
 
 

Jaarverslag Beeld en Geluid Den Haag 2020  
 
Inleiding  
 
Het jaar 2020 stond in het teken van de introductie van Beeld en Geluid Den Haag aan de 
wereld, met als hoogtepunt de opening van de vernieuwde permanente tentoonstelling in 
september. De eerste week van het jaar begon al meteen met een schot in de roos: een volle 
zaal en lovende reacties op de debatavond ‘5 jaar Charlie Hebdo - een Ode aan de 
Persvrijheid’. Het was duidelijk dat de thema’s waar we ons als Beeld en Geluid Den Haag op 
willen richten actueler zijn dan ooit: 
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 opkomst van data en technologie als door 
maatschappelijke veranderingen continu in transitie zijn, met speciale aandacht voor 
persvrijheid. 
 
Toen kwam maart: de coronapandemie en daarbij horende maatregelen braken het momentum 
volledig. De zakelijke markt viel stil, publieksprogrammering werd geannuleerd, scholen bleven 
uit angst weg, inhoudelijke partners - vaak ook zwaar getroffen - gingen in overlevingsstand en 
de teamvorming verliep moeizamer door het thuiswerken.  
Maar met name het team zette al heel snel moedig door: als een van de eerste locaties in Den 
Haag kozen we resoluut voor digitale (zakelijke) events, we sloten partnerships om Den Haag 
toch nog een mooie culturele zomer te geven (o.a. World Press Photo tentoonstelling), we 
verbouwden de entree om het thema ‘media’ ook daar zichtbaar te maken en we konden 
versneld werken aan de totstandkoming van de permanente tentoonstelling die we, tussen de 
lockdowns in, op 17 september konden openen.  
Dus ondanks alles, blikken we terug op een mooi introductiejaar van Beeld en Geluid Den 
Haag. Hieronder de cijfers in een notendop. Maar we voelen vooral dat het potentieel veel 
groter is - hopelijk kunnen we daar in 2021 snel verder vorm aan geven. 
 
 

Perswaarde €303.411 

Persbereik 17.251.537 

Museumbezoekers 5258 

Bezoekers publieksprogrammering 729 



 
 
Zichtbaarheid 
 
De social media kanalen zijn overgezet van COMM naar Beeld en Geluid Den Haag. Dit is heel 
secuur gebeurd en gaf een fijn ‘startkapitaal’ aan volgers, maar heeft in het eerste jaar nog niet 
tot een grote groei geleid. Ook de groei in het aantal nieuwsbriefabonnees was beperkt en 
wordt een aandachtspunt in de marketingstrategie van 2021.  
 
De aanloop naar de opening heeft zich PR wise vooral vertaald in een (heel mooi) print 
resultaat. Zo goed als alle landelijke dagbladen zijn bereikt (Trouw, Volkskrant, Parool, AD, 
Telegraaf) en uiteraard ook de regionale kranten (Posthoorn, Den Haag Centraal, AD Den 
Haag).  
 
Naast aandacht voor de opening (waarbij “mediawijzer het pand verlaten” vaak genoemd werd, 
die pay-off blijkt nieuwswaardig), wist de World Press tentoonstelling en de 
cartoontentoonstelling Cartooning for #PressFreedom de aandacht van de pers te trekken. Ook 
de samenwerking met ProDemos in het kader van de Nacht van de dictatuur en de lezing over 
de De Brienne kist (waarmee we zelfs het NOS Journaal haalden!) zetten Beeld en Geluid Den 
Haag op de kaart. 
 
De samenwerking met het Filmhuis in het kader van ons gecombineerde lesprogramma rond 
het belang van satire wist de aandacht van de lokale pers te trekken. Ook hier werd duidelijk; 
aandacht en herkenning voor de urgentie van onze programma’s is er; nu nog de verzilvering in 
bezoekersaantallen na het opheffen van de coronamaatregelen. 
 

 
Kernactiviteiten 
 
1. Museum 
 

a. Tentoonstellingen 
Het museum is voor het leeuwendeel van 2020 dicht geweest voor museumbezoekers vanwege 
de vernieuwing van de tentoonstellingen. Tussen oktober 2019 en september 2020 is door een 
klein team, samen met ontwerpers van Design Wolf en Blinkvis, hard gewerkt aan het realiseren 
van een nieuw inhoudelijk verhaal passend bij Beeld en Geluid Den Haag als nieuwe 
organisatie. Conform de nieuwe missie van het museum is er een vaste tentoonstelling 
gerealiseerd op drie van de vier museumvloeren over ‘het spel van macht en media’. De 
tentoonstelling - welke een mix is van collectie, interactie en hands-on elementen - geeft de 

Onderwijs (aantal leerlingen) 650 

Zakelijke Omzet €1.005.243 

Zakelijke bezoekers 6346 



bezoeker een inkijkje in de werking van de journalistiek en welke factoren daar een invloed op 
hebben, inclusief de rol van de burger zelf. Op één vloer staat Den Haag als stad van Vrede en 
Recht én als ‘makers-stad’ centraal.  
Op de vierde etage is ruimte gelaten voor zowel de bibliotheek van de voormalige communicatie 
collectie, als een ruimte voor wisseltentoonstellingen. In de eerste wisseltentoonstelling  zijn 
spotprenten van tekenaar Tom Janssen geëxposeerd, die in december 2020 zowel zijn 40-jarig 
werkjubileum als zijn 70e verjaardag vierde. Op 8 december opende de tweede wisselexpositie; 
Cartooning for #PressFreedom, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Cartoon Movement.  
Het museum is donderdag 17 september feestelijk heropend voor publiek. Sindsdien is het 
museum slechts heel beperkt geopend geweest door corona, maar heeft het museum 1970 
betalende bezoekers weten te trekken, naast de leerlingen die het museum bezochten als 
onderdeel van de workshop. 
Voorafgaand aan de heropening van het vaste museum, heeft het museum in de zomer van 
2020 zes weken de World Press Photo tentoonstelling gefaciliteerd. Tussen 18 juli en 30 
augustus hebben er 3288 bezoekers genoten van ruim 190 foto’s van persfotografen 
wereldwijd.  
 

b. Activiteiten 
Met de heropening van het museum medio september, is ook gewerkt aan nieuwe 
publieksactiviteiten. Zo is in de herfstvakantie de nieuwe ‘Familie Route’ gelanceerd, een 
interactief dobbelspel langs zes thema-exhibits in het museum waarbij families gezamenlijk 
opdrachten uitvoeren. Door de lockdown hebben er geen kerstvakantie activiteiten kunnen 
plaatsvinden.  
Vanwege de hoge mate van interactiviteit in de tentoonstellingen, is in het najaar van 2020 
gestart met de conceptontwikkeling voor nieuwe rondleidingen door het museum. Er wordt in 
2021 gewerkt aan twee rondleidingen; een Algemene rondleiding door de vaste tentoonstelling 
en een Depot rondleiding langs de collectie-schatten van het museum.  
 

 
2. Collectie 
 
In 2020 is er op drie hoofdlijnen gewerkt aan de collectie:  

- Allereerst is er een eerste stap gezet met het herijken van de voormalige 
communicatie-collectie binnen de nieuwe propositie en missie van het museum. Het 
nieuwe collectiebeleid bekijkt deze historische collectie in het licht van de nieuwe 
thematiek van het museum en de daarbij behorende actualiteit, terwijl de geschiedenis 
en samenhang van de collectie in ere wordt gehouden.  

- Ten tweede is gewerkt aan de zichtbaarheid van de collectie. Bijzondere objecten 
hebben een plek gekregen in de nieuwe tentoonstelling in Den Haag, maar tevens zijn 
er ook objecten geselecteerd die een rol gaan spelen in de museale vernieuwing van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op die manier kan een breed publiek 
genieten van voormalige communicatie collectie.  



- Ten derde zijn er projecten uitgevoerd op gebied van collectiebeheer. Zo zijn de 
standplaatsen van objecten in twee interne depots geactualiseerd en is er een slag 
gemaakt in het digitaliseren van enkele honderden objecten. Daarnaast is ook onder 
leiding van Beeld en Geluid (Hilversum) gestart met voorbereidingen voor de verhuizing 
van de collectie naar een extern depot in 2022. Door deze verhuizing kan de collectie 
onder betere en efficiëntere omstandigheden voor de toekomst bewaard worden.  

Naast bovenstaande projecten zijn er in 2020 enkele bijzondere en leuke objecten verworven 
voor de collectie. Zo hebben we via de afstotingsdatabase twee bijzondere WC-rollen op 
bijbelpapier van het Bijbelsmuseum overgenomen. Deze rollen zijn in Roemenië gemaakt ten 
tijde van het communistische regime en hebben een mooie link met nepnieuws. Uit de periode 
1990 - 2000 hebben we een vijftal mobiele telefoons geschonken gekregen, waarmee we de 
collectie mobiele telefonie verder kunnen aanvullen. Als kers op de taart heeft Fairphone hun 
eerlijke en duurzame mobiele telefoon, welke wij sinds 2017 in bruikleen hadden, aan het 
museum geschonken.  
  
 
3. Educatie/Onderwijs 

 
In 2020 hebben we gewerkt aan het herijken van het onderwijsaanbod, waarbij mediawijsheid - 
en nog specifieker ‘nieuwswijsheid’ - centraal staat. Het onderwijsaanbod van Den Haag en 
Hilversum zijn geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd, om zo de (meeste) workshops voor 
scholen op beide locaties aan te kunnen bieden. Op die manier wordt een groter bereik 
gecreëerd. We hebben dit aanbod in het begin van het jaar in Den Haag en omstreken 
geïntroduceerd.  
Vanwege de corona-maatregelen zijn scholen een aanzienlijk deel van 2020 gesloten geweest. 
Toch hebben we dit jaar 650 leerlingen bereikt via 26 workshops aan basis- en middelbaar 
onderwijs. Daarvan hebben we 9 workshops in het voorjaar gegeven en 17 in het najaar.  
Het feit dat er bijna evenveel annuleringen ihkv corona hebben plaatsgevonden toont aan dat 
de vraag veel groter is dan de cijfers van 2020 laten zien. 
 
Daarnaast zijn in 2020 verschillende samenwerkingen gerealiseerd op onderwijsgebied. Zo 
maken we deel uit van de pilot ‘W&T menu’ dat het Museon voor basisonderwijs is gestart. Ook 
werken we samen met het Filmhuis en en het Vredespaleis door middel van combinatie 
programma's.  
 
Nieuwswijsheid is een zeer actueel en urgent thema, waardoor in de 2e helft van 2020 de wens 
is ontstaan om ook educatieve programma’s buiten de schoolpoort aan te bieden in het kader 
van Lifelong Learning. Er is een start gemaakt met een verkenning van de mogelijkheden 
hiertoe, wat in december heeft geleid in tot de vacature voor een Coördinator Nieuwswijsheid 
die in 2021 met dit thema aan de slag zal gaan en die de actualiteit gaat koppelen aan en 
vertalen naar educatieve programma’s voor diverse doelgroepen buiten de schoolpoort.  
 

 
4. Programmering 



 
In de publieksprogrammering moest in 2020 steeds worden geanticipeerd en gereageerd op de 
wisselende mogelijkheden voor het organiseren van fysieke events. Dit leidde in een aantal 
gevallen tot uitstel of afstel van geplande events of tot een lager aantal toegestane bezoekers. 
In de tweede helft van het jaar kon een aantal succesvolle online/hybride events worden 
georganiseerd met en voor externe partners, zoals de Nacht van de dictatuur. 
 
Een hoogtepunt in de realisatie was de Ode aan de persvrijheid op 7 januari, exact 5 jaar na de 
aanslag op Charlie Hebdo. In een uitverkochte eventzaal (200 personen) werd met journalisten, 
politiek tekenaars en andere experts teruggeblikt en gesproken over de huidige stand van de 
vrijheid en veiligheid van de (tekenende) pers.  
 
Mede naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding besteden we in de programmering veel aandacht 
aan de mediageschiedenis van Indonesië en Indische Nederlanders. In een talkshow met o.a. 
Dinand Woesthoff en Vivian Boon werd aan de hand van archiefbeelden de beeldvorming over 
Nederlands Indië en Indo’s in de Nederlandse media besproken en een verbinding gemaakt met 
de actuele vluchtelingencrisis. Daarnaast was er een viewing van recent online beschikbaar 
gemaakte Japanse weekjournaals uit de periode 1942-1945 en het online event Huizen van 
aankomst, in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. 
 
Ten behoeve van een sterke en lokaal relevante programmering zijn in 2020 de relaties 
aangehaald met stakeholders (waaronder Gemeente Den Haag), culturele instellingen, 
opleidingen en media makers in Den Haag. In het laatste kwartaal zijn voorbereidingen 
getroffen voor de programmering in 2021, die al bestaan uit een combinatie van in 
samenwerking met Beeld en Geluid (Hilversum) geproduceerde mediacolleges en mediacafés, 
programmering op het gebied van journalistiek en publieke informatievoorziening en 
programmering met Haagse partners.  
 
 
5. Zakelijke markt 
 
Het jaar 2020 startte zeer voortvarend met een aantal events voor vaste klanten, voornamelijk 
van Haagse internationale corporates en verenigingen die de start van het nieuwe jaar op 
locatie organiseerden. Vanaf half maart volgden de eerste beperkende maatregelen ingesteld 
werden rondom de uitbraak van het coronavirus. Eind maart hebben we al de switch naar 
digitaal werken en digitaal bijeenkomen doorgevoerd en dit ook met een duidelijk product in 
vermarkt, nl. ‘Vanuit Beeld en Geluid Den Haag’. 
 
Vanaf begin april organiseerden we reeds onze eerste webinars. In eerste instantie vanuit de 
Newsroom vanwege de studio uitstraling, maar al gauw volgende ook alle andere grote zalen 
die we konden inzetten als USP. De verschillende zalen leenden zich voor diverse soorten 
webinars en talkshows vanwege de diverse sferen in het pand. Het ontwikkelen van een eigen 
platform was de volgende stap waarmee we veel opdrachtgevers voor ons hebben weten te 



winnen (en te ontzorgen). In onze masterclasses over webinars hebben we ons verder 
gepositioneerd als specialist in webinars oftewel, specialist in ‘beeld en geluid’.  
 
In totaal verzorgden we 84 webinars voor onze opdrachtgevers. In 2020 eerder vanuit de 
overheid, ministeries, provincie en gemeente in plaats van de corporates wat een flinke 
verbreding van ons klantenbestand. Het aantal zakelijke bezoekers was in de eerste 3 maanden 
van 2020 2800. Het totaal aantal bezoekers is in de rest van het jaar nog opgelopen tot 6346. 
Door de snelle omschakeling van live events naar webinars hebben we - against all odds - toch 
nog ruim 60% van de omzet weten te behouden die we voor 2020 voor ogen hadden.  
 

 
 
Bedrijfsvoering  
 
Algemeen 
 
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft in juli 2019 het voormalig Museum voor 
Communicatie in Den Haag overgenomen en een nieuwe organisatie hierlangs opgetuigd. 
Beeld en Geluid Den Haag is daarmee een nieuwkomer in de stad. De organisatie in Den 
Haag opereert economisch volledig zelfstandig, maar is bestuurlijk en beleidsmatig hecht 
verbonden aan het landelijke instituut. De samenwerking met Hilversum is in 2020 steeds 
duidelijker en concreter geworden - startpunt voor de samenwerking is telkens dat Den Haag de 
doelstellingen van Hilversum versterkt. Het nieuwe positioneringsverhaal van het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid ‘Een gedachte, twee locaties’ heeft hier zeker aan aan de betere 
samenwerking bijgedragen. 
 
In 2020 heeft de reorganisatie naar een matrixstructuur verder haar beslag gekregen, zijn er 
verschillende primaire processen in kaart gebracht (en verbeterd), is de infrastructuur voor 
online events opgezet, hebben we de eerste partnerships uitgewerkt en hebben we in overleg 
met een aantal collega’s de rollen en functies aangepast.  
Ook is de organisatie overgestapt van een Microsoft naar een Google omgeving, waarin 
efficiënte digitale diensten toegankelijk zijn gemaakt, zoals digitale vergaderingen en het 
opslaan en delen van documenten. 
 
Investeren in partnerships 
 
Beeld en Geluid Den Haag heeft in 2020 geïnvesteerd in de ontwikkeling van een aantal 
waardevolle strategische partnerships. Vooreerst zijn er de vele organisaties waarmee Beeld en 
Geluid Den Haag vanuit inhoudelijk perspectief heeft verkend om de handen in elkaar te slaan. 
In enkele gevallen (zoals hierboven beschreven) heeft dit al geleid tot concrete programmering 
of workshops. Deze vooral Haagse partnerships zorgen voor een stevige lokale zichtbaarheid in 
de stad en zijn voor ons onontbeerlijk om tot een duurzame verankering in het Haagse culturele 
landschap te komen. 
 



Ook hebben wij onze relatie met de Gemeente Den Haag verder uitgebouwd die zich in 2020 
als partner en financier heeft verbonden aan programmeringsactiviteiten. We zochten hierbij de 
verbinding op thema’s die bij ons beiden hoog op de agenda staan, zoals persvrijheid, 
vertrouwen in de (kwaliteits-)journalistiek en de versnippering van het medialandschap. Via 
onze contactpersonen bij het domein Samen Leven in de Stad zijn wij in gesprek geraakt over 
een samenwerking op het gebied van jongerenparticipatie en onderwijs in mediawijsheid en 
burgerschap. Ook hebben we met de Directie Cultuur mogelijkheden verkend op gebied van 
culturele projecten en ondernemerschap die hopelijk in 2021 uitgevoerd zullen worden. 
 
Sinds juli 2020 zijn wij, net als onze locatie in Hilversum, trotse partner van de BankGiro Loterij. 
Het partnerschap komt op twee manieren tot uiting. Enerzijds worden op onze locatie nieuwe 
leden geworven die met hun loten ons museum steunen aangezien een deel van hun bijdrage is 
geoormerkt voor Beeld en Geluid Den Haag. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding voor 
BankGiro Loterij VIP-kaarthouders die ons museum bezoeken.  
 
Ondanks de korte doorlooptijd en beperkte mogelijkheden in 2020 hebben we ook een aantal 
subsidies ontvangen van fondsen die zich achter de missie en visie van Beeld en Geluid 
hebben geschaard. Bij een aantal is een gecontinueerde ondersteuning in 2021 al gerealiseerd 
(Data als Kans krijgt een vervolg in 2021). 
 
Ontvangen subsidies in 2020: 

- Data als kans, talentontwikkelingsprogramma op het gebied van data-driven onderzoek, 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 

- Beeld en Geluid Coronaproof, aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving, Kickstart 
Cultuurfonds 

- Baas in eigen bubbel, workshop (VO) over de impact van datasporen, SIDN Fonds 
- Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers, Mondriaan Fonds 

 
 
Financieel 
Het boekjaar 2020 wordt sterk beïnvloed door Corona: 

- Begroot verlies 2020 : €1.118K 
- Gerealiseerd verlies 2020 : €1.756K 

Het museumbezoek en de zakelijke markt zijn ver achtergebleven op de begrote opbrengsten 
door de verschillende lockdowns in 2020. Gedurende de maanden maart tot en met augustus is 
bijvoorbeeld van de begrote opbrengst uit de zakelijke markt 27% gerealiseerd (€718K begroot, 
€193K gerealiseerd). We hebben dan ook gebruik gemaakt van de volgende steunmaatregelen 
vanuit de overheid: 

- NOW 1 en 2 : €267K 
- Tegemoetkoming vaste lasten : € 29K 
- Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren : €   4K 

 
De transitie van live evenementen naar online evenementen is echter succesvol! Vanaf 
september tot en met december realiseren we 88% van onze begrote opbrengsten in een 



periode waarin grote terughoudendheid bestond om events te organiseren. De beheerslasten 
zijn, rekening houdend met de tegemoetkomingen, conform begroting gerealiseerd. Enige 
uitzondering hierop is het onderhoud pand waar we noodzakelijk onderhoud versneld hebben 
gerealiseerd. 


