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Inleiding
In september 2020 is Beeld en Geluid Den Haag aan het publiek geïntroduceerd; een
nieuwe naam, een museum. Het museum is actueler dan ooit, met thema’s als de rol van de
informatievoorziening in de democratie, pers en journalistiek. Wij richten ons op het
vergroten van nieuwswijsheid onder al onze bezoekers. Dat heeft zich via verschillende
activiteiten vertaald naar succesvolle programmering, educatie en exposities.

Toch hebben wij in 2021 minder activiteiten kunnen ontplooien dan gepland en gehoopt. De
gehele culturele sector werd hard getroffen door een nieuwe lockdown tussen mid december
2020 en begin juni 2021. Bijna een half jaar zonder publiek omdat het museum geen
bezoekers mocht ontvangen op gebied van tentoonstellingen, onderwijs of programmering.
Alleen de zakelijke markt liep gedeeltelijk door middels het faciliteren van webinars en
andere online bijeenkomsten. Dit heeft uiteraard een grote impact gehad op zowel onze
(financiële) bedrijfsvoering als op het welzijn van het team. Daarnaast werkt het museum
continu aan haar naamsbekendheid, aangezien het museum voor het grote publiek nog
steeds relatief onbekend en nieuw is.
Desondanks heeft het team van Beeld en Geluid altijd haar ‘schouders eronder gezet’ en
zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van exposities, programmering en nieuwe
samenwerkingen met partners. Zodoende hebben we een mooi 2e helft van het jaar
gerealiseerd met een rustige, maar gestage terugkeer van bezoekersaantallen en zelfs het
behalen van onze zakelijke targets. Iets waar we bijzonder trots op zijn!

Perswaarde € 411.008

Persbereik 209.214.401

Museumbezoekers 8.172

Bezoekers publieksprogrammering 4.064

Onderwijs (aantal leerlingen) 1.382

Zakelijke omzet € 1.427.221

Zakelijke bezoekers 15.925
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Missie en doelstellingen
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 activiteiten in Hilversum en in Den
Haag worden steeds meer vormgegeven vanuit dit perspectief. In Hilversum ervaren
bezoekers hoe wij leven in media. Door te laten zien hoe media zich ontwikkelen en door
inzichtelijk te maken hoe dit ons leven beïnvloedt. We maken bezoekers bewust van het feit
dat ze niet alleen consument zijn, maar ook producent en beïnvloeder. Sinds 2019 is Beeld
en Geluid 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 publiek
onderzoeken we welke rol media spelen in onze democratie en hoe ze kunnen bijdragen
aan een open en vrije samenleving. Juist in deze huidige maatschappij, waarin journalisten
onherkenbaar hun werk moeten doen uit veiligheid en de wereld steeds verder
gepolariseerd lijkt te raken, is het belang van een betrouwbare nieuwsvoorziening cruciaal.
Beeld en Geluid Den Haag zet zich hier sterk voor in door middel van het bevorderen van
nieuwswijsheid onder al haar bezoekers.

Missie
Bij Beeld en Geluid Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te
onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan
een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid,
toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Doelstellingen
De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:

● een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van
communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in Den Haag
en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;

● het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en
toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van
nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media
en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot
het nationale culturele en industriële erfgoed, en het verrichten van al hetgeen
dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.
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Actueel beleidsplan
Omdat de hedendaagse mediacultuur erg breed en complex is, brengen we bij Beeld en
Geluid Den Haag meer focus aan en ligt in alle kernactiviteiten speciale nadruk op de
volgende thema’s:

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

● Pers en journalistiek, die zowel door de opkomst van data en technologie als door
maatschappelijke veranderingen continu in transitie zijn.

● Nieuwswijsheid, het bewustzijn van hoe verschillende informatievoorzieningen jouw
blik op de wereld kunnen kleuren en beïnvloeden.

Deze thema’s komen niet alleen terug op de museumvloeren, maar ook in de
programmering, onderzoek 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
publieksprogrammering die we in samenwerking met Hilversum en andere, vaak lokale
partners, tot stand brengen.

Kernactiviteiten
Alle activiteiten van Beeld en Geluid Den Haag zijn te herleiden tot 5 kernactiviteiten die
hieronder beschreven worden. Al deze activiteiten 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 zichtbaarheid.

1. Museum
1.1. Tentoonstellingen

Vanaf 3 juni mocht het museum weer open voor publiek. Na een aanvankelijke rustige start
in de gehele culturele sector, hebben we vanaf 17 juli meer publiek weten te genereren met
de tijdelijke tentoonstelling World Press Photo 2021. Enkel in die zes weken looptijd hebben
3.867 mensen het museum en de tentoonstelling bezocht, bijna de helft van het totale aantal
bezoekers over 2021.

Daarnaast heeft het museum andere tijdelijke wisselexposities georganiseerd. Zoals
infographics over mediawijsheid door studenten van de St. Joost School of Art & Design.
Een opdracht waar de studenten samen met Beeld en Geluid een semester aan gewerkt
hebben. Vanaf augustus resulteerde een samenwerking met het Noorderlicht Festival te
Groningen tot een fototentoonstelling ‘The Makeable Mind’, met werk van onder andere Bas
Uterwijk, Elena Efeoglou, Lisa Hoffmann en Stephanie Lepp. Het jaar eindigde in december
met een expositie door KABK fotografie studente Anna Theunissen over haar beeld van Den
Haag vergeleken met de kenmerkende mediabeelden over de stad.
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Naar aanleiding van de feedback uit de eerste bezoekersresultaten (enquêtes), is in het
najaar van 2021 begonnen met de zogeheten ‘optimalisatie’ van de vaste tentoonstelling van
het museum. Sommige onderdelen waren al dusdanig intensief gebruikt dat deze vernieuwd
of aangepast diende te worden. Daarnaast werden enkele exhibits verder uitgebreid met
collectiestukken, meer toelichting en zijn enkele onderdelen uitgekozen voor algehele
vervanging of aanpassing van het ontwerp. Dit project loopt nog door in 2022 en zorgt voor
een verbeterde ervaring van bezoekers en een duidelijker museaal verhaal. Eén onderdeel
van deze verbeterslag is de toevoeging van ‘De Nieuwswijzer’ een papieren gidsje voor
volwassen bezoekers met meer achtergrondinformatie en uitleg over de routing. De
Nieuwswijzer is tot stand gekomen dankzij een subsidiebijdrage van de Gemeente Den
Haag, via de regeling ‘Investeren in Cultuur’.
Daarnaast heeft het museum ook subsidie van de Gemeente Den Haag ontvangen om de
toegankelijkheid van het museum te verbeteren voor bezoekers met een visuele en/of
auditieve beperking. In samenwerking met de Stichting Oren en Ogen Tekort, de Stichting
Voorall en Accessibility heeft het museum een programma in gang gezet om zowel de
tentoonstelling toegankelijker te maken, als onze informatievoorziening en is gewerkt aan
verhoogd bewustzijn over deze doelgroep onder al het personeel. In het voorjaar van 2022
wordt dit project afgerond, na toevoeging van een nieuwe exhibit over nieuwsvoorziening
voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking en worden de verbeteringen aan het
museum breed gecommuniceerd middels een marketing campagne.

1.2. Familieactiviteiten
In 2021 hebben wegens verschillende lockdowns, enkel in de herfstvakantie familie
activiteiten kunnen plaatsvinden. De herfstvakantie stond geheel in het teken van het NOS
Jeugdjournaal. Doorlopend konden jonge bezoekers (8-12 jaar) ontdekken wat het werk van
een journalist inhoudt middels verschillende begeleide opdrachten van het
‘Kinderpersbureau’. Daarnaast gaven we workshops ‘Fake News’ en waren vooral de NOS
Jeugdjournaal Masterclasses een groot succes, met presentaties van verschillende
presentatoren en verslaggevers van het NOS Jeugdjournaal.
De geplande activiteiten voor de kerstvakantie rondom radio-maken zijn doorgeschoven
naar de meivakantie 2022.

2. Collectie
De communicatie-collectie van Beeld en Geluid Den Haag is wegens de lockdown een half
jaar vrijwel niet toegankelijk geweest. Hierdoor hebben verschillende onderhouds- en
registratie werkzaamheden achterstand opgelopen. Zowel de conservator als de vrijwilligers
hebben lange tijd niet fysiek met de collectie kunnen werken. Toch is er op de achtergrond
hard gewerkt aan onder andere de zichtbaarheid van de collectie. Zo is de collectie
regelmatig gebruikt in social media uitingen en zijn er enkele ‘collectie verhalen’ in video en
blogs op de website verschenen. Ook is gewerkt aan de zichtbaarheid van onze collectie op
andere locaties, door middel van bruiklenen en schenkingen. Tevens zijn er in 2021 diverse
objecten geselecteerd die een vaste plaats in het nieuwe museum in Hilversum krijgen vanaf
opening in het najaar van 2022.
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Omdat het onderhoud van de collectie een grote achterstand heeft opgelopen, heeft het
museum dankzij een projectsubsidie van het Mondriaan Fonds in het najaar een tijdelijke
collectiemedewerker kunnen aanstellen (voor twee jaar). Deze medewerker beheert de
objecten in de depots, voert diverse object-hanteringen uit, werkt aan de registratie van
objecten en beheert de bruikleen- en schenkingen administratie.
Als laatste punt is in 2021 in nauwe samenwerking met Beeld en Geluid (Hilversum) gestart
met de inventarisatie van de gezamenlijke depot-wensen en -eisen voor de toekomst om de
gehele collectie op beide locaties (en eventueel een externe locaties) toekomstbestendig
onder te brengen. In voorbereiding hierop is in Den Haag tevens gestart met standplaats
controles en de verdere herijking van collectie-onderdelen.

3. Programmering
De publieksprogrammering had in 2021 te kampen met wisselende beperkingen en
mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen. Toch hebben we middels een combinatie
van fysieke, hybride en online events meerdere succesvolle events gerealiseerd. De
programma’s werden samen bijgewoond (live of online) door ruim 4.000 bezoekers.
Hieronder een greep uit de verschillende events die geprogrammeerd waren;

● Journalistieke events rondom de journalistieke prijzen van De Tegel en De Zilveren
Camera (prijsuitreiking) en vakinhoudelijke programma’s met de Stichting voor
Verhalende Journalistiek (True Stories Festival), ACED (platform for design and
journalism), Cartoon Movement (Evergreen Satire) en de Dag van de Persvrijheid (in
samenwerking met het Nederlandse persvrijheidscomité).

● Mediacollege’s, mediacafe’s en de Museum Jeugd Universiteit, geproduceerd in
samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Met onderwerpen
als politieke vrouwen in de media, diversiteit en representatie in de reclamewereld en
de rol van de burger in de media, de Westerborkfilm en enkele programma’s over de
collectie.

● Meet-ups (nabesprekingen van programma’s met makers en publiek) over de film ‘De
Oost’, de podcast ‘Revolusi’ (i.s.m. De correspondent en David van Reybrouck) en
theaterprogramma ‘Oksigen’. Maar ook de boekpresentatie van ‘Acht jaar acht uur’
van Ron Fresen.

● Programmering in het kader van de Dutch media Week: waaronder het Haags
foto-debat (i.s.m. ANP), de Haagse Social Media Awards (i.s.m. PIP), de nieuwe
workshop polarisatie-parade, een buitententoonstelling met politieke nieuwsfotografie
bij de Tweede Kamer (i.s.m. ANP) en een workshop met studenten van de KABK
over hergebruik van het (audiovisuele) archief.

● Lichtere programmering over media(historie) zoals Swiebertje, de Familie Knots,
Karbonkel en een pubquiz over Fakenieuws. O.a tijdens de Haagse Museumnacht.
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4. Educatie en onderwijs
4.1. Lifelong Learning

De verkenning van het najaar 2020 naar de mogelijkheden om meer aanbod te ontwikkelen
voor doelgroepen ‘buiten de schoolpoorten’, heeft in 2021 in eerste instantie geleid tot de
aanstelling van een Coördinator Nieuwswijsheid. Deze coördinator is gestart met twee
kerntaken; enerzijds het bijdragen aan het nieuwswijzer maken van de samenleving middels
media-uitingen (zoals redactionele bijdragen aan de website Isdatechtzo.nl, maar ook
wekelijkse optredens in verschillende nationale en lokale radio-uitzendingen) en anderzijds
het verkennen van de nieuwe doelgroepen en het opstarten van ontwikkeling van aanbod
voor deze doelgroepen. Beide kerntaken zijn goed van de grond gekomen in 2021, met vele
mediaoptredens en de ontwikkeling van minimaal twee nieuwe workshops voor divers
publiek.
In tweede instantie heeft de verkenning ook geleid tot de aanstelling van een Onderzoekers
Nieuwswijsheid in de zomer van 2021. Deze onderzoeker draagt zorg voor het opzetten van
verschillende nieuwe onderzoeken met samenwerkingspartners (zoals diverse
universiteiten) op gebied van gebruik van (nieuws) media en volgt andere onderzoeken op
de voet. Deze kennis vertaalt zich vervolgens naar zowel de onderwijs workshops, die
‘evidence-based’ ontwikkeld worden, als nieuwe publieksprogrammering en activiteiten die
van de laatste kennis gebruik maken om hun doelgroepen te informeren en activeren. In
2022 zal Lifelong Learning zodoende een nog grotere rol spelen voor Beeld en Geluid.

4.2. Onderwijs
Ons onderwijsaanbod - voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs en MBO/HBO - is in 2021
volledig in lijn gebracht met het aanbod in Hilversum. Er is voor Den Haag geïnvesteerd in
extra AV materiaal om alle workshops te kunnen aanbieden én om vanaf de Haagse locatie
eenvoudig materiaal mee te kunnen nemen naar scholen voor workshops op locatie.
Het reserveren van workshops is geheel gecentraliseerd, waardoor alle boekingen en de
inzet van de museumdocenten centraal vanuit Hilversum wordt georganiseerd en
aangestuurd. Daarnaast heeft Beeld en Geluid een Kwartiermaker Onderwijs aangesteld,
die het aanbod door middel van acquisitie onder de aandacht brengt van meer scholen en
overkoepelende organisaties met als doel om het bereik te vergroten en nieuwe kansen te
ontdekken. Met dank aan al deze efficiencyslagen en desondanks de coronamaatregelen en
lockdown, heeft Beeld en Geluid Den Haag in het najaar van 2021 toch nog 1382 leerlingen
mogen ontvangen.

In de zomer van 2021 hebben wij subsidie gekregen vanuit het Kickstart Cultuurfonds
waarmee wij een nieuw spel voor VO leerlingen hebben kunnen ontwikkelen waardoor zij
veilig en ‘corona-proof’ zelf het museum kunnen bezoeken. Samen met Studio Kloek, is een
interactief, digitaal spel ontwikkeld op basis van Ludodidactiek; het ontwerpen van onderwijs
en leergedrag op basis van gameprincipes, waarbij de leeruitkomsten centraal staan. Dit
past uitstekend bij het interactieve en hands-on karakter van het museum. In het najaar is
het spel ontwikkeld, maar wegens corona is de test- en implementatiefase doorgeschoven
naar het voorjaar van 2022.
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5. Zakelijke markt
In 2021 bleef corona de zakelijke markt domineren. Door het steeds wijzigen van
maatregelen zijn we continu geswitched van live naar hybride en online. Door onze ervaring
uit 2020 hadden we een duidelijke propositie naar onze opdrachtgevers en wisten veel
nieuwe en bestaande relaties ons te vinden voor het organiseren van een event.

In de zomer van 2021 hebben we eigen apparatuur aangeschaft om volledig zelfstandig
webinar en hybride events te kunnen organiseren. Het ontwikkelen van een eigen simpel
eventplatform was de volgende stap waarmee we veel opdrachtgevers voor ons hebben
weten te winnen (en te ontzorgen).
In het najaar zijn we, dankzij een bijdrage van de Gemeente Den Haag, gestart met de
organisatie van Club BENG; dé netwerkclub voor event-, marketing en
communicatieprofessionals én culturele instellingen in de regio Den Haag bij elkaar brengt.
Het doel van Club BENG is om de slagkracht en het bereik van onze culturele en educatieve
activiteiten te vergroten door een activering, uitbreiding en betere benutting van het netwerk
van personen en bedrijven dat wij bereiken met onze zakelijke dienstverlening. Door onze
zakelijke klanten en relaties uit de communicatie-, media- en evenementensector in contact
te brengen met elkaar en met onze propositie en ons portfolio als mediamuseum versterken
we onze commerciële kracht en capaciteit ten behoeve van ons culturele aanbod, waardoor
we meer bezoekers naar ons museum krijgen, meer educatieve workshops aan kunnen
bieden en onze programmering nog succesvoller maken door meer en een breder publiek te
bereiken.

Door het splitsen van de productie- en sales werkzaamheden in twee verschillende teams,
hebben we in 2021 grote stappen gezet om onze sales funnel te optimaliseren en met meer
professionele aandacht de events te realiseren. Ook hebben we onze kwaliteit beter weten
te behouden. Dit heeft geresulteerd in veel terugkerende en tevreden opdrachtgevers.

In totaal verzorgden we 627(!) events voor onze opdrachtgevers. In 2021 waren onze
opdrachtgevers vooral overheid, ministeries, provincie en gemeente in plaats van de
corporates die door de corona maatregelen nog geen events mochten organiseren.
Zodoende hebben we in 2021 15.925 zakelijke bezoekers mogen ontvangen en hebben we,
dankzij onze actieve en innovatieve instelling, 110% van de beoogde omzet weten te
behalen. Dankzij onze focus op uitstekende service en kwaliteit, gaven onze zakelijke
bezoekers ons gemiddeld een 8,5 als waardering.
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Bedrijfsvoering

Algemeen
Sinds de bestuurlijke fusie met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in de zomer
van 2019, is de samenwerking tussen beide partijen in 2021 nog verder uitgebouwd en
verstevigd. Ondanks dat de organisatie in Den Haag nog zelfstandig opereert, maken beide
locaties intensiever gebruik van elkaars kennis en kunde. Het idee van ‘Een gedachte, twee
locaties’ heeft duidelijk vorm gekregen. Zo is onder andere de publieksprogrammering van
Hilversum ook in Den Haag geprogrammeerd, ontwikkelt Hilversum de vakantieactiviteiten
voor Den Haag en worden alle onderwijsworkshops centraal ontwikkeld en geboekt. Den
Haag werkt onder meer intensief mee aan collectieverhalen voor de museale vernieuwing in
Hilversum en brengt professionele sales kennis naar de collega’s in Hilversum.

Het team in Den Haag heeft in 2021 enkele personele wisselingen en uitbreidingen gekend,
onder andere op gebied van Duty Management en Event Productie. Het team van Meetings
& Events is mid 2021 opgesplitst in twee teams: Sales en Productie, waardoor de afdelingen
gerichter en efficiënter kunnen werken, met betere en grotere resultaten als gevolg.
Daarnaast is er in samenwerking met Hilversum ruimte ontstaan om zowel een Coördinator
Nieuwswijsheid en een Onderzoeker Nieuwswijsheid aan te stellen, om onze essentiële
propositie over nieuwswijsheid handen en voeten te geven. De eerste (pilot) activiteiten en
onderzoeken zijn in de 2e helft van het jaar al uitgevoerd en leveren een voedzame bodem
om op door te ontwikkelen in 2022.

Helaas heeft onze algemeen directeur Tom de Smet in het najaar 2021 een andere koers
gekozen en is per 01 oktober directeur bij het Nationaal Archief geworden. Een prachtige
baan die hem veel mooie kansen biedt. Wij wensen hem uiteraard alle succes op deze
nieuwe plek. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door twee collega’s die in
duo-functie de directie overnemen; Elke Smelt als algemeen directeur en Sarah-Jane Earle
als zakelijk & museaal directeur.

Partnerships
Beeld en Geluid Den Haag heeft in 2021 een aantal bestaande samenwerkingen verder
uitgebouwd en geïnvesteerd in nieuwe strategische partnerships. Zo bestonden er al
samenwerkingen met Haagse partijen op het gebied van programmering (zie voorbeelden bij
‘Kernactiviteit 3. Programmering’) maar zijn er ook nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een
voorbeeld is het platform SPREEK, een debat en dialooginitiatief van tien Haagse
instellingen.

Onze relatie met de gemeente Den Haag is verstevigd in 2021. Er bestond al een
samenwerking op het gebied van journalistieke programmering, en ook in 2021 heeft de
gemeente de programma’s Dag van de Persvrijheid, de Haagse Dutch Media Week en een
programma in samenwerking met Noorderlicht mede mogelijk gemaakt. De gemeente heeft
in 2021 ook andere activiteiten ondersteunt, zoals de ontwikkeling van onze eigen
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netwerkorganisatie Club BENG en de ontwikkeling van een informatieve gids voor ons
museum genaamd  “De Nieuwswijzer”.

Verder zijn wij net als onze grote zus in Hilversum partner van de Vriendenloterij, en doen wij
dankbaar mee aan de VIP-kaartacties die door de loterij worden georganiseerd. Deze acties
hebben in coronatijd meerdere keren voor een opleving van bezoekers en dus ook
inkomsten gezorgd. Tot slot was Beeld en Geluid Den Haag in 2021 zeer succesvol in het
werven van externe middelen voor onze activiteiten.

Hieronder volgt een overzicht van de ontvangen subsidies in 2021:
● Live genieten van mediacultuur na een digitaal jaar, marketingacties en de

ontwikkeling van een informatieve tour door ons museum voor kinderen, Kickstart
Cultuurfonds

● Journalistieke programmering, debatten en lezingen over media, journalistiek en
persvrijheid, Gemeente Den Haag

● Club BENG, een netwerkorganisatie die onze culturele activiteiten versterkt,
Gemeente Den Haag

● BenG toegankelijk voor Iedereen, aanpassingen museum voor mensen met een
zintuiglijke beperking, Gemeente Den Haag

● Heropening Beeld en Geluid, marketingacties rondom de heropening van ons
museum, Gemeente Den Haag

● De Nieuwswijzer, de ontwikkeling van een papieren gids ter ondersteuning van een
bezoek aan ons museum, Gemeente Den Haag

● Een duurzaam onderkomen voor onze collectie Communicatiecultuur, extra
capaciteit voor de herijking en toekomstige verhuizing van delen van onze collectie,
Mondriaan Fonds

● Herstelfonds, compensatie exploitatietekort vanwege de coronamaatregelen,
Gemeente Den Haag

● Data als kans (editie 2), talentontwikkelingsprogramma op het gebied van
data-driven onderzoek, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Marketing / zichtbaarheid
Dankzij de creatieve oplossingen op het gebied van programmering en de zakelijke
evenementen, zijn we in 2021 goed zichtbaar geweest. Natuurlijk minder dan gewenst,
corona heeft ook duidelijke invloed gehad op onze zichtbaarheid.

Toch wisten we ook tijdens de lockdowns zichtbaar te blijven, bijvoorbeeld door:

- De toepassing van onze collectie in wetenschappelijk onderzoek, zoals de
Brienne brieven.

- Vertaalslag naar regionale relevantie van landelijke programmering, zoals het
interview met Patrick Bremmers op Omroep West over het Mediacafe van Swiebertje
in de Haagse verzorgingshuizen.

- In de Haagse programmering op het gebied van journalistiek bleek de
samenwerking met partners met een sterk profiel en eigen netwerk een
succesvolle aanpak voor het bereiken van een groot online publiek. De talkshow met
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winnaars van de De Tegel en de prijsuitreiking van de Zilveren Camera trokken
samen 1150 online bezoekers.

- In april heeft Beeld en Geluid Den Haag zich flink in de lokale perskijker gespeeld
door het ontwikkelen van de Media Stadswandeling. Toenmalig directeur Tom de
Smet kreeg de kans hier uitgebreid over te vertellen op denhaag.fm en het AD
besteedde paginagroot aandacht aan de wandeling.

Toen de deuren weer open mochten, werd er hard getrokken aan de bezoekersaantallen.
Gelukkig hadden we prachtige programmering waardoor we een mooi bereik hebben
behaald qua marketing en zichtbaarheid. Enkele hoogtepunten:

- World Press Photo 2021, de grote jaarlijkse internationale persfotowedstrijd, bleek
wederom een succes waarbij er circa 3900 bezoekers naar de expositie zijn
gekomen. Op het gebied van zichtbaarheid is er naast de reguliere online kanalen
ook een tramcampagne ingezet om de expositie te promoten.

- 30 sept t/m 9 oktober vond de Dutch Media Week plaats. Op het Anna van
Buerenplein naast Den Haag Centraal waren outdoor fotodisplays tentoongesteld
met foto’s van het ANP om de Dutch Media Week te promoten. Ook is er gedurende
Dutch Media Week een tramcampagne ingekocht op tramlijn 6 en 12. Deze tram
reed door Den Haag, Voorburg en Leidschendam.

- Op 9 oktober kleurde Den Haag paars voor Museumnacht.
Onze socialmediakanalen zijn ingezet om de Museumnacht te promoten. Reposts
door Museumnacht zorgden voor een grote verspreiding. Verder is er een online
campagne ingezet op Facebook en Instagram. Op onze website stond het agenda
item en een banner op de homepage. Op Dagjeweg.nl en denhaag.com stond de
activiteit in de agenda. De opkomst was overweldigend, het museum vulde zich met
enthousiaste bezoekers, waarvan veel mensen voor het eerst kennis maakten met
BenGDH.

- Hare Majesteit Koningin Máxima nam woensdagmiddag 24 november in Museum
Beeld en Geluid in Den Haag het eerste exemplaar van het fotoboek van Stichting
Haags Verhaal in ontvangst. De bijbehorende expositie in de Eventzaal met enkele
foto’s uit het boek was gratis te bezoeken. Uiteraard is er op social media uitgebreid
aandacht aan besteed. Verschillende (regionale) media hebben hierover
gepubliceerd met ruim 3 miljoen aan bereik en ruim €6.000 aan AVE.
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Financieel
Ook in 2021 zijn de activiteiten van Stichting Beeld en Geluid Den Haag sterk beïnvloed
door Corona. Zo bleven de inkomsten uit museumbezoek ver achter op begroting. De in
2020 ingezette transitie van live evenementen naar online evenementen heeft in 2021
verder zijn vruchten afgeworpen. Veel afnemers wisten de weg naar Beeld en Geluid Den
Haag te vinden, echter de marge op online evenementen is minder hoog dan die op live
evenementen. Online evenementen zijn duurder in productie, met name door inzet van
streamings- en opnameapparatuur. Door bijdragen vanuit het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid is Beeld en Geluid Den Haag in staat gebleken online en live
programmering te realiseren waarmee de zichtbaarheid van de naam Beeld en Geluid werd
gecontinueerd. Door beperkt onderhoud te plegen en slim PR en marketing te bedrijven, zijn
de beheerslasten onder controle gebleven.

Gedurende 2021 heeft Beeld en Geluid Den Haag geen gebruik gemaakt van landelijke
steunmaatregelen zoals de NOW-regelingen of de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Wel heeft
Beeld en Geluid Den Haag een aanzienlijke bijdrage ontvangen van het Herstelfonds van de
Gemeente Den Haag. Ook is het in 2021 gelukt om projectsubsidies binnen te halen voor
onder meer de Dutch Media Week, de dag van de persvrijheid en een tentoonstelling als
onderdeel van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival.
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