
In hoeverre is er in uw museum sprake van een realistische 
afspiegeling van de samenleving?

Culturele Diversiteit is een aandachtspunt. 
Op welke terreinen verwachten musea dit te verbeteren? 

Musea 2017-2
Musea zijn gevraagd naar hun verwachtingen 
op het gebied van publieksbereik, inkomsten, 
subsidies en investeringen en naar hun 
inhoudelijke verwachtingen m.b.t. omvang en 
kwaliteit van collecties en tentoonstellingen. In 
deze editie staat het thema ‘diversiteit’ centraal. 
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verwachtingen vertrouwensindex

huidig verwacht

Ga voor alle verwachtingen
naar www.conjunctuurwijzer.nl

In opdracht van:

de kunst van vooruitzien

 slecht matig redelijk goed

Cultureel / etnisch   16   39    30  16

Sexe / gender    6   10    31  52

Sociaal/economisch    3   11    52  34

Leeftijd (alle leeftijdsgroepen)    3   24    37  35

Programma   16   29    41  16

Personeel   19   36    38   7

Publieksbereik   12   43    37   8

Partners   16   45    33   6

Actualiteitsthema: diversiteit

Culturele diversiteit bij musea behoeft de meeste aandacht m.b.t. personeel, 
publieksbereik en vooral partners. Onderzoek in 2017 (Binoq) laat zien dat veel 
bereikt kan worden met een diversiteitsscan van de organisatie, de uitreiking 
van de CCD Award voor instellingen die een voorbeeldfunctie vervullen.
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Verwachtingen 2018-1 bedrijfsmatig negatief saldo positief

Bezoeken -  9 % + 32 % + 41 %

Inkomsten Bezoeken -  9 % + 33 % + 42 %

Inkomsten overheden en fondsen - 14 % +  1 % + 15 %

Inkomsten sponsoring en giften - 9 % + 20 % + 29 %

Concurrentiepositie - 4 % + 20 % + 24 %

De vertrouwensindex 2018-1 (+18 – zie voorkant) is iets hoger dan die van 
de terugblik 2017-1 (+14) en ook hoger dan een half jaar geleden (+10). Die 
toename wordt veroorzaakt doordat het aantal musea dat vermindering 
van overheidssubsidie registreert/verwacht verder is afgenomen en men 
onverminderd positief is over bezoekersaantallen. 

De toename in het vertrouwen wordt veroorzaakt doordat het aantal musea 
dat toename van overheidssubsidie noteert is toegenomen van 8% naar 15% 
en ook de concurrentiepositie en het museumklimaat volgens meer musea 
zijn verbeterd.  
Het ondernemersvertrouwen onder musea is met +14 iets lager dan het 
gemiddelde vertrouwen in de zakelijke dienstverlening in Nedrland (+17). 
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De vertrouwensindex
De vertrouwensindex voor Musea 2017-2 is toegenomen tot +14 
en de verwachting voor de eerste helft van 2018 is dat deze nog 
verbetert (+18). 


