 

en niet om de overige resultaten die bijvoorbeeld door deskresearch 

zijn toegevoegd. In vergelijking met de editie over het jaar 2019 valt de 

respons lager uit in alle categorieën.

AANTAL 
INSTELLINGEN

AANDEEL
INSTELLINGEN MET 
VOLLEDIGE REACTIE

MUSEA 89 34%

LOKALE GESCHIEDENIS EN BELEVING 87 31%

ARCHIEVEN, BIBLIOTHEKEN EN/OF 
COLLECTIEBEHEER

22 41%

MONUMENTEN, LANDGOEDEREN 
EN/OF NATUUR

29 26%

CULTUUR- EN ERFGOEDCENTRA 12 27%

TOTAAL 239 32%

Tabel 1.1. Respons per categorie
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Geografische indeling

Op momenten is in het rapport tevens 

aandacht voor regionale verschillen, 

bijvoorbeeld in de samenstelling van het 

aanbod, en de omvang en ontwikkeling van 

de vraag. Hierbij is aangesloten bij de regio-

indeling die door Erfgoed Gelderland wordt 

gehanteerd, met zes regio’s:

• Achterhoek

• Cultuurregio 025

• Food Valley

• Noord-Veluwe

• Rivierenland

• Stedendriehoek

Vier gemeenten zijn bij twee regionale 

samenwerkingsverbanden aangesloten, 

namelijk Lochem, Zutphen, Doesburg en 

Montferland. Lochem en Zutphen zijn voor 

dit rapport ingedeeld bij de Stedendriehoek, 

Doesburg en Montferland bij de Achterhoek.
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2.1 Publieksbereik

Inleiding

Musea hebben een belangrijke beheerfunctie voor lokale, regionale en 

(inter-)nationale collecties, maar hebben bij uitstek ook een sterke 

bezoekfunctie die belangrijk is voor het realiseren van een sluitende 

exploitatie. De coronapandemie die in maart 2020 losbarstte heeft 

daarom veel gevolgen gehad voor de Gelderse musea. De musea zijn in 

2020 geconfronteerd met drie perioden van sluiting, die gezamenlijk 

drieënhalve maand duurden. In de tussenliggende perioden werden de 

musea bovendien verplicht aanvullende maatregelen in acht te nemen, 

zoals een maximum aantal bezoekers en de anderhalve meter afstand. 

Dit heeft forse gevolgen gehad voor het (fysieke) publieksbereik van de 

Gelderse musea.

Circa 1,67 miljoen fysieke bezoeken (-50%) in 2020

• Van 53 musea is het aantal (fysieke) bezoeken bekend. Dit is inclusief 

de vier instellingen met een museale functie die ook onderdeel 

uitmaken van een andere categorie. Het aantal bezoeken van de 

overige musea is geraamd op basis van de sectorale ontwikkeling die 

kleine, middelgrote en grote musea doormaakten in 2020. In totaal 

waren de musea in 2020 daarmee gezamenlijk goed voor circa 1,67 

miljoen bezoeken.

AANTAL 
MUSEA

AANTAL 
BEZOEKEN

AANDEEL 
BEZOEKEN 

KLEIN (<25.000) BEZOEKEN) 66 280.000 17%

MIDDELGROOT (25.000-
100.000 BEZOEKEN)

20 528.000 32%

GROOT (>100.000 BEZOEKEN) 7 858.000 51%

TOTAAL 93 1.666.000 100%

Tabel 2.1. Bezoeken aan musea naar grootteklasse, 2020

N.b.: de musea zijn in de grootteklasse ingedeeld waartoe zij in 2019 behoorden, 
ook als zij in 2020 niet voldeden aan de grenswaarden voor het aantal bezoeken. 
Vier instellingen behoren ook tot een andere categorie, maar hebben een apart 
geregistreerd aantal bezoeken aan het museale deel van de instelling. Deze zijn 
daarom hierbij opgeteld.

Tabel 2.2. Bezoeken aan musea naar type, 2020

AANDEEL BEZOEKEN

KUNST 38%

GESCHIEDENIS 50%

BEDRIJF, WETENSCHAP EN TECHNIEK 7%

NATUURHISTORIE 1%

VOLKENKUNDE 4%

OVERIG 1%

N.b.: de aandelen tellen niet op tot 100% wegens afrondingen.
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• In 2019 werden ca. 3,3 miljoen museumbezoeken gerapporteerd, 

waarmee het aantal museumbezoeken in 2020 dus bijna 50% is 

gedaald1. 

• De grootschalige musea in Gelderland (musea die in 2019 meer dan 

100.000 bezoeken realiseerden), waren in 2020 goed voor 51% van 

het totale museumbezoek. Daarmee was hun aandeel in het totale 

aantal bezoeken iets minder groot dan in 2019 (55%). Deze musea 

merkten daarmee de effecten van de coronapandemie iets sterker 

dan een gemiddeld museum. Dat gold ook voor de kleinschalige 

musea.

• De musea gericht op het tonen van geschiedkundige onderwerpen 

waren in 2020 goed voor ongeveer 50% van de bezoeken, net als in 

2019. De kunstmusea ontvingen 38% van de bezoeken, relatief iets 

meer dan in 2019 (32%). De overige typen musea trekken een 

beperkt aantal bezoeken.

Regionale effecten vergelijkbaar

• De grootste musea bevinden zich in de regio’s Cultuurregio 025, 

Food Valley en Steden Driehoek. Het aandeel bezoekers is hier 

groter dan verwacht mag worden op basis van het aantal musea. De 

overige regio’s hebben veel kleinere musea, waardoor ze een groot 

aandeel in het aanbod hebben, maar een beperkt aandeel in het 

totaal aantal bezoeken.

• In de daling per deelregio is meer variatie te vinden. Dit varieert van 

-43% voor Rivierenland tot -63% voor Noord-Veluwe. De overige 

deelregio’s zitten rond een daling van 50%. De grotere daling in de 

regio-Noord-Veluwe zou het gevolg kunnen zijn van het belang van 

toerisme in dat gebied.

Tabel 2.3. Aantal musea en bezoeken aan musea naar regio, 2020

REGIO
AANDEEL 

MUSEA
AANDEEL 

BEZOEKEN
ONTWIKKELING 

BEZOEKEN 2019-2020

NOORD-VELUWE 18% 10% -63%

CULTUURREGIO 025 25% 38% -53%

RIVIERENLAND 13% 5% -43%

ACHTERHOEK 23% 9% -50%

FOOD VALLEY 13% 19% -57%

STEDENDRIEHOEK 9% 17% -50%

1 Dit is een lager bezoekaantal dan gerapporteerd in de meting over het jaar 2019. Dit komt doordat een aantal instellingen naar een andere categorie verplaatst is, 
waardoor de populatie musea iets afnam. Ook hebben we een beperkt aantal correcties doorgevoerd op de ramingen van het aantal bezoeken van destijds. 
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Gebruik kortingskaarten nam procentueel toe, buitenlands bezoek nam af

• Bij de musea die aangeven de Museumkaart te accepteren werd ongeveer 39% van 

alle bezoeken afgelegd door bezoekers met een Museumkaart. In 2019 was dit 

percentage nog 31%. Voor de toename zijn meerdere verklaringen:

• Een effect van de coronapandemie is dat Nederlanders vaker in Nederland 

op vakantie gingen. Daar zijn uiteraard ook houders van de Museumkaart of 

andere kortingskaarten bij. 

• Een andere verklaring is dat het aantal buitenlandse bezoekers (fors) is 

gedaald, waardoor verhoudingsgewijs het aantal bezoeken van Nederlanders 

met een Museumkaart (automatisch) toeneemt. Vrijwel alle musea 

registreerden voor 2020 slechts een beperkt aandeel buitenlandse bezoeken 

(0-5%, tegenover gemiddeld 21% in 2019). 

• Ongeveer de helft van de musea geeft aan ook andere kortingskaarten te 

accepteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VriendenLoterij VIP-kaart. Voor deze 

musea gold dat in 2020 ongeveer 12% van het totale bezoek werd afgelegd met 

andere kortingskaarten. Dit is eveneens een toename ten opzichte van 2019, toen 

ongeveer 7% van het bezoek met een andere kortingskaart dan de Museumkaart 

was.

De bezoeken voor speciale activiteiten (rondleidingen, lezingen, scholen etc.), waar 

doorgaans ook een gereduceerd tarief voor wordt betaald, vielen nagenoeg in zijn 

geheel weg in 2020, wegens de coronarestricties.
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Online publieksbereik ontwikkelt zich positief

Door de coronapandemie waren musea nog meer dan voorheen genoodzaakt 

om ook op andere manieren in contact te komen met bezoekers. Daar waar 

een afname van fysieke bezoeken zichtbaar was in 2019, nam het online 

bezoek toe: 

• De websites van de Gelderse musea genereerden in 2020 gemiddeld 11% 

meer online bezoekers dan in 2019. Diverse musea geven ook aan dat het 

aantal (unieke) bezoekers in 2020 is toegenomen, waardoor de conclusie kan 

worden getrokken dat hiermee ook meer verschillende mensen zijn bereikt.

• Eenzelfde patroon is zichtbaar voor het aantal volgers op social media. 

Vooral het aantal volgers op Facebook en Instagram is in het afgelopen jaar 

toegenomen. Twitter lijkt daarentegen iets aan populariteit te verliezen.

• Ongeveer de helft van de musea gaf aan dat het meer ingezet heeft op 

online activiteiten. Met name het digitaal ontsluiten van de collectie werd 

daarbij vaak genoemd. Online tentoonstellingen of lezingen werden minder 

vaak genoemd2.

• Bijna alle musea geven aan dat ze ook in de nabije toekomst door willen 

gaan met het organiseren van online activiteiten. Net iets meer dan helft 

geeft zelfs aan dat ze dit in dezelfde frequentie willen doen als in 2020. 

91.138

165.304

92.472

182.824

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Unieke bezoekers website Aantal bezoeken website

2019

2020

Figuur 2.1. Ontwikkeling gemiddeld websitebezoek per museum, 2019-2020

Figuur 2.2. Ontwikkeling gemiddelde overige vormen binding, per museum 2019-2020

Tabel 2.4. Ontwikkeling online publieksbereik musea, 2019-2020

103 97
797

1.148

3.068

135 138
768

1.828

3.315

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Donateurs Vrienden
Van

Twitter Instagram Facebook

2019

2020

2 Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal instellingen dat op deze vraag een antwoord heeft 
gegeven beperkt is, waardoor de resultaten met enige bandbreedte dienen te worden geïnterpreteerd.

AANTAL 
BEZOEKEN 

WEBSITE

UNIEKE 
BEZOEKERS 

WEBSITE

VOLGERS 
TWITTER

VOLGERS 
FACEBOOK

VOLGERS 
INSTAGRAM

TOENAME 44% 44% 8% 41% 42%

MIN OF 
MEER GELIJK

32% 32% 77% 45% 50%

AFNAME 24% 24% 15% 14% 8%

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100%
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Coronapandemie zorgt voor extra lasten én kostenbesparende maatregelen

Door de maatregelen van de overheid hebben musea extra inspanningen 

moeten leveren om bezoekers een veilig museumbezoek te garanderen. Dit 

ging voor veel musea gepaard met extra lasten: 

• Vooral het aanpassen van de routing en meer schoonmaakkosten zijn door 

veel musea genoemd als extra lasten waarmee zij te maken kregen. 

Ongeveer een derde van de musea deed investeringen in de aanschaf van 

een systeem voor ticketing en tijdsloten, iets waarvan veel musea aangeven 

dit ook in de toekomst te zullen blijven gebruiken.

• De extra lasten variëren sterk per museum. Grote musea geven aan 

gemiddeld circa € 62.500,- aan extra lasten te hebben gemaakt, 

middelgrote musea € 26.000,- en kleine musea € 7.000,-.

• Musea waren genoodzaakt om op andere vlakken ook besparingen door te 

voeren. Meer dan de helft van de musea geeft aan wisselexposities te 

hebben uitgesteld en/of verlengd, terwijl ongeveer een derde van de musea 

aangeeft kleinschalig onderhoud of diepte-investeringen te hebben 

uitgesteld. In de toekomst kan dit wellicht als gevolg hebben dat er extra 

kosten gaan ontstaan.

• Verder zijn vooral besparingen doorgevoerd op posten als marketing en 

communicatie. Besparing op personeelslasten wordt maar door 1 op de 10 

participerende musea genoemd. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 

steunmaatregelen, waarmee de vaste werknemers vaak in dienst zijn 

kunnen blijven.

AANDEEL MUSEA

GEEN 10%

WIJ HEBBEN MINDER KLEINSCHALIG ONDERHOUD UITGEVOERD. 34%

WIJ HEBBEN DIEPTE-INVESTERINGEN UITGESTELD. 34%

WIJ HEBBEN OP PERSONEELSLASTEN BESPAARD. 10%

WIJ HEBBEN BETALINGSAFSPRAKEN GEMAAKT. 3%

WIJ HEBBEN EXPOSITIES UITGESTELD EN/OF VERLENGD. 55%

WIJ HEBBEN LOPENDE ABONNEMENTEN GEANNULEERD. 3%

WIJ HEBBEN SLIMME BESPARINGEN DOORGEVOERD (O.M. 
MARKETING, INKOOP, BEPERKING ENERGIELASTEN).

34%

ANDERS 0%

AANDEEL MUSEA

GEEN EXTRA LASTEN 18%

AANSCHAF SYSTEEM TICKETING EN TIJDSLOTEN 36%

AANPASSINGEN ROUTING 75%

INZET EXTRA PERSONEEL VOOR NALEVING CORONAREGELS 14%

MEER SCHOONMAAKKOSTEN 50%

KOSTEN VOOR VERLENGEN OF UITSTELLEN EXPOSITIES 29%

ANDERS 14%

Tabel 2.5. Extra lasten musea als gevolg van pandemie

Tabel 2.6. Kostenbesparende maatregelen musea als gevolg van pandemie

Exploitatie2.2
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Verschuiving in focus bij diverse musea

Door de overheidsmaatregelen hebben bij ongeveer tweederde van de musea de 

medewerkers en vrijwilligers andere taken uitgevoerd dan dat ze normaal gesproken 

doen. Verschillende werkzaamheden zijn genoemd, zonder dat één er echt uitspringt, 

zoals blijkt uit de tabel rechts. 

Betaald personeelsbestand stabiel, wel minder vrijwilligers

• Ongeveer 70% van de musea geeft aan dat het personeelsbestand in 2020 min of 

meer gelijk is gebleven ten opzichte van 2019. Het aantal fte aan vast personeel is 

daarmee stabiel gebleven en laat nauwelijks verschil zien ten opzichte van 2019 

(+1%).

• Ruim een kwart van de musea geeft aan dat het aantal vrijwilligers is afgenomen 

ten opzichte van 2019. Dit zien we ook terug in de cijfers, waaruit blijkt dat het 

aantal vrijwilligers in Gelderse musea met ca. 7% is afgenomen ten opzichte van 

2019. 

• Het grootste probleem als gevolg van minder vrijwilligers is het rond krijgen van de 

roosters. Ongeveer driekwart van de musea die te kampen hebben met een 

afname van het aantal vrijwilligers geeft aan hier last van te hebben. Structurele 

problemen worden minder vaak genoemd, ook aangezien de meeste musea 

verwachten dat het aantal vrijwilligers weer gaat toenemen als de coronapandemie 

achter de rug is. 

Tekst

AANDEEL MUSEA

AANTAL VRIJWILLIGERS AFGENOMEN 28%

AANTAL VRIJWILLIGERS MIN OF MEER GELIJK 69%

AANTAL VRIJWILLIGERS TOEGENOMEN 3%

AANDEEL MUSEA

GEEN AFWIJKENDE WERKZAAMHEDEN 34%

EXTRA ONDERHOUD EN SCHOONMAAK 31%

MEER AANDACHT VOOR DIGITALISERING COLLECTIE 34%

MEER AANDACHT VOOR SOCIAL MEDIA 24%

PLAATSEN ONLINE VERHALEN EN ACTIVITEITEN 31%

ANDERS 14%

Tabel 2.8. Ontwikkeling vrijwilligersbestand musea 2019-2020

Tabel 2.7. Afwijkende werkzaamheden musea als gevolg van pandemie
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Steunmaatregelen zorgen voor stabiliteit in de organisatie

• Ongeveer tweederde van alle musea heeft gebruikt gemaakt van één of 

meerdere steunmaatregelen van de overheid ter compensatie van verlies 

aan inkomsten. Er is gebruik gemaakt van een divers palet aan 

steunmaatregelen, waarbij via de 'Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid’ (NOW-regeling) door ongeveer de helft van de musea 

steun is aangevraagd.

• De hoeveelheid steun die musea in 2020 hebben ontvangen verschilt per 

grootteklasse van het museum. Grootschalige musea hebben overwegend 

meer personeel in dienst en hebben (mede) daardoor in grotere mate een 

beroep gedaan op de verschillende steunmaatregelen, zoals de NOW-

regeling. Gemiddeld gaat het om ca. € 399.000,- voor grote musea. De 

middelgrote en kleine musea hebben afgelopen jaar gemiddeld voor circa 

€ 82.000,- en € 25.000,- aan noodsteun ontvangen. 

Tekst

BATEN UIT STEUNMAATREGELEN

GROOT (>100.000 BEZOEKEN) € 399.000

MIDDELGROOT (25.000-100.00 
BEZOEKEN)

€ 82.000

KLEIN (<25.000 BEZOEKEN) € 25.000

Tabel 2.9. Gebruik noodsteunmaatregelen Covid-19 musea, 2020

Tabel 2.10. Omvang gemiddelde noodsteun musea per grootteklasse, 2020

AANDEEL MUSEA GEBRUIK GEMAAKT 
VAN NOODSTEUNMAATREGEL

NOODMAATREGEL OVERBRUGGING 
WERKGELEGENHEID (NOW)

50%

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL) 43%

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING 
ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (TOZO)

5%

TEGEMOETKOING SCHADE COVID-19 
(TOGS)

32%

GEMEENTELIJKE 
OVERBRUGGINGSMAATREGELEN

47%

PROVINCIALE 
OVERBRUGGINGSMAATREGELEN

26%
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Gemiddelde totale baten afgenomen in 2020

De baten van een Gelders museum waren in 2020 op jaarbasis 

gemiddeld 4% lager dan in 2019. De baten zijn bij kleine musea het 

meest gedaald in 2020 ten opzichte van 2019, terwijl de grotere musea 

hun baten relatief op peil hebben weten te houden door 

steunmaatregelen. Wel zijn er grote verschillen tussen musea 

onderling. In sommige gevallen zijn de baten met 40% gedaald, terwijl 

er ook musea zijn die de baten hebben zien groeien, door bijvoorbeeld 

de uitkering van projectgebonden subsidies die al voor de start van de 

pandemie waren toegekend.

Belang subsidies verhoudingsgewijs toegenomen

De subsidies vertegenwoordigen zeker in het jaar van de 

coronapandemie een groot aandeel (ca. 66% tot 76%) in de totale 

baten van de musea. Dit betreft een toename ten opzichte van 2019, 

toen ongeveer 60% van de baten afkomstig waren uit subsidies. Met 

name grootschalige en kleinschalige musea werden sterker afhankelijk 

van de subsidies.

Tabel 2.11. Ontwikkeling totale baten musea 2019-2020

Tabel 2.12. Aandeel baten in totale baten musea per grootteklasse, 2020

TYPE BATEN KLEIN MIDDELGROOT GROOT

BEZOEKINKOMSTEN 13% 16% 16%

PRIVATE FONDSEN 
EN SPONSORING

3% 4% 1%

SCHENKINGEN EN 
DONATIES

14% 3% 1%

SUBSIDIES 66% 69% 76%

BIJZONDERE 
ACTIVITEITEN

0% 0% 1%

ZAALVERHUUR 1% 0% 0%

OVERIG 3% 8% 5%

TOTAAL 100% 100% 100%

BATEN ONTWIKKELING 2019-2020

KLEIN (<25.000 BEZOEKEN) -14%

MIDDEL (25.000-100.000 BEZOEKEN) -9%

GROOT (>100.000 BEZOEKEN) -3%

GEMIDDELD -4%
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Baten uit publieksactiviteiten – per bezoek – licht toegenomen

Het aandeel van de baten uit publieksactiviteiten (entrees, horeca, bijzondere 

activiteiten, zaalverhuur, (web)winkel) varieerde in 2020 tussen de 13% en 16% 

voor kleine, middelgrote en grote musea. De baten zijn procentueel gezien een 

stuk lager dan in 2019, toen deze 23% tot 30% van de totale baten waren. 

Opbrengst entree en (online) winkel per bezoek gestegen, horeca gedaald

• De baten bij de Gelderse musea die te relateren zijn aan bezoekers waren in 

2020 gemiddeld € 11,82 per bezoek. De meeste yield (gemiddelde 

gerealiseerde prijs per bezoek) werd gegenereerd uit entreetickets, gevolgd 

door horeca en (online)-winkelverkoop. 

• De yield voor entree is in 2020 gemiddeld gestegen met 13%. De terugval van 

de baten uit entree was dus iets minder fors dan de terugval van het aantal 

bezoeken. Dit is opvallend als het aandeel bezoeken met kortingskaarten in 

ogenschouw wordt genomen. Wat echter ook meespeelt is dat de groeps- en 

educatieve markt in 2020 nagenoeg weggevallen is. Met deze bezoekers 

realiseren musea doorgaans een (veel) lagere gemiddelde entreeprijs per 

bezoek. Met het wegvallen van deze groep is het logisch dat het gemiddelde 

over de overige bezoekers hoger is.

• De yield voor baten uit horeca is bij het merendeel van de musea gedaald. In 

veel gevallen moest een restaurant en/of kantine een deel van het jaar 

gesloten blijven. De grote musea laten weliswaar een stijging zien, maar dit 

komt volledig doordat Paleis ‘t Loo dat per 2020 de exploitatie van hun

ENTREE HORECA WINKEL TOTAAL

GROOT 
(>100.000 BEZOEKEN)

€ 8,21 € 4,84 € 2,20 € 15,25 

MIDDELGROOT 
(25.000-100.000 BEZOEKEN)

€ 6,26 € 1,88 € 1,49 € 9,63 

KLEIN  
(<25.000 BEZOEKEN)

€ 3,64 € 0,74 € 1,05 € 5,44 

TOTAAL € 6,83 € 3,21 € 1,78 € 11,82 

ENTREE HORECA WINKEL

GROOT 
(>100.000 BEZOEKEN)

+20% +6% 0%

MIDDELGROOT 
(25.000-100.000 BEZOEKEN)

+2% -18% +24%

KLEIN 
(<25.000 BEZOEKEN)

+7% -62% +59%

TOTAAL +13% +1% +3%

Tabel 2.13. Opbrengst bezoekersinkomsten musea per bezoek per grootteklasse, 2020

Tabel 2.14.: Ontwikkeling publieksbaten musea per bezoek per grootteklasse, 
2019-2020
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horecavoorzieningen in eigen beheer heeft genomen. Voor 

middelgrote en kleinere musea zijn de baten uit horeca per bezoek 

fors gedaald. Voor kleine musea gaat het om een forse procentuele 

daling, al gaat het absoluut gezien in veel gevallen om relatief 

bescheiden bedragen. 

• De opbrengst uit (online) winkelverkoop is gestegen, althans voor de 

middelgrote en kleinere musea. Wederom geldt ook hier dat het om 

relatief bescheiden bedragen gaat, maar desondanks kan een 

verklaring zijn dat het toegenomen online bezoek vruchten heeft 

afgeworpen op het gebied van online verkoop van producten.

Opbouw lasten in grote lijnen vergelijkbaar met exploitatiejaar 2019

In nevenstaande tabel is de opbouw van de gemiddelde lasten van de 

musea in 2020 weergegeven. De lastenstructuur is in grote lijnen 

hetzelfde als in 2019. Toch zijn er een paar verschillen die het waard 

zijn om benoemd te worden:

• Bij grote musea zijn de lasten voor “Tentoonstelling, collectie en 

overige publieksactiviteiten” lager zijn dan in 2019. Een verklaring 

hiervoor is het doorschuiven van tentoonstellingen naar 

toekomstige jaren aangezien de musea in 2020 in delen van het jaar 

gesloten zijn geweest. Ook de marketing en communicatie neemt 

een lager aandeel in. 

• De hypotheek- en overige kapitaallasten zijn voor alle drie 

categorieën lager dan in 2019. Mogelijk hebben musea ervoor 

gekozen in een lager tempo af te schrijven op hun bezittingen.

• De personeelslasten blijven procentueel nagenoeg gelijk aan het 

niveau in 2019, voor alle grootteklasses.

Ongeveer een kwart van de participerende musea realiseerde hiermee 

een negatief exploitatieresultaat.

TYPE LASTEN KLEIN MIDDEL GROOT GEMIDDELDE

HUUR EN HUISVESTING 25% 18% 22% 21%

HYPOTHEEK EN OVERIGE 
KAPITAALLASTEN

5% 3% 1% 2%

TENTOONSTELLINGEN, COLLECTIE 
EN OVERIGE PUBLIEKSACTIVITITEN

16% 16% 4% 8%

PERSONEEL EXCL. KOSTEN VOOR 
VRIJWILLIGERS

30% 47% 53% 50%

COMMUNICATIE EN MARKETING 4% 2% 4% 3%

ALGEMEEN 9% 8% 4% 5%

INKOOP HORECA EN (WEB)WINKEL 7% 1% 5% 4%

OVERIG 4% 6% 8% 7%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.15. Aandeel lasten in totale lasten musea per grootteklasse, 2020
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2.3 Financiële positie

De Gelderse musea zijn voor deze editie van de Erfgoedmonitor gevraagd om inzicht te geven in de 

financiële balans, met als peildatum 31 december 2020. Op basis van de geregistreerde gegevens 

zijn diverse financiële kengetallen berekend, die gaan over de mate waarin de musea aan kort- en 

langlopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In de tabel rechts is het aandeel van de 

musea getoond dat volgens elk van de financiële kengetallen een hoog, gemiddeld of laag risico 

loopt. De grenswaarden die bij elk risiconiveau gelden zijn in tabel 2.17. op de volgende pagina te 

vinden. Uit de analyse blijkt:

• Gelderse musea overwegend financieel gezond dankzij noodsteun. Hoewel de meeste Gelderse 

musea financieel een zwaar jaar achter de rug hebben, hebben de steunmaatregelen van de 

overheid en fondsen de gewenste uitwerking gehad. De solvabiliteit van bijna 85% van de musea 

was eind vorig jaar in orde. Slechts 15% van de musea liep een gemiddeld of hoog risico op de 

langere termijn. Ook het weerstandsvermogen was bij de meeste musea goed: er was bij de 

meeste musea die hebben geparticipeerd nog voldoende eigen vermogen aanwezig om 

financiële calamiteiten te kunnen dragen. Het betekent dat de noodsteun ervoor heeft gezorgd 

dat musea niet te veel op hun eigen vermogen hebben hoeven interen.

• Bij 30% van de musea (enige) druk op kortetermijnverplichtingen. Het aandeel van de musea dat 

een gemiddeld of hoog risico op de korte termijn liep, is gelet op het current ratio bijna 30%. 

Deze ratio beschrijft de liquiditeit van de instelling, en geeft dus aan dat een groter deel van de 

instellingen eind 2020 verhoudingsgewijs veel kortlopende schulden had. De lange periode van 

sluiting waarmee instellingen in 2021 zijn geconfronteerd kan deze situatie hebben 

verergerd. Het betrof hier met name kleine en middelgrote instellingen, die in normale jaren 

respectievelijk minder dan 25.000 en tussen 25.000 en 100.000 bezoeken per jaar trekken.

Tabel 2.16. Risicoweging financiële positie Gelderse musea

RISICO

HOOG GEMIDDELD LAAG

CURRENT RATIO 16% 13% 72%

SOLVABILITEIT 9% 6% 84%

WEERSTANDSVERMOGEN 
(HARINGMAAT)

6% 6% 88%

N.b.: bovenstaand beeld is gebaseerd op de gegevens van 32 
Gelderse musea. Dit betekent dat de gegevens met enige 
bandbreedte in gedachte dienen te worden geïnterpreteerd. De 
bovengenoemde percentages zijn de aandelen en moeten 
horizontaal worden gelezen. Door afronding tellen de 
percentages soms niet helemaal op tot 100%. In de 
onderstaande tabel worden de grenswaarden getoond.
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Wat houden de financiële indicatoren in?
De coronapandemie heeft haar weerslag gehad op de Gelderse 

erfgoedinstellingen, met name de instellingen die een sterke 

bezoekfunctie hebben en hard geraakt zijn in het jaar 2020 door de 

diverse perioden van sluiting.

In de erfgoedsector worden, net als in andere sectoren, financiële 

indicatoren toegepast die beschrijven hoe een instelling er financieel 

voor staat, zoals:

• Current ratio. De verhouding tussen de vlottende activa (voorraden, 

vorderingen en liquide middelen) en vlottende passiva (kortlopende 

schulden). Dit kengetal beschrijft de liquiditeit, ofwel de mogelijk-

heden van een instelling om aan alle kortlopende betalings-

verplichtingen te voldoen.

• Solvabiliteit. De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale 

vermogen, wat aangeeft of een instelling op de lange termijn aan 

alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

• Weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is een ratio die 

aangeeft in hoeverre een instelling eventuele calamiteiten financieel 

kan opvangen. Deze wordt gemeten met de zogenaamde 

haringmaat, ofwel het eigen vermogen gedeeld door de totale 

baten.

In de onderstaande tabel zijn de sectorale grenswaarden opgenomen 

voor lage, gemiddelde en hoge risico’s.

HOOG GEMIDDELD LAAG

CURRENT RATIO < 100% 100% – 130% >= 130%

SOLVABILITEIT < 0% 0% - 10% >= 10%

WEERSTANDSVERMOGEN < 0% 0% - 10% >= 10%

Tabel 2.17. Grenswaarden risicoweging
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2.4 Overige bevindingen

Samenwerking

De Gelderse musea werkten in 2020 op diverse niveaus samen, zowel 

sectoraal als geografisch. Uit de tabel rechts wordt duidelijk dat de 

meeste musea samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen die 

inhoudelijk dicht tegen hen aanleunen (zoals andere musea, culturele 

en erfgoedinstellingen) en geografisch dichtbij zijn (dus vooral op 

lokaal en regionaal niveau). Met bedrijven in recreatie en toerisme 

wordt ook samengewerkt, maar vooral op lokaal of regionaal niveau. 

Samenwerking op provinciaal niveau is minder voor de hand liggend. 

Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden met zorginstellingen, 

waarmee door de betreffende instellingen relatief weinig wordt 

samengewerkt.  

Digitalisering collectie

De respons op de digitalisering van de collectie is in deze editie 

beperkt, derhalve dienen de resultaten met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd. De musea die hebben geparticipeerd in het 

onderzoek hebben een collectie van gemiddeld ruim 14.000 objecten 

en hebben circa 76% gedigitaliseerd. Dit aandeel is iets hoger dan in 

de editie over het jaar 2019.

TYPE INSTELLING AANDEEL MUSEA

ONDERWIJS EN EDUCATIE

LOKAAL/REGIONAAL 93%

PROVINCIAAL 18%

NATIONAAL 7%

OVERHEID

LOKAAL/REGIONAAL 71%

PROVINCIAAL 36%

NATIONAAL 14%

MUSEA

LOKAAL/REGIONAAL 64%

PROVINCIAAL 46%

NATIONAAL 32%

CULTURELE EN 
ERFGOEDINSTELLINGEN

LOKAAL/REGIONAAL 64%

PROVINCIAAL 57%

NATIONAAL 14%

ONDERNEMERS 
TOERISME EN RECREATIE

LOKAAL/REGIONAAL 71%

PROVINCIAAL 18%

NATIONAAL 4%

TOERISTISCHE 
MARKETING EN VVV

LOKAAL/REGIONAAL 68%

PROVINCIAAL 18%

NATIONAAL 0%

ZORGINSTELLINGEN

LOKAAL/REGIONAAL 39%

PROVINCIAAL 0%

NATIONAAL 0%

OVERIG 7%

Tabel 2.18. Samenwerkingsverbanden aangegaan door musea
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2.5 Benchmark

De resultaten van de Gelderse musea worden gebenchmarkt met 

landelijke gemiddelden. De hiertoe ingezette bronnen zijn van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

en de Museumvereniging/Museana.

Publieksbereik

• In Nederland werden in 2020 ruim 14 miljoen museumbezoeken 

afgelegd, ofwel 58% minder dan in 2019. Landelijk was de daling in 

bezoeken daarmee forser dan in Gelderland (-50%). Met name het 

aantal buitenlandse bezoeken daalde fors (-82%), maar het aandeel in 

het totale aantal bezoeken (13%) was nog wel hoger dan in 

Gelderland (0-5%).

• De musea die een historisch onderwerp belichten trokken ook in 

2020 de meeste bezoekers in Gelderland, gezamenlijk zo’n 50% van 

het totale aantal bezoeken. Daarmee presteerden deze musea relatief 

beter dan hun soortgenoten elders in het land. Het gemiddelde aantal 

bezoeken per museum was zowel in Gelderland als landelijk het 

hoogst bij de kunstmusea.

• Ook gelet op grootteklasse was in 2020 de samenstelling van de 

Gelderse museale sector goed te vergelijken met de landelijke sector. 

Ongeveer 70% van de aanbieders trok minder dan 25.000 bezoeken, 

de overige aanbieders meer dan 25.000. In 2019 was landelijk nog 

bijna 40% van de musea goed voor meer dan 25.000 bezoeken. 

AANBOD VRAAG

NEDERLAND GELDERLAND NEDERLAND GELDERLAND

KUNST 19% 18% 40% 37%

GESCHIEDENIS 65% 61% 42% 51%

NATUURLIJKE 
HISTORIE

4% 4% 7% 1%

BEDRIJF, WETENSCHAP 
EN TECHNIEK

10% 14% 9% 8%

VOLKENKUNDE 2% 4% 2% 4%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.19. Samenstelling aanbod en vraag musea naar type, 2020

NEDERLAND GELDERLAND

KLEIN (<25.000 BEZOEKEN) 71% 71%

MIDDELGROOT 
(25.000-100.000 BEZOEKEN)

19% 21%

GROOT (>100.000 BEZOEKEN) 10% 8%

TOTAAL 100% 100%

Bron: CBS, Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid en 
enquêtes musea Gelderland

Tabel 2.20. Aandeel musea naar grootteklasse, 2020

Bron: CBS, Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid en enquêtes 
musea Gelderland. Door afrondingen tellen de afzonderlijke percentages niet altijd op tot 100%.
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geen correctie is uitgevoerd voor het aanbieden van een gratis 

consumptie bij de aanschaf van een entreekaartje.

• De inkomsten uit de museumwinkel zijn in 2020 landelijk per bezoek 

iets gedaald ten opzichte van 2019. Uit de enquêtegegevens van 

Gelderland kwam juist een stijging naar voren. Het verschil tussen 

het landelijk gemiddelde en het Gelders gemiddelde is betrekkelijk 

klein.

Het eigen verdienvermogen (publieksbaten plus bijzondere activiteiten 

en sponsoring) was bij de Gelderse musea in 2020 24%. Het landelijk 

gemiddelde was 22%3. 

Baten

In reguliere jaren zijn de bezoekers een belangrijke inkomstenbron 

voor musea. Door de coronapandemie liep het aandeel van de 

publieksinkomsten in de totale baten terug. Landelijk was dit aandeel 

in 2020 ongeveer 14%, in Gelderland 15%. De tabel rechts toont de 

publieksinkomsten per bezoek in Nederland en Gelderland in het jaar 

2020. Hieruit blijkt:

• De inkomsten uit entree bleven in 2020 in Gelderland ongeveer 10% 

achter op de landelijke inkomsten per bezoek. Het verschil is kleiner 

dan in 2019 (toen circa 30%), mogelijk door het lagere aandeel 

buitenlands bezoek in de Randstad. Deze bezoekers betalen meer 

dan gemiddeld de gepubliceerde entreeprijs, zonder korting. 

Kortingskaarten an sich zijn in ieder geval niet de reden voor de 

verandering, aangezien het aandeel bezoeken met de Museum-

kaart in Gelderland hoger was (39% versus 34%).

• De inkomsten uit horeca waren in 2020 bij de Gelderse musea, net 

als in 2019, fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Een potentiële 

verklaring is dat de Gelderse musea de horeca minder vaak 

verpachten, waardoor er meer eigen inkomsten uit horeca zijn 

(maar ook kosten). Ook is mogelijk dat in de landelijke gemiddeldes

NEDERLAND GELDERLAND

ENTREE €      7,50 €      6,83 

HORECA €      0,97 €      3,21 

WINKEL €      1,60 €      1,78 

TOTAAL €   10,07 €    11,82 

Tabel 2.21. Publieksinkomsten per bezoek, 2020

Bron: CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten en enquêtes musea Gelderland

3 Bron: CBS, Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten
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De opbouw van de baten kan worden uitgesplitst naar de eerder 

gehanteerde bezoekcategorieën. Uit de tabel blijkt het volgende:

• Landelijk is in 2020 ook een grotere afhankelijkheid van subsidies 

zichtbaar, variërend van 76% voor de kleinste musea en 68% voor 

de grootste musea. De subsidies zijn opgebouwd uit reguliere 

exploitatie- en projectsubsidies en de steunmaatregelen als gevolg 

van de coronapandemie. Laatstgenoemde namen circa 11% in de 

baten in bij kleinschalige musea en 19% bij grootschalige musea. In 

Gelderland was de afhankelijkheid van diverse subsidies 

vergelijkbaar, maar juist het grootst bij de musea met het hoogste 

aantal bezoeken en het kleinst bij de musea met de minste 

bezoeken.

• Door het wegvallen van de mogelijkheden om bezoekers te 

ontvangen namen de eigen verdiensten (bezoekersinkomsten, 

bijzondere activiteiten etc., sponsoring) een kleiner aandeel in de 

baten in dan in 2019. Het beeld in Gelderland en elders in 

Nederland komt wel redelijk overeen in 2020. Alleen de middelgrote 

Gelderse musea hadden een iets groter eigen verdienvermogen dan 

hun soortgenoten elders.

NEDERLAND GELDERLAND

< 25.000
>25.000-
<100.000

>100.000 < 25.000
>25.000-
<100.000

>100.000

BEZOEKERSINKOMSTEN 12% 14% 16% 13% 16% 16%

BIJZONDERE ACTIVITEITEN, 
ZAALHUUR EN OVERIG

4% 4% 6% 4% 8% 6%

SPONSORING 2% 1% 3% 2% 3% <1%

SUBSIDIES 76% 72% 68% 66% 69% 76%

FONDSEN 5% 6% 5% 2% 2% <1%

SCHENKINGEN EN 
DONATIES

3% 3% 2% 14% 3% 1%

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.22. Opbouw baten musea Nederland en Gelderland in 2020, per bezoekcategorie

Bronnen: Museumvereniging (landelijke gegevens), Gelderse erfgoedmonitor uitgevoerd door ZKA Leisure 
Consultants (Gelderse gegevens). Alle gegevens hebben betrekking op het jaar 2020. De totalen tellen 
mogelijk niet altijd op tot 100%, door afronding.
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Lasten

Uit de opbouw van de lasten in de tabel rechts blijkt:

• Landelijk was het aandeel van de personeelslasten in de totale lasten 

in 2020 ongeveer gelijk per bezoekcategorie, namelijk net onder 50%. 

Uit de gegevens van de Museumvereniging blijkt bovendien dat een 

klein deel aan de coronapandemie toe te wijzen is. In Gelderland was 

het aandeel van de personeelslasten in 2020 ongelijkmatiger verdeeld, 

met een lager aandeel bij de musea met minder dan 25.000 bezoeken 

en een hoger aandeel bij de musea met meer dan 100.000 bezoeken. 

Met name de kleinschalige musea wijken daarin af van hun 

soortgenoten elders in het land.

• Opvallend is dat zowel in Gelderland als elders in Nederland de lasten 

voor tentoonstellingen, collectie en overige publieksactiviteiten 

procentueel het laagst zijn bij de musea die de meeste bezoeken 

trekken. Naar verwachting heeft dit te maken met het verlengen van 

huidige en uitstellen van geplande tentoonstellingen. Met name bij 

musea die veel bezoeken trekken kunnen de lasten voor nieuwe 

tentoonstellingen oplopen en dus ook een verschil maken.

• Op sommige posten is het effect van de coronapandemie terug te 

zien, met name als een vergelijking met eerdere jaren wordt gemaakt. 

Over de gehele linie zijn zowel in Nederland als in Gelderland 

bijvoorbeeld de inkooplasten voor de horeca en winkel lager. Dit is 

direct te relateren aan het lagere aantal bezoeken.

NEDERLAND GELDERLAND

<25.000
>25.000-
<100.000

>100.000 <25.000
>25.000-
<100.000

>100.000

HUUR, HUISVESTING EN 
KAPITAALLASTEN

25% 25% 26% 30% 21% 23%

TENTOONSTELLINGEN, 
COLLECTIE EN OVERIGE 
PUBLIEKSACTIVITEITEN

11% 11% 8% 16% 16% 4%

PERSONEEL 48% 47% 47% 30% 47% 53%

COMMUNICATIE/ 
MARKETING

3% 3% 3% 4% 2% 4%

INKOOP HORECA EN 
WINKEL

2% 2% 2% 7% 1% 5%

ALGEMEEN/OVERIG 12% 13% 15% 13% 14% 12%

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.23. Opbouw lasten musea Nederland en Gelderland in 2020, per bezoekcategorie

Bronnen: Museumvereniging (landelijke gegevens), Gelderse erfgoedmonitor uitgevoerd door ZKA Leisure 
Consultants (Gelderse gegevens). Alle gegevens hebben betrekking op het jaar 2020. De totalen tellen 
mogelijk niet altijd op tot 100%, door afronding.
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Personeelsbestand

De coronapandemie had tot gevolg dat diverse bedrijven aanspraak 

maakten op steunmaatregelen die door de Nederlandse overheid 

waren ingesteld. Ook musea hebben hierop ingeschreven, en dit had 

tot gevolg dat het personeelsbestand relatief intact kon blijven. Het 

aantal FTE in loondienst nam zelfs licht toe, zowel landelijk (+0,5%) als 

in Gelderland (+1%). Landelijk was ook een stijging van het aantal FTE 

door overige bezoldigden zichtbaar (+6%). Dat was wel met minder 

personen (-23%).

De pandemie had wel duidelijke negatieve gevolgen op het vrijwilligers-

bestand in 2020. Bijna 30% van de Gelderse musea gaf aan dat het 

aantal vrijwilligers terugliep in het eerste coronajaar. In totaal leidde dit 

tot een afname van 7% van het aantal vrijwilligers. Landelijk was de 

daling aanmerkelijk groter. Het aantal personen dat als vrijwilliger in de 

Nederlandse musea actief was, daalde met 24%. In FTE was de daling 

ongeveer vergelijkbaar.

Een vergelijking van het aantal FTE met het aantal bezoeken levert 

gezien de speciale omstandigheden als gevolg van de coronapandemie 

geen nauwkeurig beeld op.

NEDERLAND GELDERLAND

AANTAL FTE IN LOONDIENST +0% +1% 

AANTAL FTE OVERIGE BEZOLDIGDEN +6% N.B.

AANTAL VRIJWILLIGERS -24% -7% 

Tabel 2.24. Ontwikkeling personeelsbestand musea, 2019-2020

Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (gegevens Nederland) en Gelderse 
Erfgoedmonitor uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants (gegevens Gelderland). Alle 
gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling tussen de jaren 2019 en 2020.
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03
Archieven, bibliotheken 
en/of collectiebeheer
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3.1 Ontwikkelingen in 2020

Veel aanbieders in deze categorie hebben in eerste instantie een 

beheerfunctie, en in beperktere mate een bezoekersfunctie. Ook bestaan 

de baten grotendeels uit structurele subsidies. Hierdoor zijn de 

(financiële) gevolgen van de coronapandemie over het algemeen beperkt, 

al zijn er wel verschillen tussen aanbieders onderling.

Fysiek en online publieksbereik

• Het aantal bezoeken aan het aanbod in deze categorie is teruggelopen. 

Dit varieert van ca. 36% oplopend tot 63%. In de veel gevallen bedroeg 

het aantal bezoekers enkele honderden voor de kleinere aanbieders 

tot enkele duizenden voor de grotere. Het totaalbezoek aan alle 

aanbieders in deze categorie bedroeg in 2020 ca. 21.300 bezoekers. 

• Het online bezoek is daarentegen toegenomen. Ca. 80% van de 

aanbieders geeft aan meer digitale activiteiten te hebben 

georganiseerd. Deze activiteiten willen ze ook handhaven in de 

komende jaren. Ook geeft een meerderheid aan dat het online 

publieksbereik flink is toegenomen in 2020, zowel het aantal (unieke) 

bezoekers aan de website als volgers op social media.

• Uitgedrukt in percentages is het aantal unieke bezoekers van de 

websites gestegen met 17%. Dit betekent dat de coronapandemie een 

nieuwe groep mensen heeft gemotiveerd om een kijkje te nemen op 

de websites van de archieven, bibliotheken en collectiebeheerders. De

toename van het aantal volgers op social media bedraagt voor 

Instagram 11%, Facebook 9% en Twitter 3%. 

Exploitatie en personeel

• Net als in 2019 is het overgrote deel van de baten afkomstig uit 

subsidies. In veel gevallen gaat het ook om structurele subsidies 

vanuit de overheid. De meeste aanbieders geven aan geen gebruik te 

hebben gemaakt van noodsteun van de overheid. 

• De salarislasten zijn onveranderd de grootste lastenpost voor de 

aanbieders in deze categorie. Hierbij moet wel worden aangetekend 

dat veel archieven onderdeel zijn van een gemeentelijke organisatie, 

waardoor de lasten niet altijd bekend zijn.

• De meeste aanbieders geven aan geen extra lasten te hebben gehad 

als gevolg van de coronapandemie. Een enkele keer wordt genoemd 

dat er extra kosten zijn gemaakt voor routering en schoonmaak. 

Daarnaast hebben sommige aanbieders slimme besparingen 

doorgevoerd om kosten te besparen, al geeft de helft van de 

aanbieders aan geen extra besparende maatregelen te hebben 

doorgevoerd als gevold van Covid-19. 

• Het aantal personeelsleden (in FTE) en vrijwilligers is niet significant 

veranderd ten opzichte van 2019. Wel zijn de taken iets aangepast, en 

was er meer aandacht (en wellicht tijd) voor het digitaliseren van de 

collecties. 

28



Feiten en cijfers

GEMIDDELD AANTAL 
WERKNEMERS (FTE)

13

ONTWIKKELING AANTAL 
WERKNEMERS (FTE) TOV 
2019

+1%

GEMIDDELD AANTAL 
VRIJWILLERS

22

ONTWIKKELING AANTAL 
VRIJWILLIGERS TOV 2019

0%

TYPE BATEN AANDEEL

LEDEN 0%

BEZOEKINKOMSTEN 0%

PRIVATEFONDSEN EN SPONSERING 4%

SCHENKINGEN EN DONATIES 0%

SUBSIDIES 94%

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 0%

ZAALVERHUUR 0%

OVERIG 3%

TOTAAL 100%

TYPE LASTEN AANDEEL

HUUR EN HUISVESTING 11%

HYPOTHEEK EN OVERIGE KAPITAALLASTEN 17%

TENTOONSTELLINGEN, COLLECTIE EN OVERIGE 
PUBLIEKSACTIVITITEN

2%

PERSONEEL EXCL. KOSTEN VOOR VRIJWILLIGERS 69%

COMMUNICATIE EN MARKETING 0%

ALGEMEEN 0%

INKOOP HORECA EN (WEB)WINKEL 0%

OVERIG 0%

TOTAAL 100%

Tabel 3.5. Aandeel in baten 2020

Tabel 3.6. Aandeel in lasten 2020

TOENAME MIN OF MEER 
GELIJK

AFNAME

AANTAL BEZOEKEN 
WEBSITE

89% 0% 11%

UNIEKE BEZOEKERS 
WEBSITE

72% 14% 14%

VOLGERS TWITTER 25% 25% 50%

VOLGERS FACEBOOK 74% 13% 13%

VOLGERS 
INSTAGRAM

67% 33% 0%

Tabel 3.4. Ontwikkeling online publieksbereik bij aanbieders

REGIO AANDEEL

NOORD-VELUWE 14%

CULTUURREGIO 025 45%

RIVIERENLAND 14%

ACHTERHOEK 5%

FOOD VALLEY 5%

STEDENDRIEHOEK 18%

Tabel 3.2. Werkgelegenheid

GEMIDDELD AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 2020 970

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 2020 21.340

ONTWIKKELING AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 
TOV 2019

-57%

GEMIDDELD AANTAL WEBSITE BEZOEKEN 409.000

ONTWIKKELING  GEMIDDELD AANTAL WEBSITE 
BEZOEKEN TOV 2019

+7%

Tabel 3.3. Publieksbereik

Baten & Lasten

Publieksbereik

WerkgelegenheidAanbod: 22 aanbieders

3.2 Archieven, bibliotheken 
en/of collectiebeheer

Tabel 3.1.: Aandeel aanbieders per regio
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04
Lokale geschiedenis 
en beleving
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4.1 Ontwikkelingen in 2020

De categorie bestaat zowel uit verenigingen zonder publieksfunctie (bv. 

historische verenigingen) als uit verenigingen met een publieksfunctie 

(bv. Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij). De impact van de 

coronapandemie heeft voor beide type organisaties verschillend 

uitgepakt.

Fysiek en online publieksbereik

• Veel evenementen georganiseerd door de historische verenigingen 

konden in 2020 niet doorgaan. Denk hierbij aan lezingen en 

excursies. Het gemiddelde aantal bezoekers voor historische 

verenigingen is ca. 867 bezoekers. Voor een klein aantal 

verenigingen met een publieksfunctie is het aantal bezoekers 

aanzienlijk hoger, waardoor het totaal aantal bezoekers voor deze 

categorie uitkomt op ca. 87.000 bezoekers. Dit is daling van ca. 39% 

ten opzichte van 2019. 

• Het ledenaantal van veel verenigingen is desondanks iets gegroeid 

in 2020. Dit komt vooral door een groeiend ledenaantal van een 

klein aantal verenigingen. De meeste verenigingen zagen een 

stabilisatie of kleine afname van het aantal leden. Vanwege het 

annuleren van veel bijeenkomsten was het moeilijker om in contact 

te komen met potentiële nieuwe leden. 

• 65% van de deelnemers geeft aan meer digitale evenementen te 

hebben georganiseerd in 2020. Vooral lezingen werden online 

gegeven. Als gevolg hiervan geven de meeste verenigingen aan dat het 

aantal unieke bezoekers aan hun website fors is gestegen. Daarnaast 

is het aantal volgers op Facebook eveneens gestegen. Voor andere 

vormen van social media is het aantal volgers stabiel gebleven.

Exploitatie en personeel 

• Voor deze categorie valt op dat de baten bestaan uit een mix van 

inkomstenbronnen. Hierbij zien we dat voor historische verenigingen 

de baten vooral afkomstig zijn vanuit ledeninkomsten, terwijl voor 

verenigingen met een sterke publieksfunctie vooral 

bezoekersinkomsten, sponsering, donaties en schenkingen de 

belangrijke inkomstenbronnen zijn.

• Slechts een beperkt aantal verenigingen heeft gebruik gemaakt van 

noodsteun. Het ging dan vooral om gemeentelijke en/of provinciale 

overbruggingsmaatregelen, vaak met bedragen tot € 2.000,-. De 

meeste verenigingen geven aan geen extra lasten te hebben gehad 

vanwege Covid-19. 

• Het aantal vrijwilligers is over het algemeen stabiel gebleven. Hun 

taken bleven ook overwegend hetzelfde, al geven sommige 

verenigingen aan dat ze meer tijd hadden voor het plaatsten van 

verhalen en artikelen op hun website. 
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TYPE BATEN AANDEEL

LEDEN 24%

BEZOEKINKOMSTEN 23%

PRIVATEFONDSEN EN SPONSERING 16%

SCHENKINGEN EN DONATIES 11%

SUBSIDIES 15%

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2%

ZAALVERHUUR 0%

OVERIG 10%

TOTAAL 101%

TYPE LASTEN AANDEEL

HUUR EN HUISVESTING 22%

HYPOTHEEK EN OVERIGE KAPITAALLASTEN 2%

TENTOONSTELLINGEN, COLLECTIE EN OVERIGE 
PUBLIEKSACTIVITITEN

11%

PERSONEEL EXCL. KOSTEN VOOR VRIJWILLIGERS 6%

COMMUNICATIE EN MARKETING 3%

ALGEMEEN 12%

INKOOP HORECA EN (WEB)WINKEL 15%

OVERIG 30%

TOTAAL 101%

Tabel 4.4. Aandeel in baten 2020

Tabel 4.5. Aandeel in lasten 2020

TOENAME MIN OF MEER 
GELIJK

AFNAME

AANTAL BEZOEKEN 
WEBSITE

65% 29% 6%

UNIEKE BEZOEKERS 
WEBSITE

45% 55% 0%

VOLGERS TWITTER 10% 90% 0%

VOLGERS FACEBOOK 45% 55% 0%

VOLGERS 
INSTAGRAM

11% 89% 0%

Tabel 4.3. Ontwikkeling online publieksbereik bij aanbieders

REGIO AANDEEL

NOORD-VELUWE 13%

CULTUURREGIO 025 31%

RIVIERENLAND 9%

ACHTERHOEK 22%

FOOD VALLEY 9%

STEDENDRIEHOEK 15%

GEMIDDELD AANTAL LEDEN 542

ONTWIKKELING  AANTAL LEDEN TOV 2019 +4%

ONTWIKKELING AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 
TOV 2019

-57%

GEMIDDELD AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 867

ONTWIKKELING GEMIDDELD AANTAL FYSIEKE 
BEZOEKERS

-39%

Tabel 4.2. Publieksbereik

Baten & Lasten

Publieksbereik

Aanbod: 87 aanbieders

4.2 Feiten en cijfers Lokale geschiedenis
en beleving

Tabel 4.1.: Aandeel aanbieders per regio regio
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05
Cultuur- en erfgoedcentra
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5.1 Ontwikkelingen in 2020

De meerderheid van het aanbod in deze categorie is gevestigd in de

grotere steden in Gelderland. In veel gevallen gaat het om organisaties 

die actief zijn op het gebied van cultuur en erfgoed en een platform 

aanbieden waar allerlei activiteiten en tentoonstellingen worden 

aangeboden. De grootste spelers zijn Rozet Arnhem en Coda in 

Apeldoorn. In totaal bestaat deze categorie uit 12 aanbieders. De 

coronapandemie heeft een behoorlijke impact gehad op het 

functioneren van deze aanbieders.

Fysiek en online publiekbereik

• Het aantal bezoekers aan cultuur- en erfgoedplatforms is in 2020 

bijna gehalveerd, tot een totaal van ca. 1.3 miljoen bezoeken. De 

twee grootste aanbieders in deze categorie, ROZET en CODA4, 

kenden beide een terugval in aantal bezoekers van circa 40% tot 

45%. Beide aanbieders zijn goed voor ca. 70% van het aantal 

bezoeken in deze categorie. 

• Daarnaast zijn er in Gelderland ook een aantal kleinere organisaties 

actief op het gebied van cultuur en erfgoed. In sommige gevallen 

hadden deze organisaties te maken met een terugval van 75% tot 

90% van het aantal bezoekers. 

• Ca. driekwart van de deelnemers geeft aan meer online activiteiten 

te hebben georganiseerd in 2020 vanwege de coronapandemie.  

Ook wordt aangegeven dat ze dit in de toekomst willen handhaven, 

maar wel in mindere mate als in 2020. 

Exploitatie en personeel 

• De meeste inkomsten zijn afkomstig uit subsidies. Daarnaast zijn ook 

ledeninkomsten een voorname inkomstenbron. Dit zijn inkomsten 

die relatief onafhankelijk zijn van het aantal bezoekers en daardoor 

een meer structureel karakter hebben.

• De lasten zijn onder te verdelen in drie relatief grote categorieën 

namelijk salarislasten, huisvestingslasten en lasten voor 

tentoonstellingen. Sommige aanbieders geven aan dat ze een 

eenmalige huurkorting hebben ontvangen als gevolg van misgelopen 

inkomsten door de coronapandemie. In andere jaren zijn daarom de 

lasten voor huur en huisvesting naar verwachting iets hoger. 

• Om kosten te besparen wordt aangegeven dat enkele exposities 

voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. 

• Door enkele aanbieders wordt aangegeven dat het aantal vrijwilligers 

is afgenomen ten opzichte van 2019. Dit heeft consequenties gehad 

voor het rondkrijgen van de roosters. Ook het takenpakket is 

veranderd, waarbij vooral schoonmaak meer aandacht heeft 

gekregen. 4 Voor Coda geldt dat het museum en het bezoek daaraan is opgenomen in de paragraaf ‘Musea’.  
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TYPE BATEN AANDEEL

LEDEN 7%

BEZOEKINKOMSTEN 2%

PRIVATEFONDSEN EN SPONSERING 1%

SCHENKINGEN EN DONATIES 0%

SUBSIDIES 88%

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 0%

ZAALVERHUUR 1%

OVERIG 1%

TOTAAL 100%

TYPE LASTEN AANDEEL

HUUR EN HUISVESTING 26%

HYPOTHEEK EN OVERIGE KAPITAALLASTEN 2%

TENTOONSTELLINGEN, COLLECTIE EN OVERIGE 
PUBLIEKSACTIVITITEN

15%

PERSONEEL EXCL. KOSTEN VOOR VRIJWILLIGERS 46%

COMMUNICATIE EN MARKETING 1%

ALGEMEEN 4%

INKOOP HORECA EN (WEB)WINKEL 1%

OVERIG 5%

TOTAAL 100%

Tabel 5.3. Aandeel in baten 2020

Tabel 5.4. Aandeel in lasten 2020

REGIO AANDEEL

NOORD-VELUWE 8%

CULTUURREGIO 025 42%

RIVIERENLAND 8%

ACHTERHOEK 25%

FOOD VALLEY 0%

STEDENDRIEHOEK 17%

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 2020 1,3 MILJOEN

ONTWIKKELING AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 
TOV 2019

-47%

Tabel 5.2. Publieksbereik

Baten & Lasten

Publieksbereik

Aanbod: 12 aanbieders

5.2 Feiten en cijfers Cultuur- en
erfgoedcentra

N.b.: door een relatief lage respons op de vragen over het 
online publieksbereik is een kwantitatieve vertaling niet 
mogelijk. 

Tabel 5.1.: Aandeel aanbieders per regio
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06
Monumenten, landgoederen 
en/of natuur
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6.1 Ontwikkelingen in 2020

Het aanbod in deze categorie bestaat uit monumenten, landgoederen 

en (betaalde) natuurparken. Het is daarmee een diverse categorie, 

waarbij vooral Nationaal Park Hoge Veluwe de grootste  

trekker is.

Fysiek en online publiekbereik.  

• Het aantal bezoekers aan deze categorie is met ca. 27% afgenomen in 

2020 ten opzichte van 2019. Zowel de grotere als de kleinere 

aanbieders in deze categorie hadden te maken met een sterke 

terugval van het aantal bezoekers. Als we Nationaal Park Hoge Veluwe 

uit de berekening laten dan vinden we een daling van 45%. In totaal 

werd het aanbod bezocht door ca. 639.000 bezoekers, waarvan net 

iets minder dan een half miljoen voor Nationaal Park Hoge Veluwe5.

• Ca. 80% van de aanbieders is meer online activiteiten gaan 

organiseren. De meeste geven aan dit in de nabije toekomst te willen 

gaan voortzetten.

• Het online bezoek is sterk toegenomen bij de meeste aanbieders in 

deze categorie. Ongeveer 80% geeft ook aan meer online activiteiten 

te hebben georganiseerd in 2020.

• Net iets minder dan de helft van de aanbieders geeft aan vanwege de 

coronapandemie gebruik te hebben gemaakt van een online systeem 

voor ticketing en tijdsloten. 

Exploitatie en personeel

• Subsidies verzorgen ongeveer de helft van alle baten in deze 

categorie. Daarnaast zijn inkomsten uit zaalverhuur opvallend 

groot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van de 

kastelen die onderdeel uitmaken van deze categorie, en waar de 

mogelijkheid bestaat het kasteel af te huren voor bijvoorbeeld 

bruiloften, feesten en vergaderingen. Desondanks is deze post voor 

veel kastelen wel tientallen procenten lager dan in 2019.

• Lasten voor personeel zijn de grootste kostenpost. Ook de post 

‘overig’ is relatief groot van omvang, waarbij de nodige aanbieders 

aangeven dat dit kosten zijn voor grootschalige renovatie van 

bijvoorbeeld (onderdelen) van een kasteel of kerk.

• Aanbieders hebben vooral extra kosten moeten maken voor het 

aanpassen van de routing. De gemiddelde extra kosten bedragen 

tussen de € 1.000 en de € 10.000.

• Er wordt overwegend aangegeven dat er geen aanpassingen zijn 

doorgevoerd in het personeelsbestand als gevolg van Covid-19.

5 Exclusief de musea in Nationaal Park Hoge Veluwe, deze maken onderdeel uit van de categorie ‘Musea’. 
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TYPE BATEN AANDEEL

LEDEN 3%

BEZOEKINKOMSTEN 11%

PRIVATEFONDSEN EN SPONSERING 5%

SCHENKINGEN EN DONATIES 5%

SUBSIDIES 49%

BIJZONDERE ACTIVITEITEN 0%

ZAALVERHUUR 22%

HORECA 1%

OVERIG 4%

TOTAAL 100%

TYPE LASTEN AANDEEL

HUUR EN HUISVESTING 22%

HYPOTHEEK EN OVERIGE KAPITAALLASTEN 2%

TENTOONSTELLINGEN, COLLECTIE EN OVERIGE 
PUBLIEKSACTIVITITEN

11%

PERSONEEL EXCL. KOSTEN VOOR VRIJWILLIGERS 6%

COMMUNICATIE EN MARKETING 3%

ALGEMEEN 12%

INKOOP HORECA EN (WEB)WINKEL 15%

OVERIG 30%

TOTAAL 100%

Tabel 6.4. Aandeel in baten 2020

Tabel 6.5. Aandeel in lasten 2020

TOENAME MIN OF MEER 
GELIJK

AFNAME

AANTAL BEZOEKEN 
WEBSITE

50% 33% 17%

UNIEKE BEZOEKERS 
WEBSITE

57% 43% 0%

VOLGERS TWITTER 40% 20% 40%

VOLGERS FACEBOOK 50% 33% 17%

VOLGERS 
INSTAGRAM

60% 40% 0%

Tabel 6.3. Ontwikkeling online publieksbereik bij aanbieders

REGIO AANDEEL

NOORD-VELUWE 7%

CULTUURREGIO 025 41%

RIVIERENLAND 10%

ACHTERHOEK 28%

FOOD VALLEY 7%

STEDENDRIEHOEK 7%

GEMIDDELD AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 
(EXCL. NP HOGE VELUWE)

4859

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 2020 (EXCL. NP 
HOGE VELUWE)

141000

ONTWIKKELING AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS 
TOV 2019 (EXCL. NP HOGE VELUWE)

-45%

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS NP HOGE VELUWE 498000

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS INCL. NP HOGE 
VELUWE

639000

Tabel 6.2. Publieksbereik

Baten & Lasten

Publieksbereik

Aanbod: 29 aanbieders

6.2 Feiten en cijfers Monumenten, landgoederen
en/of natuur

Tabel 6.1.: Aandeel aanbieders per regio
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Conclusies en 
aanbevelingen
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7.1 Conclusies

Aanpassingen als gevolg van de coronapandemie

• Alle instellingen die verenigd zijn in de coöperatie Erfgoed 

Gelderland hebben in 2020 te maken gekregen met een nieuwe 

realiteit door de coronapandemie. De uitwerking op de instellingen 

is echter divers, en heeft te maken met de omvang van de 

bezoekfunctie. Met name instellingen die in een normaal jaar veel 

bezoekers trekken, hebben het lastig gehad door periodes van 

sluiting en capaciteitsrestricties in de periodes dat zij wél voor 

publiek open mochten.

• Met name de instellingen met een sterke bezoekfunctie hebben 

gebruik gemaakt van de beschikbare noodsteunmaatregelen. Steun 

vanuit de NOW-regeling is het vaakst aangevraagd. Hierdoor is het 

effect van de pandemie op de werkgelegenheid in de sector relatief 

beperkt gebleven, met name onder de werknemers in vaste 

loondienst. Instellingen behorend tot de categorie Lokale 

geschiedenis en beleving maakten veel minder gebruik van de nood-

steunmaatregelen.

Publieksbereik

• Alles tezamen is het totale aantal fysieke bezoeken aan 

erfgoedinstellingen in 2020 afgenomen. Trokken de instellingen in 

2019 gezamenlijk nog zo’n 5 miljoen bezoeken, in 2020 waren dat er 

3,7 miljoen. Dat is zo’n 26% lager dan in 2019. De musea werden het

hardst geraakt, met een afname van 50% van het aantal bezoeken. 

De totale bezoekersinkomsten door fysieke bezoeken namen 

daardoor ook sterk af, maar afgelopen jaar heeft eens te meer 

aangetoond dat erfgoedinstellingen ook op andere manieren 

waarde toevoegen aan de samenleving.

• Door de periodes van verplichte sluiting is bij een deel van de 

instellingen het aanbieden van online activiteiten belangrijker 

geworden. Van de toegenomen online profilering zijn ook de 

effecten te zien, zoals toegenomen websitebezoek en volgers op 

diverse socialmediakanalen. Veel van de instellingen die meer online 

activiteiten zijn gaan doen geven aan dit in de toekomst minimaal op 

hetzelfde niveau voort te willen zetten.
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Effecten op de exploitatie

• Een deel van de musea en cultuur- en erfgoedcentra merkte wel gevolgen van de 

pandemie op het vrijwilligersbestand. Bij het merendeel van de instellingen waar 

het aantal vrijwilligers afnam, had dat gevolgen voor de exploitatie. Het was lastig 

om roosters rond te krijgen, ook omdat er op momenten meer publiekstoezicht en 

schoonmaakwerkzaamheden nodig waren. De meeste instellingen verwachten wel 

dat problemen op de lange termijn uit zullen blijven, en dat het vrijwilligersbestand 

zich zal herstellen. 

• Ongeveer een kwart van de participerende musea sloot het financieel jaar af met 

een tekort, variërend van klein tot zeer groot. Dit is ondanks de steunmaatregelen 

waarop de instellingen konden rekenen. Voor veel instellingen hebben de 

steunmaatregelen dus wel goed gewerkt, maar zij zullen deze nodig blijven hebben 

als er in de toekomst restricties zijn of het herstel naar het bezoekniveau van 2019 

uitblijft.
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7.2 Aanbevelingen

• Het is te hopen dat de erfgoedsector in het komende jaar in een 

rustiger vaarwater terecht komt, met steeds minder effecten van de 

coronapandemie op de exploitatie van de erfgoedinstellingen. Het is 

belangrijk om als coöperatie ook komend jaar een vinger aan de 

pols te houden bij de instellingen. De steunmaatregelen kunnen 

immers eindig zijn, ook als de traditionele verdienmodellen voor 

diverse instellingen (zoals bezoekers, verhuringen, horeca) nog niet 

op het niveau van 2019 zijn teruggekeerd.

• Diverse instellingen hebben ervoor gekozen om besparingen door 

te voeren op het vlak van onderhoud. Ook voor minder direct 

zichtbare aspecten als onderhoud dient voldoende aandacht te zijn, 

zeker als de coronapandemie nog meerdere jaren aan gaat houden. 

Het uitstellen van onderhoud kan op de langere termijn zeer 

nadelige gevolgen hebben.
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Colofon en disclaimer

Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis 

van deskundig onderzoek. Onderhavig rapport bevat een weergave en 

interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen 

toegestaan om (delen van) het rapport en gehanteerde methodieken 

en modellen te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren zolang 

ZKA Leisure Consultants als maker van het werk wordt vermeld en het 

werk niet commercieel wordt gebruikt.

De foto’s in deze rapportage zijn aangeleverd door Erfgoed Gelderland. 

Erfgoed Gelderland heeft getracht alle rechthebbenden toestemming 

te vragen voor het gebruik van de foto’s. Bronvermelding foto’s:

• Pagina 3: Musea Zutphen

• Pagina 8: Stadsmuseum Harderwijk

• Pagina 11: Oude Ambachten & Speelgoed Museum

• Pagina 23: Historische Kring Bemmel

• Pagina 26: Romeinenfestival

• Pagina 29: Jan Adelaar – Romeinse Tempel Elst

• Pagina 32: Robin Sommers – Kasteel Huis Bergh

• Pagina 35: Fort Meinerswijk Arnhem

• Pagina 37: Stijn Brakkee – Musea Zutphen Henriëtte Polak salon I
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