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In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld hedendaags 
(inter)nationaal publiek. 

Het Rijksmuseum speelt een actieve rol in de samenleving waar bij de kernbegrippen open en verbinden 
zijn. Het wil de band met het publiek verdiepen en verbreden door verhalen te vertel len die tot de ver
beelding spreken, zodat de bezoeker zich kan inleven en geraakt wordt. De collectie van het Rijksmuseum 
is steeds bron en uitgangspunt voor de verhalen waarmee het publiek wordt gestimuleerd om een 
bezoek te brengen aan het (digitale) Rijksmuseum. Het Rijksmuseum werkt met uiteenlopende partners 
samen om mensen met elkaar te verbinden en om de collectie op verrassende en onver wachte plekken 
onder de aandacht te brengen. 

Het Rijksmuseum doet dit omdat kunst en kennis over het verleden je blik verruimen. Je kunnen laten 
zien dat er verschil lende manieren zijn om naar de wereld te kijken. Je bewuster maken van je omgeving, 
waardoor je er meer begrip voor krijgt. Zo kan de collectie van het Rijksmuseum meer dan ooit van 
waarde zijn. 

Met deze Impact Monitor maken we onze bijdrage in maat schappelijke en economische waarde inzichte
lijk. Deze eerste versie geeft inzicht over 2019 en 2020; twee uitzonder lijke jaren: het Rembrandtjaar  
en een jaar met de gevolgen van de coronacrisis.

Deze eerste editie van de Impact Monitor is ook een zoektocht naar het meetbaar maken van impact, 
die we jaarlijks willen optimaliseren door kritisch te kijken naar onze doelstellingen en de onder zoeks
methoden te blijven ontwikkelen. Juist voor waarden die steeds sterker zichtbaar worden, zoals het 
effect van kunst op welzijn, zijn vaak nog geen duidelijke criteria geformuleerd. Wij nodigen dan ook van 
harte uit om hierin mee te denken, en bieden graag inzicht in de stappen die wij tot nu toe hebben gezet.
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Collectie 
we beheren de grootste kunstschat 
van Nederland (ca. 1 mln objecten),  
die we behouden voor toekomstige 
generaties, tonen aan ons publiek  
en online op hoge resolutie beschik
baar stellen

Gebouw 
we zijn gevestigd in een van de bekend
ste gebouwen van Amsterdam, waar 
publiek en collectie samen komen, met 
een historische tuin als groene buiten
zaal voor beeldenten toon stellingen

Kennis  
we beschikken over een grote collectie 
historische bronnen en data, en een 
divers team van experts, die hun kennis 
ook delen met collegainstellingen

Merk 
we hebben naamsbekendheid die reikt 
over de gehele wereld, met een status 
als een van de meest toonaangevende 
musea ter wereld

Programmering 
we richten ons op een breed publiek, 
waarbij alle activiteiten (off en online) 
uit de eigen rijke collectie voort komen: 
tentoonstellingen, edu catieve activi tei
ten, onderwijs programma’s, cur sussen, 
events, lezingen en workshops 

Onderzoek 
we doen in samenwerking met het 
internationale wetenschappelijke veld 
toonaangevend onderzoek waar bin nen 
kunst(historisch) en natuur weten schap
pe lijk onderzoek elkaar versterken

Communicatie 
we willen een zo divers mogelijk 
publiek bereiken, lokaal, nationaal  
en inter natio naal en gebruiken  
daarbij uiteenlopende kanalen  
van tvprogramma’s en dagbladen  
tot digitale kanalen 

 



Het Rijkmuseum stelt zijn gebouw open voor publiek  
en brengt de bezoekers zo samen met kunst en geschiedenis.  
Door dit bezoek zo toegankelijk mogelijk te maken willen  
we een divers publiek bereiken en verbinden.

Ons streven is dat iedereen in Nederland voor zijn twaalfde  
de Nachtwacht ziet. Het museum is daarom gratis toegankelijk 
voor kinderen van 0–18 en we bieden complete programma’s 
voor scholen, inclusief het busvervoer zodat kinderen uit het 
hele land ons kunnen bereiken. In 2019 ontvingen we bijna een 
half miljoen kinderen, ruim 200.000 via school. 

In het grote verschil in bezoekersaantallen van 2019 en 2020  
is duidelijk het effect van de coronacrisis te zien. Opvallend daarbij 
is wel dat uit de grote stijging in waardering in 2020 ten opzichte 
van 2019 een relatie is te leggen met het lagere aantal bezoekers: 
een rustig museum wordt hoger gewaardeerd. Zodra we weer 
meer bezoekers kunnen ontvangen willen we daarom nog beter 
gaan sturen op de spreiding van bezoekers.

We proberen onze bezoekers te raken, ze een gevoel voor schoon
heid en besef van tijd te geven. We hopen met onze verhalen 
mensen aan het denken te zetten en geloven dat kunst bijdraagt 
aan het welzijn van mensen. Zo organiseren we prikkelarme 
avonden, hebben we speciale rondleidingen voor slechtzienden 
en slechthorenden, zijn er programma’s voor kwetsbare ouderen 
en werken we nauw samen met bijvoorbeeld Stichting Ambulance 
Wens. Dit zijn voorbeelden van grote impact voor een kleine groep.

IMPACT OP BEZOEKERs  
VAN HET MUsEUM

Lang Leve RembRandt 
Meer dan 8000 mensen uit 
95 landen zonden een door  
hen zelf gemaakt kunstwerk  
in geïnspireerd op Rembrandt 
waarvan 575 werken werden 
getoond in het Rijksmuseum

Tentoonstelling Lang Leve Rem
brandt, 2019 ©
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Bezoekers aantallen totaal

bijna 20%  
kinderen

2019

2020

In het Rijksmuseum wordt 800 jaar Nederlandse kunst  
en geschiedenis getoond. Door verhalen te vertellen vanuit 
verschillende perspectieven wordt de blik van de bezoeker 
verruimd, context geboden en het bewustzijn vergroot.

Naast de vaste presentatie zijn wisselende tentoonstellingen  
te zien die Nederlandse kunst in internationale context plaatsen. 
We proberen daarbij altijd vooraf goed af te wegen voor wie en 
waarom een tentoonstelling wordt gemaakt, en hoe we een bezoek 
aan het museum betekenisvol kunnen maken. Daarbij worden, 
vaak in samenwerking met andere instellingen, publieks pro
gram ma’s georganiseerd om onderwerpen te verdiepen en te 
verbreden, en om de verbinding te maken naar de actualiteit.

Caravaggio – Bernini 166.000

Alle Rembrandts 466.000

Lang Leve Rembrandt 167.000

Rembrandt–Velázquez 268.000

Ed van der Elsken 
vroegtijdig gesloten 

10.000

Bezoek Tentoonstellingen

IMPACT OP BEZOEKERs  
VAN HET MUsEUM
WIE ZIJN DE BEZOEKERS?

Herkomst

Amsterdam

overig NL

internationaal

2,7 miljoen

675.000
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38%

36%

26% 



79% 93%78%79%

Net promotor score 
mate waarin het bezoek wordt 
aanbevolen aan anderen

Waardering bezoek

Bezoekers worden ‘geraakt’ door hun bezoek Verder zijn er rapportcijfers gegeven voor
de mate waarop het onderwijsaanbod van het Rijksmuseum…

IMPACT OP BEZOEKERs  
VAN HET MUsEUM
WAARDERING

2019

2020

Schoolbezoek

MBO, PABO, 
NT2

8.000

2.000

Voortgezet
Onderwijs

116.000

21.000

Primair 
Onderwijs

24.000

75.000

56% 57% 79% 78% 91%

Rijksmuseum 
heeft mij 
emotioneel 
geraakt

Door mijn museum
bezoek ben ik aan 
het denken gezet

Tijdens mijn bezoek 
heb Ik vandaag  
iets nieuws geleerd 

Ik heb me  
tijdens het bezoek  
vermaakt

Rijksmuseum  
heeft mij iets 
moois laten zien

Percentage dat zich sterk  
of zeer verbonden voelt  
met het museum

48%

45% 

Verbondenheid

In 2020 werd het onderwijsaanbod door begeleidende docenten 
gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,8 
(Primair en Voortgezet onderwijs gezamenlijk).

…aansluit  
op het curriculum

…aansluit bij het niveau 
van de leerlingen

…aansprekend is  
voor de leerlingen

…voldeed aan  
de verwachtingen

8.1 8.5 8.6 8.8
58%



NIeuwe peRspectIeven
Niet alleen bij tijdelijke tentoonstellingen staat 
meerstemmigheid binnen het verhaal centraal. 
Ook de terminologie in de omschrijvingen van  
de permanent getoonde kunstwerken wordt sinds 
2015 door een speciale werkgroep kritisch beoor
deeld op een verouderd of een eurocentrisch 
perspectief. 

in 2019 werden de beschrijvingen van 366 object
teksten aangepast; in 2020 waren dat er 409.

In het geval van dit schilderij van Simon Maris 
waarop de hoofdfiguur in het verleden was betiteld 
als ‘Indisch meisje’ en ‘negerinnetje’ werd haar 
oorspronkelijke naam uitgezocht en de titel 
aangepast: ‘Isabella’.

Isabella, Sim
on M

aris, ca. 1906



De collectie Nederland is van en voor iedereen, ook buiten  
de muren van het museum. Door een genereus bruikleenbeleid, 
en het via verschillende kanalen toegankelijk maken van de 
collectie bereiken we een wereldwijd publiek.

In 2020 is het online bereik enorm vergroot. De productie  
van verschil lende content formats in onze sociale kanalen,  
het ont wikkelen van een virtuele tour (Masterpiece up close)  
en het lanceren van een ‘stories’ platform op de website dragen 
hieraan bij. 

Voor scholen is voor alle leerniveaus digitaal lesmateriaal ont
wikkeld, en talentprogramma’s zoals het Junior Fellowship en de 
fotowedstrijd Document Nederland Junior waarbij in 2020 jongeren 
werd gevraagd hun identiteit vast te leggen in beeld.

Ook tvprogramma’s zoals Project Rembrandt en de Rijksmuseum 
podcast zijn een toegankelijke manier om kennis te maken met 
het museum. Door onze collectie te vertalen naar (meerstemmige) 
verhalen dragen we bij aan maatschappelijke discussies en edu
catie over kunst en geschiedenis.

IMPACT OP PUBLIEK 
BUITEN HET MUsEUM



6.000

Collectie buiten de muren van het museum
2019

2020

Instellingen die bruiklenen toonden

40 locaties bezocht met 
3 Nachtwacht-replica’s 
waarmee meer dan 
6.000 ouderen werden 
bereikt

Het Rijksmuseum stimuleert en faciliteert 
bruiklenen wereldwijd. Vaak vertellen  
de kunstwerken binnen een andere collectie 
of in dialoog met een ander publiek ook 
een nieuwe verhaal.

Bijdragen aan educatieve programma’s op scholen

319 MBO-studenten deden 
een eigen inzending voor 
Document Nederland Junior, 
ten opzichte van 136 in 2019

136
319

downloads van digitaal 
lesmateriaal speciaal ont
wikkeld voor leerlingen  
en MBOstudenten 15.000

IMPACT OP PUBLIEK 
BUITEN HET MUsEUM

Collectie buiten de muren van het museum
Het Rijksmuseum werkt nauw samen met musea in binnen en 
buitenland om de collectie op zoveel mogelijk plekken te tonen.
Een voorbeeld hiervan is de ‘M5’ een samenwerking geïnitieerd 
door vijf Nederlandse musea (het Westfries Museum in Hoorn, 
het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum het 
Hannemahuis in Harlingen, Museum Gouda en het Stedelijk 
Museum Zutphen) die acht jaar lang een afwisselende reeks 
tentoonstellingen organiseert met werken uit de Rijksmuseum 
collectie.

Bijdragen aan educatieve programma’s op scholen
Door een breed aanbod voor scholen (PO, VO, MBO) worden 
leerlingen in het hele land, ook buiten museumbezoek, bereikt 
en betrokken bij projecten en tentoonstellingen. 

Nachtwacht on tour
Vanwege de beperkingen in 2020 die met name de kwetsbaren 
raakten is besloten een replica (op ware grootte) van de Nachtwacht 
langs verzorgingstehuizen en ziekenhuizen te laten reizen. 
Vanwege de vele ontroerende en enthousiaste reacties wordt  
dit project verder uitgebreid in 2021.

Objecten in bruikleen gegeven

60%  
in NL

1061

501

77

135



240.000

60.000

kijkers NPO uitzending,  
Documentaire ‘Mijn Rembrandt’  
van Oeke Hoogendijk

213.000

Pers 

Luisteraars podcast serie  
In het Rijks

kijkers Eindexamen 
Geschiedenis Quiz

Meer dan 1.348 
vermeldingen in 
toonaangevende 
nationale media 

bioscoopbezoeken inclusief IDFA  
(ondanks sluiting bioscopen  

1 week na release)

Delen van verhalen via de media voor een breed publiek IMPACT OP PUBLIEK 
BUITEN HET MUsEUM

Zichtbaarheid in de media
Door samenwerking met toonaangevende nationale media kunnen 
verhalen over kunst en geschiedenis met een breed publiek 
worden gedeeld en bijdragen aan actuele thema’s.

Online bereik en engagement 
Het aanbod van online content wordt continu verder ontwikkeld  
en geactualiseerd om een breed publiek te bereiken en te verbinden. 

Collectie buiten de muren van het museum

Online engagement
gemiddelde over alle social media

3,9%

4,6%

miljoen volgers  
social media

bezoekers in twee maanden
van de nieuw gelanceerde 
Stories pagina’s84.528

>500.000
14.000

TV

Bereik verschillende social 
media kanalen (weergaven)

81.106.373

74.998.908 

Volgers verschillende  
social media kanalen

1.424.525

1.146.365 

Bezoekers Rijksstudio 
(online collectie)

1.920.399 

2.257.747

+ 8% 

+ 24% 
+ 18% 

2019

2020

1,4 1,5
Project Rembrandt:  

gemiddeld per aflevering 1.250.000 kijkers
Finale werd bekeken door 1,5 miljoen mensen



Het Rijksmuseum is een kennisinstituut, wat betekent dat  
er wetenschappelijk onderzoek op internationaal topniveau 
wordt gedaan, dat nieuwe generaties voor museale functies 
worden opgeleid en dat aan het publiek programma’s worden 
geboden voor ‘levenslang leren’. 

Onderzoek bij het Rijksmuseum is altijd collectiegebonden  
en onderscheidt zich daarin van het onderzoek aan universi
teiten en andere onderzoeksinstellingen. Onderzoek binnen  
het Rijksmuseum is vaak een bron voor valorisatie van weten
schappelijk onderzoek daarbuiten. 

Een belangrijk onderdeel is conserverings en materiaal tech
nisch onderzoek om de collectie in optimale staat te behouden 
voor toekomstige generaties. Het Rijksmuseum combineert 
daarbij op innovatieve wijze (kunst)historisch en natuur weten
schappelijk onderzoek. Er wordt in de onder zoeksprojecten 
altijd nauw samengewerkt met collegamusea en andere weten
schappelijke instellingen. 

Herkomstonderzoek naar onder meer objecten die onder druk 
van nazivervolging onvrijwillig uit joods bezit geraakt zijn is ook 
een voorbeeld van een specifiek deelgebied binnen het brede 
weten schappelijke onderzoek dat het Rijksmuseum verricht.

IMPACT OP  
WETEN sCHAP

O
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44,8

Operatie Nachtwacht is een multidisciplinair project waarin 
diverse vormen van conserverings en materiaaltechnisch 
onderzoek worden gecombineerd om meer te weten te komen 
over (de ontstaansgeschiedenis van) het schilderij. Het is ook 
een voorbeeld van een directe verbinding tussen wetenschap  
en publiek, door dit op zaal voor het oog van de wereld uit te 
voeren en transparant te zijn in de resultaten en bevindingen. 

Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de collectie 
vormen altijd de basis voor de informatie naar een breed publiek, 
zoals educatiemiddelen, tentoonstellingen en publicaties. 

Publicaties medewerkers

Presentaties en lezingen medewerkers

Publicaties Rijksmuseum

Restauraties en behandelingen

Wetenschappelijk medewerkers 

IMPACT OP  
WETEN sCHAP

Voor Operatie Nachtwacht werd de meest 
gedetailleerde foto ooit van een kunstwerk 
gepubliceerd: 44,8 gigapixels 
(44.804.687.500 pixels)

90 Peer reviewd

35%

31% 

19

298 242

11

544 244

in kader van het 
digitaliseren van de 
collectie op papier 
(prenten, tekeningen 
en foto’s)

2019

2020

2.084

6.700

Totaal 5.374 Totaal 8.761 

42 Conservatoren  
2 in opleiding

40 Conservatoren  
2 in opleiding

16 Onderzoekers

verwerving /  
herkomst 94 

15 Onderzoekers 

verwerving /  
herkomst 14

32 Restauratoren 33 Restauratoren



Vanuit de bedrijfsvoering en samenwerking met partners streeft 
het Rijksmuseum ernaar op een duurzame en inclusieve manier 
aan de economie en maatschappelijke leefomgeving bij te dragen. 

Door de komst en bestedingen van bezoekers binnen en in de 
omgeving van het museum, en door het aantal banen en oplei
dings plekken draagt het Rijksmuseum bij aan de economie. 

Er wordt actief gewerkt aan een inclusief beleid op gebied  
van personeel, publiek, partners en programmering, waarbij een 
van de doelstellingen is per jaar 5% toename te realiseren van 
personeel met een biculturele achtergrond waarmee dit in 2025 
25% van het personeel betreft.

Door het gebouw zo energiezuinig mogelijk te benutten en part
ners en leveranciers te selecteren op duurzame en sociale doelen 
wil het Rijksmuseum eventuele negatieve impact zoveel moge
lijk beperken. Het streven naar duurzaamheid vertaalt zich daarmee 
ook in het verduurzamen van de artikelen die verkocht worden. 
Zo is met 40% van het assortiment een duurzaamheidsslag gemaakt.

De tuinen van het museum zijn in de zomermaanden gratis toe
gankelijk. In 2020 had een Amsterdamse basisschoolklas voor 
het eerst een schooltuin in de Rijksmuseumtuin, en volgden alle 
2000 Amsterdamse schooltuinleerlingen een workshop in de 
Teekenschool en de tuinen om het natuurbewustzijn te vergroten.

Schooltuinen in het Rijksm
useum

, 2020

IMPACT OP ECONOMIE  
EN LEEFOMGEVING



Het Rijksmuseum draagt door onder meer het bieden van 
werkgelegenheid en het stimuleren van toerisme bij aan het 
Nederlandse bruto binnenlandse product (BBP-bijdrage).

Voor 2019 is deze bijdrage berekend op € 410 miljoen, in 2020 
was dit aanzienlijk lager met € 138 miljoen. Een eerdere econo
mische impact analyse uit 2013, destijds uitgevoerd door Booz & 
Company, berekende een verwacht minimaal economisch effect 
van € 235 miljoen op jaarbasis voor de periode 2013–2017. De groei 
in 2019 verklaart zich door een hoger aantal bezoekers dan toen
dertijd verwacht, en gestegen eigen uitgaven van het museum. 
Deze analyse gaat uit van een eerder bepaalde bijdrage aan  
het BBP per type bezoeker, maar gezien de veranderende samen
stelling van onze bezoekers in het afgelopen jaar streven wij  
er naar komend jaar een nieuwe meting uit te voeren om de impact 
per bezoeker te bepalen.

Het duurzaamheidscertificaat BREEAM (Building Research 
Establish ment Environmental Assessment Method) is een inter
nationale certificeringsmethode die wordt gebruikt in meer dan 
80 landen. Het Rijksmuseum ontving in 2020 de hoogst haalbare 
beoordeling (‘outstanding’) voor het onderdeel Beheer omdat 
het bijzonder hoog scoort op het beheer van water, energie  
en afval. 

In 2020 werd ook de eerste circulaire tentoonstelling 
Caravaggio-Bernini. Barok in Rome gerealiseerd, waarbij  
de inrichtingsmaterialen worden hergebruikt.

De bijdrage van het Rijksmuseum  
aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp)

Duurzaam gebruik van gebouwen

Het Rijksmuseum zorgt voor directe werkgelegenheid

689 Medewerkers770 Medewerkers 

Het Rijksmuseum had in 2019 een BREEAM 
certificaat uit 2017 met 4 uit 5 sterren voor 
duurzaam gebruik van de gebouwen.

In 2020 is het Rijksmuseum het eerste 
museum ter wereld met een BREEAM 
beoordeling van 5 uit 5 sterren.

stageplekken 74 stageplekken 64 

IMPACT OP ECONOMIE  
EN LEEFOMGEVING2019

2020

410 miljoen €
138 miljoen €



Het Rijksmuseum heeft in samenwerking met McKinsey & Company 
in deze eerste versie van de Impact Monitor een poging gedaan  
de impact op de samenleving inzichtelijk te maken.

Alle impact die wij genereren zou niet mogelijk zijn zonder  
onze medewerkers, de overheid, onze partners en begunstigers 
en natuur lijk het publiek. Dit draagvlak op basis van wederkerig
heid, is essentieel voor ons bestaan, bereik, en voor de toekomst 
van het museum voor volgende generaties.

MET DANK AAN

HOOFDsPONsOREN

rijks MUsEUM
FOUNDER

700 MEDEWERKERs
17.500 VRIENDEN
74 INTERNATIONAL CIRCLE MEMBERs
188 sCHENKERs EN FONDsEN OP NAAM
425 OBJECTsCHENKERs
152 BRUIKLEENGEVERs
1 FOUNDER
3 HOOFDsPONsOREN
17 sPONsOREN EN PARTNERs
39 rijksCLUBLEDEN
35 NATIONALE FONDsEN
15 INTERNATIONALE FOUNDATIONs
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