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Twee locaties vanuit één gedachte

VOORWOORD

Beeld en Geluid wil bijdragen aan het duiden en 
ervaren van het belang van vrijheid van informatie 
en media in de breedste zin des woords. De activi-
teiten in Hilversum en in Den Haag worden steeds 
meer vormgegeven vanuit dit perspectief. In Hil-
versum ervaren bezoekers hoe wij leven in media. 
Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en 
door inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïn-
vloedt. We maken bezoekers bewust van het feit 
dat ze niet alleen consument zijn, maar ook pro-
ducent en beïnvloeder. Sinds 2019 is Beeld en Ge-
luid ook aanwezig aan de Zeestraat in Den Haag. 
Het hart van de Nederlandse democratie, de stad 
waar dagelijks (internationaal) nieuws gemaakt 
wordt, is dé plek om (politieke) nieuwsvoorziening 
kritisch te leren beschouwen. Samen met ons pu-
bliek onderzoeken we welke rol media spelen in 
onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen aan 
een open en vrije samenleving. 
De huidige pandemie heeft de start als nieu-

we culturele instelling in Den Haag bemoeilijkt, 
maar sinds de nieuwe museumopstelling aan de 
Zeestraat in september 2020 is geopend, is het 
maatschappelijke debat rondom nieuws en media 
nog verder op scherp komen te staan. Desinforma-
tie wordt steeds wijder verspreid en vindt op ver-
schillende kanalen en bij specifieke doelgroepen 
gretig aftrek, versterkt door de ‘bubbel’ van algo-
ritmes en newsfeeds. Het wantrouwen in de ‘tradi-
tionele of mainstream media’ groeit en resulteert 
steeds vaker in agressief gedrag jegens journalis-
ten. Zo heeft de NOS medio oktober vorig jaar 
bijvoorbeeld besloten voortaan geen herkenbare 
logo’s meer te voeren op hun satellietwagen. De 
persvrijheid staat ook in onze maatschappij steeds 
meer onder druk. 
Deze ontwikkelingen zetten onze missie kracht bij 
en benadrukken het belang van een betrouwbare 
nieuwsvoorziening. Na het verloren ‘coronajaar’ 
2020 zijn we meer dan ooit gemotiveerd om in 

2021 met deze (en andere) urgente en actuele the-
ma’s een grote impact maken bij diverse doelgroe-
pen door met hart en ziel uitvoering te geven aan 
alle mooie plannen die je in dit document kunt 
lezen. We zijn dan ook trots dat we deze logische 
thema’s in Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’ 
kunnen laten zien, beleven en onderzoeken door 
iedereen. 

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Bestuurder & Algemeen Directeur 
Beeld en Geluid Hilversum

Tom De Smet
Algemeen Directeur 
Beeld en Geluid Den Haag  
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Beeld en Geluid Den Haag is een nieuwe instelling 
in de stad Den Haag, die met een volledig nieu-
we profilering en positionering voortbouwt op 
de collectie, kennis en locatie van het voormalige 
Museum voor Communicatie. Het is tegelijkertijd 
beleidsmatig en bestuurlijk zeer hecht verbonden 
met het Nederlandse Instituut voor Beeld en Ge-
luid: Beeld en Geluid Den Haag draagt niet alleen 
de doelstellingen van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid Hilversum uit, maar ver-
sterkt deze. 

Beeld en Geluid 
Den Haag

INLEIDING

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid speelt op nationaal niveau een 
substantiële rol in het maatschappelijk debat over de impact van media en 
mediacultuur op de samenleving. Tevens is de functie als archiefdienstverlener 
van maatschappelijke en economische betekenis, door de dagelijkse uitlevering 
van beeld- en geluidsfragmenten en door het faciliteren van documentairemakers, 
journalisten en onderzoekers. Beeld en Geluid draagt met zijn digitale infrastructuur 
en enorme contentbasis bij aan de economische ontwikkeling van de landelijke 
cultuur- en mediasector. Het instituut faciliteert de kennisuitwisseling tussen 
culturele (erfgoed-)instellingen en mediabedrijven en ondersteunt makers, 
bijvoorbeeld met de Cross MediaCafés en de Dutch Media Week.
Daarnaast is Beeld en Geluid, in nauwe samenwerking met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties penvoerder van de nationale Alliantie 
Digitaal Samenleven: een publiek-privaat samenwerkingsverband gericht op het 
bereiken van digitale inclusie door het wegnemen van belemmeringen voor diverse 
groepen in de samenleving waarin digitalisering de realiteit is.
Al sinds 2008 vormt Beeld en Geluid tevens het nationaal ‘clubhuis’ voor 
mediawijsheid en is het instituut, in opdracht van het ministerie van OCW, voorzitter 
en penvoerder van Netwerk Mediawijsheid met meer dan duizend partners. 
In 2017 fuseerde het instituut met het Persmuseum in Amsterdam. Het 
Persmuseum in Beeld en Geluid staat pal voor het belang van het recht op 
informatie en van de persvrijheid. Het museum wil, met zijn unieke collectie als 
uitgangspunt, voor een breed publiek uitingen en uitingsvormen van de media 
en journalistiek presenteren, verzamelen en bewaren en het belang ervan in alle 
facetten over het voetlicht te brengen.1

Over het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid

1. Uit ‘Herzien Activiteitenplan BIS 2017-2020 Persmuseum in Beeld en Geluid’, 31 oktober 2016
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Omdat de hedendaagse mediacultuur erg breed en 
complex is, brengen we bij Beeld en Geluid meer 
focus aan en ligt in alle kernactiviteiten speciale 
nadruk op de volgende thema’s:

1. Rol van media in de informatievoorziening 
in een democratie. Met daarbij ook focus op 
beeldvorming en makercultuur.  

2. Pers en journalistiek die zowel door de op-
komst van data en technologie als door maat-
schappelijke veranderingen continu in transi-
tie zijn.

Deze thema’s komen niet alleen terug op de mu-
seumvloeren, maar ook in de programmering, on-
derzoek en de educatieve workshops (voor scholen 
en daarbuiten). Uiteraard beperkt Beeld en Geluid 
Den Haag zich niet tot deze twee thema’s, maar 
worden ook andere thema’s van de mediacultuur 
belicht, met name in de publieksprogramme-
ring die we in samenwerking met Hilversum tot  
stand brengen.

De twee bovengenoemde thema’s zijn een logisch 
gevolg van de fusie van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid met het voormalige Persmu-
seum in 2017. Deze fusie verbreedde niet alleen 
de collectie, maar ook het werkterrein van Beeld 
en Geluid. Bij Beeld en Geluid Den Haag storten 
we ons met volle overgave op dat werkterrein en  
willen we een ontmoetingsplaats zijn voor  
iedereen die de journalistiek en de persvrijheid  
belangrijk vindt.

Middels bijna al onze kernactiviteiten zetten we 
bij Beeld en Geluid Den Haag een breed publiek 
- van leek tot professional - aan het denken over 
het belang van de journalistiek en een vrije en plu-
riforme pers voor een democratische en inclusieve 
samenleving. De locatie van Beeld en Geluid Den 
Haag is daarvoor - in het hart van de democratie 
en in een diverse en dynamische grootstedelijke 
omgeving - een zeer geschikte uitvalsbasis. 
Dit doen we uiteraard niet alleen, maar met ver-
schillende partners die het bovenstaande net zo’n 
warm hart toedragen, in Den Haag en daarbuiten. 

Inleiding op de kernactiviteiten

In 2021 geeft Beeld en Geluid Den Haag in zijn 
programmering voor zowel publiek als profes-
sionals prioriteit aan de ontwikkelingen in de 
journalistiek, (vertrouwen in) de publieke infor-
matievoorziening en het belang van een vrije en 
pluriforme pers. We laten daarmee zien welke vi-
tale rol de journalistiek en media — en in brede-
re zin, de vrijheid van meningsuiting — speelt in 
onze samenleving. 

Op de museumvloeren en in onze educatieve- en 
onderzoeksactiviteiten, zowel binnen als buiten 
de schoolpoort, werken we in 2021 tevens aan een 
nieuwswijzere samenleving. Dit ligt in het ver-
lengde van de rol van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid als ‘clubhuis’ van Mediawijs-
heid en is nauw verweven met de focus op de rol 
van media in de publieke informatievoorziening. 
Nieuwswijsheid is nl. een competentie die deel 
uitmaakt van of overlapt met mediawijsheid en 
betekent, naar analogie daarmee, het geheel aan 
kennis, vaardigheden en attitudes om actief en 
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creatief nieuws en informatie te gebruiken en be-
wust en kritisch te begrijpen om te participeren 
aan onze complexe, veranderende en gemediati-
seerde maatschappij.

Al het bovenstaande doen we, met uitzondering 
van specifieke projecten of events, zonder sub-
stantiële subsidies of ondersteuning vanuit fond-
sen. Beeld en Geluid Den Haag zet daarom ook 
noodgedwongen in op de zaalverhuur en het or-
ganiseren van events voor de zakelijke markt. Het 
is in 2021 vooralsnog de kurk waar de exploitatie 
van deze culturele instelling op drijft. De inkom-
sten uit de entreegelden voor het museum, de pu-
blieksprogrammering en educatieve workshops 
dekken slechts een klein deel van de kosten van 
het instituut, waaronder uiteraard ook het beheer 
en behoud van de collectie vallen.

In 2021 willen we steeds meer verschillende stake-
holders en financierders aan al onze kernactivitei-
ten verbinden om tot een gezondere en duurza-
mere financieringsmix te komen. 
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Alle activiteiten van Beeld en Geluid Den Haag 
zijn te herleiden tot 5 kernactiviteiten die hieron-
der uitvoerig beschreven worden. Al deze activi-
teiten dragen bij aan het totaalplaatje van wat een 
museum anno 2021 moet zijn: niet enkel een plek 
met een museale presentatie, maar ook een plek 
waar vele verschillende mensen elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek komen. Maar we willen 
ook impact maken met een hoog bereik en zicht-
baarheid. 

Bereik en zichtbaarheid
Om Beeld en Geluid Den Haag in 2021 stevig te 
positioneren, sturen we in de marketing op 3 tar-
gets: zichtbaarheid, betrokkenheid en conversie. 
Onderliggende doelstellingen, zoals de hoeveel-
heid activiteiten, dienen deze targets. 

 
Kernactiviteiten

ACTIVITEITEN
Leeswijzer van bovenstaande tabel: 

 - Met de waarde van de zichtbaarheid wordt in dit geval de mediawaarde bedoeld: de aanduiding van de impact van een bericht 
in de media. De mediawaarde staat gelijk aan het bedrag waarvoor je anders een online, print of RTV artikel zou inkopen. 

 - Met het bereik onder de factor ‘zichtbaarheid’ wordt het aantal verspreide exemplaren van een magazine of krant, het aantal 
unieke bezoekers dat een online artikel leest of het aantal unieke kijkers of luisteraars van RTV  
items bedoeld. 

 - De betrokkenheid (community) gaat over de groei in volgers en abonnees die we bereiken op onze eigen kanalen (social media 
en nieuwsbriefabonnees). De waarde van de conversie wordt uitgedrukt in bezoekerscijfers en opbrengsten. 

 - Onder ‘conversie’ verstaan we de verkoop van onze museale activiteiten: de tickets die we voor het museum of aanverwante 
activiteiten verkopen, en de tickets voor de programmering. De conversie voor de zakelijke activiteiten, is gezien de unieke 
doelgroep, soort activiteit en mogelijke vertekening van de museale activiteiten apart opgenomen.

Doelstelling Waarde Bereik

Zichtbaarheid (perswaarde) € 500.000 2.000.000

Betrokkenheid (community) n.v.t. 25.000

Conversie (bezoekcijfers) € 138.909 35.600

museum € 100.414 23.000

programmering € 15.875 2.600

Reis mee in media € 11.375 1.000

Haags € 4.500 1.600

Vakantieprogrammering n.v.t. 6.900*

educatie/onderzoek € 22.620 10.000

zakelijk € 251.398 7.500

*30% van totale jaarlijkse museumbezoek



1Museale presentatie
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1a. Vaste tentoonstelling 

Doelstellingen
Het nieuwe mediamuseum Beeld en Geluid Den 
Haag is medio september 2020 geopend, waar-
door de corona-maatregelen een grote impact 
hebben gehad op onze bedrijvigheid. Daarom is 
de primaire doelstelling in 2021 om ons bereik en 
zichtbaarheid bij museumpubliek te vergroten. 
Zo ambiëren we 23.000 bezoekers te behalen. Die 
bezoekers vertegenwoordigen een breed en divers 
publiek waarvoor we verschillende entreetickets 
aanbieden (zoals senioren, Ooievaarspas en CJP). 
Ook willen we de bezoekersbeleving verder opti-
maliseren naar een gemiddelde waardering van 
8,0 en zetten we in op verhoogde toegankelijkheid 
en publieksparticipatie. 

Over het museum
Beeld en Geluid Den Haag is het nieuwe medi-
amuseum waar bezoekers alles te weten komen 
over (nieuws)media. De rol van journalisten, po-
litici én de burger zelf komen aan bod evenals de 
processen achter het nieuws die onze aandacht 

trekken en onze kijk op de wereld mede bepalen. 
De bezoeker leert desinformatie te herkennen, de 
grens van humor op te zoeken en ontdekt hoe Ha-
genezen de aandacht van de media trekken. 

Bereik
Naar verwachting zal corona ook in (het begin 
van) 2021 nog haar weerslag hebben. Dit vertaalt 
zich in een aangepaste doelstelling voor 2021 van 
ruim 23.000 bezoekers, een kleine 80% van de oor-
spronkelijke ambitie van jaarlijks 30.000 bezoe-
kers. Om het museum voor een zo breed mogelijke 
reikwijdte aan doelgroepen toegankelijk te maken, 
voert het museum een uitgebreid prijsbeleid. Dit 
beleid is erop gericht het museum voor iedereen 
toegankelijk te houden en mogelijke financiële 
drempels zoveel mogelijk weg te nemen. 

Marketing museumbezoek
Om het museumbezoek te stimuleren richten we 
de marketing in op continue zichtbaarheid bij ‘the 
usual suspects’ zoals Museumjaarkaart, BankGiro 
Loterij, de Ooievaarspas, de Muurkrant, dagjeuit 
enz. Deze uitingen worden ondersteund met een 

doelgerichte SEO strategie. Daarnaast wordt de 
optimalisatie van het museum gevolgd om nieuwe 
content mee te creëren voor onze eigen kanalen. 
We framen het museum als ‘altijd in beweging’, 
passend bij en reagerend op de actualiteit en 
snelheid van veranderingen in het medialand-
schap. Hiermee bereiken we een intrinsiek geïn-
teresseerde doelgroep én stimuleren we herhaal-
bezoek door ons telkens op een nieuwe manier  
te presenteren. 

Doorontwikkeling vaste opstelling en optimali-
satie bezoekerservaring
De in september geopende nieuwe vaste muse-
umpresentatie vormt een sterke inhoudelijke ba-
sis waarop in 2021 verder gebouwd wordt naar 
een optimale bezoekerservaring die voldoet aan 
de verwachtingen van publiek in het licht van de 
actualiteit. De uitkomsten van doorlopend pu-
blieksonderzoek (enquêtes) worden vertaald naar 
concrete aanpassingen en toevoegingen aan de 
tentoonstelling, zoals het toevoegen van meer 
collectie en achtergrondverhalen. Daarnaast wil-
len wij additionele middelen werven voor de ont-

1. Museale presentatie
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wikkeling van een interactive over de betrouw-
baarheid van nieuws én voor het realiseren van 
publieksparticipatie op de museumvloeren. Ook 
wordt onderzocht hoe we het museum beter toe-
gankelijk kunnen maken voor bezoekers met een 
beperking.

1b. Activiteiten 

Over de activiteiten
Het streven voor het museum is om aantrekke-
lijk te zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep. 
Daartoe organiseren wij verschillende activiteiten 
rondom de vaste tentoonstelling, passend bij ver-
schillende doelgroepen. Deze activiteiten bestaan 
(o.a.) uit wisselexposities, rondleidingen, arrange-
menten en familie programmering. 

Wisselexposities
De wisselexpositieruimte wordt minimaal drie 
keer per jaar voorzien van een nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling. Het doel van deze ruimte is om 
enerzijds meer eigen collectie te kunnen tonen, 

in het bijzonder de ‘perscollectie’ uit Hilversum 
(zoals de spotprenten van Tom Jansen), anderzijds 
om de ruimte beschikbaar te stellen aan externe 
organisaties en makers die zich richten op de ac-
tualiteit rondom (nieuws)media (zoals Cartooning 
for #PressFreedom) en zodoende een andere kijk 
op ‘ons onderwerp’ presenteren. Samenwerkings-
partners in 2021 zullen in ieder geval Noorderlicht 
(“Truth or dare” over gemaakte beelden vs werke-
lijkheid) en KABK zijn (werken van fotografiestu-
denten). 

Rondleidingen
Veel bezoekers ervaren het als prettig om in een 
interactief en hands-on museum als het onze aan 
de hand meegenomen te worden om de hoogte-
punten te zien en om verdiepende / achtergrond 
informatie tot zich te nemen. Daarvoor ontwikke-
len we in 2021 twee rondleidingen; een algemene 
rondleiding langs de hoogtepunten en een depot 
rondleiding over de voormalige communicatie 
collectie. Het museumbezoek in deze vorm wordt 
in 2021 meer geïntegreerd bij de zakelijke events.
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Arrangementen
In 2021 wordt ook gestart met het aanbieden van 
groepsarrangementen, die de bezoeker op thema-
tische wijze verdieping bieden op mediageschie-
denis. Het uitgangspunt van de arrangementen is 
een amusementsprogramma vol media-nostalgie 
en herkenning, gecombineerd met collectiestuk-
ken en achtergrondinformatie.

Familie programmering
De familie programmering richt zich specifiek 
op de schoolvakanties, waarin gezinnen met kin-
deren in de basisschoolleeftijd (culturele) gezins-
uitstapjes maken. De vier drukke vakanties (voor-
jaars-, mei-, herfst- en kerstvakantie) bieden een 
interessant en ‘leuk’ begeleid programma. De zo-
mervakantie is traditioneel de rustigste vakantie 
en zal geen begeleid programma kennen. De zes 
vakantieweken met begeleid programma moeten 
samen circa 30% van het totale jaarlijkse bezoek 
realiseren.  
Naast de vakantieactiviteiten programmeren we  
in zowel het voor- als het najaar een collegereeks 

binnen de Museum Jeugd Universiteit, voor kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar oud. 

Marketing tbv activiteiten
De marketing voor de museale activiteiten is -in 
tegenstelling tot de corporate marketing voor het 
museum- gericht op het bereiken van de specifieke 
doelgroepen. Voor bijvoorbeeld de rondleidingen 
en arrangementen houdt dit in dat er voorname-
lijk wordt ingezet op doelgroepgerichte marketing 
en cross-sell marketing, door middel van flyers, 
after mails etc. met gerichte aanbiedingen bij ac-
tiviteiten voor andere doelgroepen in te zetten 
(educatie, programmering, zakelijk).



2Collectie
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Doelstellingen
2021 staat in het teken van voorbereidingen op de 
verhuizing van de collectie naar een extern depot 
en daarbij het verhogen van de zichtbaarheid van 
de collectie. 

Over de collectie
De transitie van het voormalige Museum voor 
Communicatie naar Beeld en Geluid Den Haag is 
op gebied van de collectie een meerjarig traject. In 
2020 zijn de eerste stappen gezet om de collectie 
met een nieuwe blik te bekijken om deze mee te la-
ten bewegen met de nieuwe identiteit en ambities, 
rekening houdend met de historische samenhang 
binnen de collectie. Daarnaast zijn diverse projec-
ten in nauwe samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid in gang gezet om de 
relevantie van de historische Haagse (post en tele-
com) collecties te verhogen in het licht van de ac-
tualiteit én om de toekomstige beheer-omstandig-
heden van de collectie aanzienlijk te verbeteren.

Zichtbaarheid en marketing
Om de collectie binnen het nieuwe profiel van 
Beeld en Geluid Den Haag op een relevante ma-
nier zichtbaar te maken en zo context te bieden 
aan de actualiteit, zetten we een divers communi-
catiespoor in. Dat spoor bestaat onder meer uit het 
inzetten van onze affiches op social media, conser-
vator-video’s met toelichting op bijzondere collec-
tiestukken, het produceren van collectie verhalen 
voor de Hilversumse Mediacafé- en Tilt-verhalen 
en tevens het toevoegen van meer ‘context-collec-
tie’ op de museumvloeren. 

Herijking
In 2021 worden criteria opgesteld om de gehele 
collectie inhoudelijk te herijken in het licht van 
onze nieuwe missie. Voor het opstellen van deze 
criteria wordt gebruik gemaakt van de Museale 
Weegschaal. De herijking resulteert vervolgens in 
een nieuw acquisitieprofiel waarlangs de collectie 
in de toekomst verder ontwikkeld wordt. 

Collectiebeheer
Het museum heeft als doel gesteld om de gehele 
collectie eind 2022 op een externe locatie onderge-
bracht te hebben om het collectiebeheer kostenef-
ficiënter en duurzamer in te richten. Dit project 
wordt samen met Hilversum ingericht, waar een 
vergelijkbaar beheer-vraagstuk ligt. In 2021 wordt 
er een concreet verhuisplan opgeleverd voor de 
Haagse collectie en vinden de eerste fysieke voor-
bereidingen klaar tot het inpakken en verhuisklaar 
maken van de collectie. 

2. Collectie
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Beeld en Geluid Den Haag heeft educatie hoog 
in het vaandel staan. Het is één van de uitwer-
kingen van de missie van het museum om met 
mensen samen te onderzoeken en te bespreken 
hoe wij in media leven. De urgentie van het the-
ma mediawijsheid wordt steeds meer gevoeld, niet 
alleen in het onderwijs, maar ook in de politiek. 
Desinformatie zet de samenleving en democratie 
onder druk; scholen worstelen met de vertoning 
van spotprenten en de invloed van de Big Tech en 
hun algoritmes op onze privacy wordt steeds voel-
baarder. En juist over deze thema’s heeft Beeld en 
Geluid een educatief aanbod.

3a. Onderwijsaanbod

Doelstellingen 
In samenwerking met Hilversum wordt in Den 
Haag in 2021 de focus gelegd op het bekendmaken 
van ons aanbod media- en nieuwswijsheid work-
shops voor scholen in de regio Haaglanden. De 
naamsbekendheid zal resulteren in een hoger be-
reik onder scholen. Daarnaast wordt het huidige 
aanbod in 2021 doorontwikkeld langs de actuali-

teit én met Engelstalige workshops. 

Over het onderwijsaanbod
Gezien de aard van het museum en de Haagse 
context, richten we ons in Den Haag specifiek op 
het thema Nieuwswijsheid. Een urgent thema in 
een tijd waar desinformatie de journalistiek beïn-
vloedt en volgens sommigen zelfs de democratie 
en maatschappelijke verhoudingen onder druk 
zet. Nieuwswijsheid is een competentie die deel 
uitmaakt van of overlapt met mediawijsheid en 
past naadloos bij de thematiek van ons Haagse 
mediamuseum.

Doelgroep 
Het onderwijsaanbod bestaat uit workshops voor 
vrijwel alle onderwijsniveaus, van primair onder-
wijs tot MBO. Hierbinnen richten wij onze aan-
dacht specifiek op voortgezet onderwijs en MBO 
omdat zij de meeste leerlingen vertegenwoordigen 
met een groot mediagebruik. In 2021 is de ambitie 
om 2500 leerlingen te bereiken. 

Aanbod
Voor het aanbod onderwijsworkshops werken we 
in Den Haag volledig samen met het Hilversum, 
en worden de workshops centraal in Hilversum 
ontwikkeld en aangeboden op beide locaties. 
Steeds luider klinkt de roep om een vaste plek voor 
mediawijsheid en digitale geletterdheid in het on-
derwijs als onderdeel van het thema burgerschap. 
Daarop sluiten we aan met ons workshopaanbod 
voor het onderwijs maar ook met de online omge-
ving ‘Beeld en Geluid op School’ waarin docenten 
met archiefmateriaal eigen lessen kunnen samen-
stellen. 

In 2021 ambiëren wij om de bestaande workshops 
te optimaliseren. Zo worden de workshops in het 
Engels vertaald, worden ze aangevuld met inter-
actieve werkvormen die aansluiten op leergedrag 
van leerlingen, worden ze ‘mobiel’ gemaakt om 
op school te kunnen geven en worden ze flexibel 
gemaakt zodat deze passen bij zowel een VMBO 
klas als een gymnasiumklas. Daarnaast worden 
er nieuwe workshops ontwikkeld die inhoudelijk 
aansluiten op de beleving van leerlingen (zoals 
games, influencer marketing, etc). 

3. Onderwijs en Educatie
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Samenwerkingen
Op basis van de thematiek, lenen onze workshops 
zich uitstekend voor samenwerking met andere 
instellingen in de stad, om een gecombineerd aan-
bod te brengen aan scholen.
Zo werken we samen met onder andere het Muse-
on binnen de leerlijn WNT en bieden we duo-pro-
gramma’s aan in samenwerking met het Filmhuis 
Den Haag en het Vredespaleis. 

Marketing onderwijsaanbod
De marketing voor de onderwijsactiviteiten wordt 
ontwikkeld in Hilversum. Door een landelijke on-
derwijsstrategie en campagnes uit te rollen vergro-
ten we het bereik dat Beeld en Geluid Hilversum 
en Den Haag (voorheen COMM) als lokale instel-
lingen hadden. Voor Den Haag wordt er specifiek 
aandacht besteed aan het vertalen van een extra 
workshop, gericht op de internationale scholen 
binnen het verzorgingsgebied van Beeld en Geluid 
Den Haag. De nieuwswijsheidsredacteur, die actu-
ele mediawijsheidsthema’s dagelijks onder de aan-
dacht brengt, krijgt de opdracht ook regelmatig de 
onderwijsworkshops aan een actueel nieuwsitem 

te verbinden. Op deze manier vergroten we de re-
levantie van onze onderwijsproducten en brengen 
we dit aanbod vanuit steeds nieuwe invalshoeken 
onder de aandacht.

3b. Educatie buiten de 
schoolpoort

Een mens leert een leven lang. Daarom start Beeld 
en Geluid Den Haag in 2021 een pilot met edu-
catieve activiteiten buiten schooltijd, voor alle 
leeftijden. Ook deze activiteiten zijn gericht op 
nieuwswijsheid. Hiertoe wordt in 2021 een nieu-
we functie gecreëerd; Nieuwswijsheid Redacteur. 
Deze redacteur schrijft over de actualiteit rondom 
nieuwswijsheid en vertaalt deze naar workshops 
en programmering voor diverse doelgroepen. 

Nieuwswijsheid
Voor 2021 (e.v.) is het thema ‘nieuwswijsheid’ ge-
definieerd waarop de educatieve activiteiten zich 
voornamelijk zullen richten. Nieuwswijsheid past 
bij de journalistieke-media focus van het museum. 

Workshop PO 5-6 PO 7-8 VO MBO

Reclametrucjes

Mememachine

Verhalenfabriek

#Influence me

Baas in eigen bubbel

Fake News 

Wat een scene

Newsroom

Grens van de grap

Beeldbepalers: media 
en vrede

Het huidige aanbod is als volgt:
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Zo zien wij een kansrijke rol voor onszelf wegge-
legd om publiek, van jong tot oud, de werking van 
nieuws en media zelf te laten onderzoeken en er-
varen. Daarom hebben we samen met Hilversum 
de ambitie uitgesproken om het thema media-
wijsheid niet tot het onderwijs te beperken, maar 
deze te verbreden in het kader van het Leven Lang 
Leren. Beeld en Geluid in Den Haag is een mooie 
plek om hiermee te experimenteren en een ‘Pilot 
Leven Lang Leren’ op te zetten in 2021. We doen 
dit door de huidige producten van onderwijs voor 
andere doelgroepen geschikt te maken en door 
nieuwe producten te ontwikkelen voor specifieke 
doelgroepen zoals groepen/zakelijke markt, seni-
oren en jongeren. Dit in overleg met potentiële 
partners zoals Haagse cultuurankers, maar ook 
lokale fondsen.

Nieuwswijsheid redacteur
Door de doorlopende inzet van een nieuwswijs-
heid redacteur, verstevigen we de positionering 
op het gebied van mediawijsheid/nieuwswijsheid. 
We plaatsen regelmatig achtergrondverhalen en 

verdieping op de actualiteit. De redacteur gaat 
online de dialoog aan over actuele mediawijs-
heidsvraagstukken en discussies. Door deze online 
zichtbaarheid creëren we een groot en divers on-
line bereik voor onze producten en de overkoepe-
lende thematiek die herkenbaar is in het museum 
(persvrijheid, de keuze van een journalist, online 
beïnvloeding, enz). De content zorgt tevens voor 
input op programmering, museumvloer en de on-
derwijsproducten.

Marketing Educatie
Om ons profiel te laden als dé ‘go to’-partner op 
het gebied van nieuwswijsheid is het ontwikkelen 
van relevante én aantrekkelijke content op dit ge-
bied van groot belang. Om een positie te claimen 
en breed publiek te bereiken, moeten we zowel in-
houdelijk als qua vorm en kanalen op het hoogste 
niveau opereren en onze (nieuwe) producten altijd 
snel weten te vertalen naar de actualiteit. 



3c. Onderzoek

Er is in 2021 extra aandacht bij Beeld en Geluid 
Den Haag voor het verbinden van het overkoe-
pelende thema “nieuwswijsheid” aan het netwerk 
van onderzoekers, datajournalisten en factchec-
kers dat het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum in de voorbije jaren heeft op-
gebouwd. Daartoe zal een onderzoeker aangesteld 
worden die tot medio 2022 werkt aan: 

(i) Het vertalen van uitkomsten van lopend 
onderzoek naar een groot publiek, door het 
schrijven van beschouwende artikelen en ont-
wikkelen van programmering. 

(ii) Onderzoek naar ethische kwesties binnen 
journalistiek (aansluitend op het recente rap-
port “Digitale dreigingen voor de democratie” 
van Rathenau Instituut) 

(iii) Werken aan het ontwikkelen van nieuwe 
Data Stories, met een blik op de actualiteit. 
Deze onderzoeker zal deels ingebed worden 
bij een journalistiek platform (denk aan De 

Correspondent, POINTER, ANP) om zo te ga-
randeren dat resultaten hun weg vinden naar 
een groot publiek. 

In samenwerking met  Beeld en Geluid in Hilver-
sum zal een klankbordgroep van wetenschappers 
en factcheckers samengesteld worden om een on-
derzoeksagenda rondom “nieuwswijsheid” vorm 
te geven. 

18
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Greep uit projecten 

In ‘RE-FRAME Iconisering en framing in het (her)
gebruik van digitale bronnen en tools in audiovi-
suele journalistiek’  (2020-2023, CLICKNL) wordt 
het hergebruik van bronnen en de rol die deze spe-
len in de constructie van audiovisuele journalistie-
ke vertellingen door middel van inhoudsanalyse 
en (action-based) productie-analyse onderzocht. 
Het project wordt uitgevoerd aan het Instituut 
voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek aan de 
Universiteit Utrecht, en is onderdeel van het Cul-
tural AI Lab. Presentaties van project uitkomsten 
zullen bij Beeld en Geluid Den Haag plaatsvinden.

Het project Documenting complexity: Intersecti-
ons of Documentary, Activism and Technological 
Innovation (2020-2022, NWO) onderzoekt inzet 
van innovatieve technieken (VR, AR, 360°-came-
ra’s, drones, action-cams, en 24/7 live-streams) bij 
het maken van documentaire film. In 2021 worden 
tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens een 
event bij Beeld en Geluid Den Haag. 

Data als Kans (SvdJ). In samenwerking met Beeld 
en Geluid Hilversum, LocalFocus en Bellingcat zal 
in 2021 voor de tweede keer een talentontwikke-
lingsprogramma op het gebied van data-driven 
onderzoek worden aangeboden. De focus is jour-
nalisten vaardigheden bij te brengen  op het gebied 
van zoeken, analyseren, visualiseren, combineren 
van datasets en een zinvol en verifieerbaar gebruik 
van (open source) kunstmatige intelligentie zijn 
voorwaardelijk voor het beoefenen van effectieve 
onderzoeksjournalistiek. Bijeenkomsten vinden 
plaats bij Beeld en Geluid Den Haag.



4Publieksprogrammering
2021
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De samenwerking met het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid (Hilversum) maakt het mo-
gelijk dat we een deel van de publieksprogramme-
ring van Beeld en Geluid Den Haag programmeren 
en produceren vanuit Hilversum. We noemen dit 
de ‘Reis mee met media’-programmering. Daar-
naast maken we in Den Haag een aantal program-
ma’s met een specifieke signatuur die aansluit op 
de karakteristieken van Den Haag als diverse stad, 
centrum van de democratie en stad van vrede en 
recht.

Marketing en Communicatie
Per activiteit zoeken we naar de beste doelgroep op 
basis van het onderwerp, de sprekers en de (Haag-
se) exclusiviteit van het programma. Een sterke 
online strategie en continue PR offensief dekken 
deze gerichte marketing. Om het geheel van de 
veelzijdige programmering van Beeld en Geluid 
Den Haag te promoten wordt er bovendien een 
maandagenda geïntroduceerd. Bovendien wordt 
sterk ingezet op herhaalbezoek (cross-sell) voor de 
bezoekers die ons pand in de betreffende maand 
voor een zakelijk evenement bezoeken, of die het 
museum bezoeken. 

Programmering met Haagse signatuur
De publieksprogrammering van Beeld en Geluid 
Den Haag sluit aan op ontwikkelingen in Den 
Haag en wordt vormgegeven in nauwe samen-
werking met lokale mediamakers en -gebruikers 
uit Den Haag. Vanuit een herkenbaar profiel als 
mediamuseum ontwikkelen we een relevant aan-
bod voor inwoners van de stad (professionals en 
particulieren) en vergroten we onze bekendheid 
en zichtbaarheid, ook bij verschillende (publieke) 
stakeholders in Den Haag. Dit wordt ondersteund 
door groei van de eigen (online-)kanalen, het in-
richten van partnerpagina’s op onze website (on-
dersteund door socials waar we met regelmaat ook 
onze partners uitlichten), eigen contentcreatie 
(storyteller, jongerenredactie, gebruik mediacol-
lectie) en corporate marcom inzet.

4.  Publieksprogrammering 2021

Programma-
onderdeel

Aantal activiteiten 
(zaal-, hybride en 
online-events)

Aantal deelnemers 
(totaal)

Media om te kiezen 4 200

Het jaar van de 
waarheid

2 50

Festival van het Vrije 
Woord

1 250

In Beeld 2 200

Introducing Dutch 
media

4 100

Partner-
programmering 

6 750
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Voor 2021 kiezen we drie lijnen voor de Haagse 
programmering:
1. De rol van media in de publieke informatie-

voorziening, met aandacht voor rol en be-
tekenis van de journalistiek en media voor 
beeldvorming, democratie, interactie in het 
publiek domein. Onderdelen: 
 
Media om te kiezen: een reeks lezingen, de-
batten en online-activiteiten over de rol van 
media rond de verkiezingen en de kabinets-
formatie. 
 
Het Festival van het Vrije Woord: evenement 
op of rond de Internationale dag van de Pers-
vrijheid (3 mei), i.s.m. partners uit het Pers-
vrijheidscomité (NVJ, NDP Nieuwsmedia, 
Genootschap van Hoofdredacteuren, Free 
Press Unlimited en PEN Nederland). 
 
Het Jaar van de Waarheid: expertsessies t.b.v. 
programmering in 2022 over de vraag hoe 
we in onze digitaliserende en polariseren-
de samenleving een gezamenlijk beeld van 
waarheid overeind houden en welke rol de 

journalistiek daarin kan en moet spelen.              

2. Media, inclusiviteit en interactie in een diverse 
stad, in samenwerking met (lokale) media-
makers die met curatoriële vrijheid bijdragen 
aan de programmering en verbindingen 
leggen naar publiek en (andere) professionals 
in Den Haag 
 
Talkshows …. In Beeld waarin de beeldvor-
ming over bepaalde maatschappelijke kwes-
ties en/of communities centraal staan. Voor 
2021 zijn talkshows over Suriname en Sche-
veningen gepland. 
 
Introducing Dutch Media: Engelstalig 
arrangement voor internationals, expats en 
buitenlandse delegaties waarin inzicht wordt 
gegeven in het Nederlandse medialandschap, 
de Nederlandse mediahistorie en het belang 
van persvrijheid  

3. Partnerprogrammering
 In nauwe samenwerking met externe partners 

wordt op de beide programmalijnen (of in een 

combinatie van beide thema’s) een activiteiten 
in maatwerk gerealiseerd: zoals de Henriette 
van Lyndenlezing, De Tegel, Artistic Journa-
lism, Meetup De wereld van De Oost, Debat 
i.s.m. Noorderlicht en de Black Achievement 
Month.

‘Reis mee met media’ programmering
Naast de eigen ‘Haagse programmering’ starten 
we in 2021 met de ‘Reis mee met media’ program-
mering. Deze activiteiten worden vanuit Hilver-
sum geproduceerd en op verschillende locaties 
aangeboden aan publiek, waaronder Utrecht, 
Groningen en Beeld en Geluid Den Haag. De ‘Reis 
mee met media’ programmering heeft als doel 
om het publiek mee te nemen in de brede wereld 
van media, van nostalgie tot actualiteit en bestaat 
uit twee maandelijks terugkerende activiteiten;  
mediacolleges en mediacafés. 
De mediacolleges gaan over de actualiteit rond-
om media en worden door bekende mediaperso-
nen en -wetenschappers verzorgd. De mediacafés 
zijn presentaties door de conservatoren van beide  
musea waarin materiaal getoond wordt uit de  
eigen collecties. 



5Zakelijke markt
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Voor 2021 stellen we een aantal targets vast voor 
de afdeling Sales & Events. Het betreft ten eerste 
de omzet en de verdeling over de verschillende 
markten en soorten evenementen. Daarnaast stel-
len we onszelf doelen op het gebied van marge, 
upsell en bezoekersaantallen.

De uitbraak van het coronavirus heeft ons in 2020 
gedwongen om nieuwe producten te ontwikkelen. 
Online events en hybride events vormen nu het 
leeuwendeel van de bijeenkomsten.
De zakelijke producten van Beeld en Geluid Den 
Haag zijn:

• Live meetings & events (veelal onder 30 perso-
nen) - ca. 34% van de totale omzet in 2021

• Webinars (online of mét publiek, zgn. hybride) 
- ca. 66% van de omzet

• Aanbod nieuw te ontwikkelen online  
producten

Door te investeren in AV-apparatuur en het trai-
nen van het sales & event team op technisch pro-
jectmanagement en gesprekstechnieken worden 
de marges voor live/hybride en online events ver-
hoogd naar resp. 52 en 40%.

Méér dan een ruimte 
Beeld en Geluid Den Haag biedt een verzameling 
van activiteiten onder één dak. We positioneren 
Beeld en Geluid Den Haag dan ook als ‘Méér dan 
een ruimte’ en we benadrukken bij alle partijen 
dat ze met hun evenement, workshop, vergade-
ring, symposium in onze zalen bijdragen aan een 
mediawijzere samenleving die wij door middel 
van alle bovenstaande kernactiviteiten beogen. 
Alle inspanningen om de zakelijke markt aan ons 
te binden, zien we bij Beeld en Geluid dus ook als 
een ‘museale activiteit’. Het ‘méér dan een ruimte’ 
concept komt ook tot uiting door alle extra (upsell) 
producten die mee verkocht kunnen worden bij 
de verschillende (online) events. Denk hierbij aan 
workshops, (depot) rondleidingen en het inzetten 
van beeldmateriaal voor events om de boodschap 
van het event kracht bij te zetten. 

Omzet 2021: € 1.250.000

Bestaande klanten € 1.050.000

New business € 200.000

Hybride events 66% = € 825.000

Live events 34% = € 425.000

Conversie live events 33%

Conversie online 
events

50%

Marge live events 52%

Marge online events 40%

Upsell € 22.500

Aantal zakelijke 
bezoekers

7.600 

5.  Zakelijke markt
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Zakelijke museumbezoekers
Door het organiseren van bijeenkomsten trekken 
we tevens bezoekers naar het museum. Immers, 
zakelijke gasten worden gestimuleerd om het mu-
seum te bezoeken. Tevens wordt zoveel mogelijk 
ingezet op gebruik van het museum / archief voor 
zakelijke events en webinars.In de afgelopen jaren 
ontvingen we vele bezoekers voor zakelijke even-
ts in ons pand. Voor 2021 is het streven om 7.600  
zakelijke bezoekers over de vloer te krijgen.

Productontwikkeling
Sinds de uitbraak van corona hebben we ons vol-
ledig ingezet online events en een platform te ont-
wikkelen. Deze formule is inmiddel is succesvol 
gebleken in 2020. 
Om onze voorsprong te behouden, ontwikkelen 
we nieuwe producten waarmee we onze positie 
verstevigen als expert op het gebied van ‘beeld en 
geluid’. Denk daarbij aan online beurzen, pers-
conferenties, online ALV’s, podcast opnames en 
digitale workshops/trainingen voor de zakelijke 
markt.

Om deze producten samen met de reeds bestaan-
de producten bekendheid te geven zullen we in-
zetten op o.a. 
• Een actieve sales funnel / sales acties
• Maandelijkse nieuwsbrief
• Masterclasses voor verschillende doelgroepen 

verzorgd door ons
• Oprichten van een Club BGDH - een net-

werkclub bij en door Beeld en Geluid Den 
Haag voor onze zakelijke doelgroep



Bedrijfsvoering
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In coronajaar 2020 heeft de reorganisatie naar een 
matrixstructuur verder haar beslag gekregen, zijn 
er verschillende processen in kaart gebracht (en 
verbeterd), is de infrastructuur voor online events 
opgezet, hebben we de eerste partnerships uitge-
werkt en hebben we in overleg met een aantal col-
lega’s de rollen en functies aangepast. Omdat we 
een jong instituut zijn zullen we dit (en veel meer) 
allemaal moeten blijven doen om optimaal en in 
de geest van het huidige tijdperk te kunnen blijven 
opereren. 
Hieronder worden een aantal van de meest in het 
oog springende aspecten beschreven. Dit is dus 
geen uitputtend overzicht.

1. Samenwerking Hilversum
 
In 2021 wordt de samenwerking met Hilversum 
steeds duidelijker en concreter - startpunt voor 
de samenwerking is telkens dat Den Haag de 
doelstellingen van Hilversum versterkt. Over de 
samenwerking op onderstaande kernactiviteiten 
liggen de verantwoordelijkheden en rolverdeling 
op hoofdlijnen als volgt:

1. Museale presentatie: Sinds de oplevering 
van de permanente tentoonstelling 
op 18 september jl. zijn het beheer en 
doorontwikkeling van de museale vloeren 
de verantwoordelijkheid van Beeld en 
Geluid Den Haag. Dat geldt ook voor 2 van 
de 3 de wisseltentoonstellingen per jaar. 
Familieprogrammering en arrangementen 
komen, muv degene die zich uitsluitend op 
Haagse doelgroepen richten (bv expats), in 
samenwerking met Hilversum tot stand. 

2. Collectie: Het beheer, gebruik en promotie 
van de collectie (bv bruikleen) ligt bij Den 
Haag. Ook aan het incorporeren van de 
‘Haagse collectie’ in uitingen van Hilversum 
(waaronder ook het nieuwe museum) wordt 
vanuit Den Haag gewerkt. De herijking 
van het collectieprofiel en acquisitie proces 
gebeurt in samenwerking met Hilversum. 

3. Educatie en Onderzoek: Het 
onderwijsaanbod van Hilversum is leidend 
in Den Haag, evenals de doorontwikkeling 
van workshops, enz.... Den Haag wordt 

hier gezien als een extra locatie van Beeld 
en Geluid om het bereik en spreiding van 
de onderwijsactiviteiten te verhogen. 
Lokale marketing (i.o.m. Hilversum) en de 
productie op locatie liggen bij het Haagse 
team. Samenwerking is optimaal en er 
wordt samen gekeken naar en gewerkt aan 
nieuwe kansen (thema’s uitbreiding, online 
workshops, enz…) zoals het uitbreiden van 
het onderwijsaanbod buiten de schoolpoort 
(cf Pilot Leven Lang Leren). 
Onderzoek en de aansturing/coördinatie 
daarvan ligt in 2021 vnl. in Hilversum. Den 
Haag heeft hier vnl. een faciliterende rol. 

4. Programmering in Den Haag: Voor de 
publieksprogrammering met Haagse 
signatuur ligt de verantwoordelijkheid voor 
de initiatie, productie en marketing in Den 
Haag. Inhoudelijk vindt er afstemming 
plaats met de Hilversumse redactie. De 
‘Reis mee in media’-programmering vanuit 
Hilversum (die gedupliceerd wordt in Den 
Haag) geldt dezelfde rolverdeling als bij het 
onderwijsaanbod. 

Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING
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5. Zakelijke markt: Wordt autonoom bestuurd 
vanuit Den Haag. Verantwoordelijkheid 
voor prestaties en inkomsten ligt bij de 
Team manager Sales Den Haag. Synergie 
met Hilversum beperkt zich in deze fase tot 
het gebruik in Hilversum van het Haagse 
boekingssysteem (SEM), een overkoepelend 
marketingplan voor beide locaties en 
kennisuitwisseling richting Hsum over 
hybride events en new business development.

Omdat 2021-2022 voor het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid in Hilversum voor een 
deel in het teken staan van de verbouw van de 
museale presentatie in Hilversum, zal een aantal  
publieksactiviteiten in 2021 plaatsvinden bij Beeld 
en Geluid Den Haag. Door de locatie in Den Haag 
beschikt NIBG over nieuwe mogelijkheden om 
bijzondere invulling te geven aan het werkterrein 
dat is ontstaan naar aanleiding van de fusie 
met het Persmuseum. Ten behoeve van al deze 
specifieke ‘pers en journalistieke’ activiteiten, 
voor welke doelgroep dan ook, zal er innig 
samengewerkt worden, zowel inhoudelijk, 
productioneel als faciliterend.

Verhogen efficiëntie
Het onderwijsaanbod van Beeld en Geluid 
is in zowel in Den Haag als Hilversum 
inhoudelijk geïntegreerd in 2020. Nu moet 
de organisatorische integratie, bijvoorbeeld 
waar het gaat om boekingen, georganiseerd 
worden. Bovendien is tijdens de sluiting van het 
museum in Hilversum, de locatie in Den Haag 
bij uitstek de plek om blijvend zichtbaar te zijn 
voor het onderwijs. Door de organisatorische 
integratie kan beter ingespeeld worden op de 
wensen van de klant. Ook de commerciële 
kansen zijn groot; vanuit één boekingskantoor 
kunnen we makkelijker alternatieve locaties 
en data aanbieden en een potentiële bezoeker 
vasthouden. Een herhaalbezoek wordt met 
twee musea ook interessanter om op in te 
zetten. Tevens blijft er meer ruimte over voor 
relatiebeheer en nazorg. 

In 2021 wordt er gekeken naar het verhogen 
van de efficiëntie door zowel de digitale 
werkomgeving als de financiële administratie 
zoveel mogelijk af te stemmen tussen Hilversum 
en Den Haag. Waar mogelijk zal er in dezelfde 

systemen gewerkt worden en worden deze 
implementatieprojecten in 2021 afgerond. 

2. Diversiteit en inclusiviteit
 
BenG DH wil in 2021 stappen om de diversiteit 
en inclusiviteit van de organisatie, producten en 
dienstverlening te vergroten. Als basis daarvoor 
gebruiken we de Code Diversiteit & Inclusie en de 
daaruit volgende integrale aandacht voor publiek, 
personeel, programmering en partners.
 
In het huidige team is de betrokkenheid bij en 
belangstelling voor het versterken van diversiteit 
en inclusie weliswaar groot, maar als we kijken 
naar de samenstelling van het personeel en het 
publiek en de zakelijke klanten dat we trekken is 
er nog veel werk aan de winkel. Begin 2021 wordt 
een nulmeting uitgevoerd om een beter beeld te 
krijgen van de diversiteit van publiek, partners, 
zakelijke klanten en personeel om op basis 
daarvan meetbare doelen en acties te formuleren.
 
In de programmering en netwerkontwikkeling 
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krijgt het samenwerken met en programmeren 
voor de diverse wijken en communities in 
Den Haag prioriteit, o.a. door samenwerking 
met lokale organisaties en wijkpodia (de 
Cultuurankers). Daarnaast programmeren we 
events met en voor groepen met een specifieke bi-
culturele achtergrond, bijvoorbeeld in de reeks ‘ 
In Beeld’ over beeldvorming over en representatie 
in de media, vroeger en nu. 

Jongerenredactie
Binnen het inclusieve bereik zijn jongeren een 
belangrijke doelgroep voor Beeld en Geluid Den 
Haag. Jongeren zijn media-veelvraten, en spreken 
zich uit op kanalen waar de ‘mainstream media’ 
niet over reppen. Massaal in bereik, maar een 
onderbelicht geluid. De Jongerenredactie van 
Beeld en Geluid Den Haag bestaat uit jongeren 
tussen de 14 en 18 jaar die zich uitspreken over 
diverse thema’s in de actualiteit. We vragen ze 
om hun mening te geven over onderwerpen die 
door ons geagendeerd worden (zoals persvrijheid 
in dec/jan) en de verkiezingen in het voorjaar van 
2021. Bovendien dragen ze ook zelf onderwerpen 
aan waarvan ze vinden dat deze niet voldoende of 

verkeerd belicht worden door de andere kanalen. 
Hun boodschap wordt door de kanalen van Beeld 
en Geluid en door henzelf verspreid. Bovendien 
betrekken we partners van AD Haagse Courant 
bij de begeleiding.

3. Strategische partnerships
 
In het hele jaarplan zijn reeds vele namen van 
strategische partners in een specifieke context 
de revue gepasseerd, zoals Filmhuis Den Haag, 
KABK, Vredespaleis, Prodemos, Nationaal Archief, 
Humanity House en talloze andere. Daar gaan 
we nu niet meer op in. Wel nog speciale aandacht 
voor de volgende samenwerkingsverbanden die in 
2021 verder uitgewerkt en verdiept zullen worden.

Museumkwartier Willemspark
Naar het voorbeeld van het Museumkwartier zijn 
de musea in de wijk Willemspark een informeel 
samenwerkingsverband aangegaan. Doel is om 
bezoekers langer in de wijk te doen verblijven 
door onderling museumbezoek te stimuleren en 
samen inhoudelijker en slimmer op te trekken 

in de programmering. Vooralsnog gebeurt dit 
op een laagdrempelige manier door naar elkaar 
te verwijzen (online en onsite), maar op termijn 
zou dit moeten leiden tot gemeenschappelijke 
arrangementen, multilaterale samenwerkingen 
(ook met niet-musea in de omgeving), mogelijke 
synergie in marketing en gezamenlijke 
fondsaanvragen.

Huis voor de Journalistiek
Op 7 november 2018 tekende het Nederlandse 
Instituut voor Beeld en Geluid samen met de 
andere koplopers2 een brief over samenwerking 
van het Huis van de Journalistiek en de OBA. 
OBA Next heeft plannen voor een nieuwe 
locatie in Amsterdam waar het Huis voor de 
Journalistiek op termijn een plek moet krijgen. 
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is de 
trekker.
Beeld en Geluid Den Haag heeft in de laatste 
maanden namens het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid gesproken met bijna alle 
koplopers om te verkennen of en hoe het Huis 
inhoudelijk geladen kan worden in de komende 
jaren. In 2021 zal Beeld en Geluid Den Haag de 

2. OBA, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, UvA, World Press Photo, de Cooperatie



eerste concrete samenwerkingen met een aantal 
koplopers uitwerken.

BankGiro Loterij
Beeld en Geluid Den Haag is sinds juli 2020 trotse 
partner van de BankGiro Loterij. Wij verstevigen 
hiermee het succesvolle partnerschap dat het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
de afgelopen jaren heeft opgebouwd met de 
Loterij. In Den Haag wordt het partnerschap 
met de Loterij momenteel op twee manieren 
geactiveerd. Enerzijds worden er bij ons op 
locatie nieuwe leden geworven. De geoormerkte 
spelers ontvangen een speciale nieuwsbrief om 
geïnformeerd te blijven over het aanbod van 
Beeld en Geluid Den Haag. Daarnaast krijgen 
alle VIP-KAARThouders gratis toegang tot ons 
museum. Beeld en Geluid Den Haag ontvangt 
een vergoeding voor de entreebewijzen van deze 
bezoekers van de BankGiro Loterij. 

30


