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Het Rijksmuseum was in 2021 opnieuw voor een groot deel van het jaar gesloten in verband met de corona
maatregelen. Van 15 december 2020 tot en met 4 juni 2021 kon het museum geen bezoekers ontvangen 
en vanaf 19 december 2021 gingen de deuren opnieuw dicht, tot en met 25 januari 2022. Het doel om 
1 miljoen bezoekers te ontvangen werd dan ook niet behaald. 

Het bereik van het Rijksmuseum via de digitale kanalen bleef onverminderd groot. Er werd voortdurend 
gewerkt aan het creëren van content voor de website en de sociale kanalen. Door digitaal de verhalen 
over de collectie te vertellen, werden zoveel mogelijk mensen betrokken bij het museum.

In deze impactmonitor vergelijken we twee achtereenvolgende, uitdagende jaren.

In de zomer van 2021, na tweemaal te zijn opgeschoven, opende de langverwachte tentoonstelling 
over Slavernij in de Nederlandse koloniale periode. In deze tentoonstelling werden tien verhalen ver
teld vanuit verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Nog nooit werd voor een tentoonstelling 
door het Rijksmuseum op zo’n brede wijze samenwerking gezocht met uiteenlopende partijen. Vanwege 
het maat schappelijke belang van de tentoonstelling is ervoor gekozen de resultaten en impact vast  
te leggen in een aparte analyse. Deze is in het voorjaar van 2022 verschenen. 

Deze monitor is een vervolg op de in 2021 gepubliceerde eerste editie en gaat opnieuw uit van impact 
op vier verschillende niveaus: bezoekers van het (fysieke) museum, publiek buiten het museum, het weten 
schappelijke veld en de leefomgeving. Waar mogelijk en relevant zijn de cijfers aangevuld met nieuwe 
meetpunten, zoals bij de onderdelen duurzaamheid en toegankelijkheid.

Om de impactmonitor verder te optimaliseren kijken we doorlopend kritisch naar onze doelstellingen, 
onderzoeksmethodiek en meetpunten. Wij nodigen u van harte uit om hierin met ons mee te denken.

INLEIDING
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BEZOEKERs  
BINNEN  
HET MUsEUM

PUBLIEK  
BUITEN  
HET MUsEUM

WETEN
sCHAPPELIJK  
VELD

Collectie
We beheren een collectie van 1 miljoen 
objecten die we behouden voor toe
komstige generaties en on en offline 
tonen aan publiek

Gebouw
We zijn gevestigd in een iconisch 
gebouw in Amsterdam, waar publiek  
de collectie fysiek kan ervaren, omringd 
door een historische tuin als publieke 
ruimte en groene buiten zaal voor beelden 
tentoonstellingen en aan vullende 
programmering

Kennis
We beschikken over een grote collectie 
historische bronnen en data en een divers 
team van experts die hun kennis delen

Merk
Onze naamsbekendheid reikt over  
de hele wereld en we hebben de 
reputatie een van ’s werelds meest 
toonaangevende musea te zijn

Programmering
Met de collectie en kennis als basis richten 
we ons (on en offline) op een breed publiek. 
Het aanbod bestaat uit tentoon stellingen 
en (on en offline) activiteiten

Onderzoek
In samenwerking met het (inter)nationale 
wetenschappelijke veld doen we onder
zoek waar binnen kunst(historisch), 
natuur weten schappelijk, maatschappe
lijk en materiaal technisch onderzoek 
elkaar versterken. Kennis wordt gedeeld 
tijdens symposia en middels publicaties

Communicatie
We willen wereldwijd een zo breed mogelijk 
publiek bereiken. Hierbij gebruiken we 
verschillende kanalen en zoeken we naar 
nieuwe manieren om het gesprek aan  
te gaan en te verrijken



In het Rijksmuseum wordt 800 jaar Nederlandse kunst en geschie
denis getoond. Door verhalen te ver tellen vanuit verschillende 
perspectieven wordt de blik van de bezoeker verruimd. Een bezoek 
aan het Rijksmuseum inspireert, is leerzaam en biedt ruimte 
voor reflectie. Het Rijksmuseum draagt bij aan een gevoel voor 
schoonheid en besef van tijd. Het Rijksmuseum stelt zijn collectie 
zowel offline als online beschikbaar voor een zo groot en breed 
mogelijk publiek en draagt zorg voor het behoud van de collectie 
voor toekomstige gene raties.

Museumbezoek krijgt steeds meer een hybride karakter: een bezoek 
brengen kan fysiek zijn maar ook digitaal. De coronajaren hebben 
geleerd dat een digitaal bezoek niet per se hoeft te leiden tot een 
fysiek bezoek. Beide vormen van bezoek zijn waardevol en voor 
beide streeft het Rijksmuseum naar hoge kwaliteit. 

IMPACT OP BEZOEKERs  
BINNEN HET MUsEUM
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Bezoekersaantallen totaal

bezoekers  
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Herkomst

nationaal

internationaal

624.000

Net als in 2020 was het in 2021 onmogelijk de bezoekcijfers  
van voor de coronapandemie te evenaren. Het museum was  
door de lockdowns nog eens 58 dagen minder open dan in 2020  
en kon daardoor nóg minder bezoekers fysiek welkom heten.  
Dit gold zowel voor nationaal als voor internationaal publiek.  
Wel vonden gemiddeld op iedere dag dat de deuren geopend 
waren méér bezoekers de weg naar het Rijksmuseum dan in 2020. 
En dat terwijl tot en met half maart 2020, voor de eerste lockdown, 
nog geen enkele beperkende maatregel gold en we een reguliere 
hoeveelheid publiek ontvingen, zonder maximumcapaciteit.

BEZOEKCIJFERs  
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volwassenen

kinderen in onderwijsverband 

kinderen in familieverband

57%

Rapportcijfer 

Waardering bezoek

Bezoekers worden ‘geraakt’ door hun bezoek Door mijn museumbezoek…

WAARDERING

Rijksmuseum 
heeft mij 
emotioneel 
geraakt

Tijdens mijn bezoek 
heb Ik vandaag  
iets nieuws geleerd 

Ik heb me  
tijdens het bezoek  
vermaakt

…ben ik aan  
het denken  
gezet

…heb ik met 
anderen over het 
onderwerp van  
de tentoon stelling 
gepraat

Bezoek 

Hoewel de waardering voor het bezoek zelf in 2021 (rapport
cijfer 8,6) nagenoeg gelijk is gebleven aan de waardering in het 
jaar daarvoor (8,7), zien we een sterke verschuiving in klant
loyaliteit en de mate waarin een bezoek aan het Rijksmuseum 
wordt aangeraden aan anderen. 

De Net Promotor Score (NPS) die hier uitdrukking aan geeft lag 
in 2020 nog op een ongekend hoog niveau van 72. Veel bezoekers 
gaven toen aan het uniek te vinden in alle rust door het museum 
te kunnen wandelen en van topstukken te kunnen genieten.  
In 2021 namen de bezoekers aantallen weer gestaag toe en daar
mee daalde de NPS bijna naar het niveau van 2019 met een 
gemid delde van 59. 

Bezoekers geven in 2021 beduidend vaker aan, dat zij aan het 
denken gezet zijn door een bezoek aan het museum. Het is aan
nemelijk dat dit verschil verband houdt met de Slavernij 
tentoonstelling.

2020

2021

8,6

79%

15%

80%

13%

7% 6%

Net promotor score 
mate waarin het bezoek wordt 
aanbevolen aan anderen



BEZOEKERsPROFIELEN

Het museum geeft ‘kunst en geschiedenis betekenis voor  
een breed samengesteld, hedendaags publiek’. Om na te gaan 
in hoeverre het museum daadwerkelijk een breed samen gesteld 
publiek bereikt stelt het sinds 2021 vragen aan bezoekers  
over hun profiel. 

Vragen over leeftijd, woonplaats, maar ook over geboorte plaats 
van ouders om inzicht te krijgen in (migratie)achtergrond  
van onze bezoekers. Uitkomsten worden gelegd naast gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In 2021 blijkt dat 21% van de Nederlandse bezoekers aan de vaste 
opstelling een migratie achtergrond heeft. Van de bezoekers aan 
de Slavernij tentoonstelling heeft 28% een migratie achtergrond 
en bij de tentoonstelling Vergeet me niet is dat 18%. Het CBS geeft 
in 2021 aan dat 25% van de Nederlanders een migratie achter grond 
heeft. Het museum leert hiervan dat program mering bepalend 
kan zijn voor de samenstelling van het publiek en een instrument 
is om een zo representatief mogelijke afspie geling van de Neder
landse samenleving te verleiden tot een bezoek. 

Bezoek Tentoonstellingen

Migratieachtergrond bezoekers tentoonstellingen 2021

Caravaggio – Bernini

Slavernij

 Vergeet me niet 
vroegtijdig gesloten 

Ed van der Elsken 
vroegtijdig gesloten 

166.000

78.000*

77.000

10.000

2020

2021

25% 21% 

18% 28% 

In 2021 heeft 21% van de Nederlandse 
bezoekers een migratieachtergrond

Slavernij
tentoonstelling

Tentoon stelling 
Vergeet me niet

In 2021 heeft 25% van alle Nederlanders 
een migratieachtergrond

* Slavernij had zeer beperkte capaciteit  
ivm corona



TOEGANKELIJKHEID

Met betrekking tot toegankelijkheid voor een breed publiek 
zijn onze inspanningen onverminderd doorgegaan. De relatieve 
rust in het museum bood ruimte voor het organiseren van 
prikkel arme avondopenstellingen. 

Daarnaast zijn we doorgegaan met het aanbieden van rond
leidin gen voor blinde en slechtziende mensen, dove en slecht
horende mensen, mensen met dementie en programmering  
voor mensen met een verstandelijke beperking. Reacties geven 
inzicht in de impact die een dergelijk museum bezoek kan hebben 
op het welzijn, zeker als de bezoeker wordt voorzien in diens 
specifieke behoeften. “Ik doe weer mee!”
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VERANKERING VAN EEN  
MEERVOUDIG PERsPECTIEF 

Slavernij
De tentoonstelling Slavernij vormde een sleutelmoment voor  
het Rijksmuseum. Een tijdelijke tentoonstelling is een effectieve 
manier gebleken om onderbelichte thema’s over het voetlicht te 
brengen. Een belang rijke vervolgstap is de verankering van deze 
kennis en verhalen in de vaste opstelling. Van de tentoonstelling  
is een aparte, uitgebreide impactanalyse gemaakt. 

Het project Rijksmuseum …&Slavernij is een voorbeeld van een 
manier waarop aan deze verankering wordt gewerkt: bij zo’n 
80 objecten in het museum, waaronder de Nachwacht, zijn extra 
tekstbordjes geplaatst die de relatie tussen deze objecten en het 
slavernijverleden toelicht. Dit maakt de aanwezigheid van deze 
geschiedenis als integraal onderdeel van het verhaal van Nederland, 
en dus van het Rijksmuseum, zichtbaar voor iedere bezoeker. 

H
et project Rijksm

useum
 ...& Slavernij ©
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VRouwen
Voor het eerst in de geschiedenis hebben vrouwelijke 
kunstenaars in de Eregalerij een vaste plek gekregen. 
Schilderijen van Judith Leyster, Gesina ter Borch  
en Rachel Ruysch zijn permanent te zien te midden 
van hun 17deeeuwse collegaschilders Frans Hals, 
Johannes Vermeer en Rembrandt. Het museum  
wil hiermee het onderbelichte aandeel van vrouwen 
in de Nederlandse cultuurgeschiedenis meer aan
dacht geven. 



Collectie Nederland is van en voor iedereen, ook buiten  
de muren van het museum.

Via verschillende projecten, kanalen en door een genereus  
bruik leen beleid, bereikt het Rijksmuseum een breed publiek  
dat, om uiteen lopende redenen, niet naar het museum komt  
of kan komen. De corona maatregelen die vanaf maart 2020  
in verschil lende gradaties golden, hebben deze vormen van 
verbinding in een stroom ver snelling gebracht. Zo publiceerde  
het Rijksmuseum voor het eerst in de geschiedenis een online 
variant van een tentoonstelling en werden verschillende (onder
wijs)programma’s via digitale kanalen of hybride aangeboden 
aan een wereldwijd publiek. 

Daarbij wordt publiek buiten de museummuren bereikt via ver
schillende televisieprogramma’s zoals Het Geheim van de Meester, 
Project Rembrandt en De Buit. Stuk voor stuk goed bekeken pro
gramma’s waarin de wetenschappelijke kennis en bevlogenheid 
van Rijksmuseummedewerkers wordt gedeeld, creativi teit wordt 
gestimuleerd en verwondering en interesse worden gewekt  
aan de hand van de Rijksmuseumcollectie.

IMPACT OP PUBLIEK 
BUITEN HET MUsEUM
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Via de website en sociale media zijn vele verhalen over de 
collectie beschikbaar. Nieuw zijn de online tentoon stellingen, 
die voor het eerst bij Slavernij werd gemaakt. Maar de web
sitebezoeker kan ook zelf creatief aan de slag met Rijksstudio 
en diverse cursussen en workshops die online worden gegeven. 

De toename in het bereik van het Storiesplatform en het aantal 
downloads van de Rijksmuseum podcast geeft aan dat in de 
behoefte van het publiek wordt voorzien om dieper in de collectie 
te duiken.

Bereikcijfers

 5% 

 6%  3% + 14% 

5.100.000 2.183.000

5.400.000 2.250.000
283.000

249.000
42

Bereikcijfers Stories

Rijksmuseum.nl

Rijksstudio

Delen van verhalen via de media voor een breed publiek ONLINE BEREIKCollectie buiten de muren van het museum

Online engagement
gemiddelde over alle social media

Bereik social media  
kanalen (weergaven)

Bezoekers  
Rijksmuseum.nl

Bezoekers Rijksstudio 
(online collectie)

Download
Podcasts

84.500

817.000

4,6%

+ 867%

4,6%

77.000.000

81.000.000

2020

2021

5.400.000

2.250.000

5.100.000

2.183.000

Online engagement rate Stories



249.000

501
541

77 73

283.000

Collectie buiten de muren van het museum
2020

2021

Instellingen die bruiklenen toonden

Toegankelijkheid

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.

Downloads podcasts

Bereikcijfers social media

TOEGANKELIJKHEID

Nachtwacht on Tour en het Brievenproject
In 2021 hebben de in 2020 gestarte initiatieven Nachtwacht  
on Tour, waarbij replica’s van de Nachtwacht op ware grootte 
worden getoond in verpleeghuizen en ziekenhuizen, maar ook  
het Brievenproject, waarbij maande lijks persoonlijke verhalen 
van museummedewerkers worden gedeeld met ouderen met  
een zame gevoelens, een vlucht genomen. Ook zonder corona
maat regelen blijken dit zeer waardevolle projecten die een 
positieve impact hebben op kwetsbare groepen in de samen
leving. Sinds april 2020 tot en met december 2021 zijn er 63 brieven 
verstuurd aan 800 postadressen en 400 mailadressen.

Naast de replica’s van de Nachtwacht die naar verpleeghuizen 
ging, organiseerden we rondleidingen op locatie. In 2021 zijn  
er 25 rond leidingen op locatie geweest in verpleeghuizen door 
heel Nederland.

Prachtpakket
Het afgelopen jaar kon de Prachtnacht opnieuw niet doorgaan. 
De Prachtnacht is een speciale avondopenstelling voor zieke 
kinderen en kinderen met een beperking en hun families. Daarom  
is het Rijksmuseum naar de kinderen toegegaan in de vorm  
van een Prachtpakket met creatief materiaal. 800 kinderen  
in 9 ziekenhuizen ontvingen een pakket. 

Ook is een speciaal voor kinderen aangepaste variant van de 
Nachtwacht on tour gemaakt die op 5 januari werd gelanceerd  
in het Prinses Máxima Centrum.

Objecten in bruikleen gegeven

81.000.000
77.000.000

Locaties Nachtwacht on tour
4675



Het Rijksmuseum is een kennisinstituut, wat betekent dat  
er wetenschappelijk onderzoek op (inter)nationaal top niveau 
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 
regelmatig nauw samengewerkt met collegamusea en andere 
weten schappelijke instellingen. 

Herkomstonderzoek naar objecten die onder druk van nazi
vervolging uit joods bezit geraakt zijn is ook een deelgebied 
binnen het brede weten schappelijke onderzoek dat het 
Rijksmuseum verricht. Ook wordt de herkomst van objecten  
uit de koloniale periode onderzocht.

IMPACT OP WETEN sCHAP
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19%

35% 

242

11 13

274

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 

MEDEWERKERs  
EN PROJECTEN

85 Peer reviewd

63 Peer reviewd

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

2020

2021

Totaal 3.560 Totaal 5.374 

42 Conservatoren  
2 in opleiding

39 Conservatoren  
1 in opleiding

35 Onderzoekers
6 Fellows 

44 Onderzoekers 
9 Fellows

2 Research
Analisten 

2 Research
Analisten 

33 Restauratoren

38 Restauratoren

Totaal 128

Totaal 112

244 312

1.934

2.084

Abonnees Accademic newsletter 

13,381



Het Rijksmuseum wil een instelling zijn die op een zo duurzaam 
mogelijke manier in directe en indirecte zin een bijdrage levert 
aan de Nederlandse economie en de (lokale) leefomgeving. 

Het Rijksmuseum vindt het voor zijn maatschappelijke draagvlak 
belangrijk om met zijn stakeholders langdurige relaties op te 
bouwen en te onderhouden. Door de komst en bestedingen van 
bezoekers binnen en in de omgeving van het museum en door 
het aantal banen en opleidingsplekken, draagt het Rijksmuseum 
bij aan de economie en werkgelegenheid. Daarbij streeft het 
museum goed werkgeverschap na en biedt het, fysiek en sociaal, 
een zo veilig mogelijke werkomgeving.

In het werknemersbestand wordt gewerkt aan een meer 
gevarieerde samenstelling om ook intern het meervoudige 
perspectief en de meerwaarde die dit met zich meebrengt  
te borgen. 

IMPACT OP ECONOMIE  
EN LEEFOMGEVING

Italiaans landschap m
et parasoldennen, H

endrik Voogd, 180
7



kWh

kWh

8.871.818

452.507 m³

8.859.103

321.820 m³

Het Rijksmuseum heeft een BREEAMNL InUse duurzaamheids
certificaat ontvangen met een ‘outstanding’ beoordeling 
(5 sterren). De score wordt bepaald aan de hand van de pres
taties van het museum op negen gebieden: management, 
materialen, transport, welzijn & gezondheid, vervuiling, water, 
energie, landgebruik & ecologie, afval. 

Zo heeft het museum een milieubewust en duurzaam inkoop
beleid ingevoerd en wordt gestreefd naar hergebruik van tentoon
stellingsmaterialen. Reizen met de fiets en openbaar vervoer 
wordt aangemoedigd en vliegreizen worden gecompenseerd. 
Met water wordt zuinig omgegaan en het museum maakt gebruik 
van groene energie. De warmte en koudeopslag van het Hoofd
gebouw wordt inmiddels ingezet om andere panden van het 
museum in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. 

Met het CollectieCentrum Nederland heeft het Rijksmuseum samen 
met de drie partners (Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het 
Loo en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een duurzaam depot 
voor de gezamenlijke collecties gebouwd. Ook voor dit gebouw is 
een BREAAMcertificaat met vijf sterren (in de categorie nieuw
bouw) verkregen en het CCNL heeft een BREEAMaward gewonnen.

Op het gebied van duurzaamheid wil het Rijksmuseum zich onder
scheiden door een zo duurzaam mogelijk behoud van de collectie 
(bijvoorbeeld door onderzoek naar ruimere bandbreedtes voor 
luchtvochtigheid, temperatuur en licht). Onder leiding van een 
werkgroep met medewerkers van zowel techniek als collectie
beheer gaat een aantal maatregelen worden getest die moeten 
leiden tot minder energieverbruik. 

Duurzaam gebruik van gebouwen

255

Elektraverbruik*

Gasverbruik* Dagen open

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

* Totale verbruik van  
het hoofdgebouw  
en de kantoren

In 2021 behield het Rijksmuseum de hoogste 
BREEAM beoordeling van 5 sterren.

DUURZAAMHEID
2020

2021

2180
Aantal zonnepanelen CCNL 

197



Het Rijksmuseum draagt, door onder meer het bieden van werk
gelegenheid en het stimuleren van toerisme, ook bij aan het 
Nederlands bruto binnenlands product (BBP).

Voor 2020 is deze bijdrage berekend op € 138 miljoen. In 2021 
komt deze op nagenoeg hetzelfde uit, namelijk € 137 miljoen.  
Dit komt door de aanhoudende coronamaatregelen en reis
restricties in 2021 die het bezoekersaantal negatief hebben 
beïnvloed, evenals in 2020. 

Half september is ‘Groen in het Rijksmuseum’ in de Rijksmuseum
tuinen gestart. MBOstudenten van een hoveniers opleiding krijgen 
de mogelijkheid een jaar te werken in de tuinen onder begeleiding 
van hun docent en de beplantings ontwerper van de tuinen. 
Vanaf dit schooljaar biedt het Rijksmuseum jaarlijks zeven stage
plekken aan voor de hoveniersstudenten. 

ECONOMIE EN WERK
GELEGENHEID2020

2021

Het Rijksmuseum zorgt voor directe werkgelegenheid

722 Medewerkers689 Medewerkers stageplekken 64 stageplekken 63 

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

138 miljoen € 137 miljoen €



rijks MUsEUM
FOUNDER HoofdsponsoREN

Het Rijksmuseum heeft in samenwerking met McKinsey & Company 
het format voor de eerste twee rapporten (2019–2020 & 2020–2021) 
opgesteld en daarmee een poging gedaan de maatschappelijke 
impact van het Rijksmuseum inzichtelijk te maken.

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

MET DANK AAN

722 MEDEWERKERs
17.936 VRIENDEN
76 INTERNATIONAL CIRCLE MEMBERs
210 sCHENKERs EN FONDsEN OP NAAM
646 OBJECTsCHENKERs
97 BRUIKLEENGEVERs
1 FOUNDER
3 HOOFDsPONsOREN
20 sPONsOREN EN PARTNERs
41 rijksCLUBLEDEN
35 NATIONALE FONDsEN
15 INTERNATIONALE FOUNDATIONs
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