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Voorwoord

“Iets voorspellen is erg moeilijk, vooral wat de toekomst betref.” Niels Bohr.

Musea gaan over het verleden, maar gaan musea ook over hun eigen toekomst? In de twee 

eeuwen sinds de opkomst van musea is de zorg ervoor van de gegoede burgerij langzaam 

overgegaan in de handen van de overheid. Diezelfde overheid is alweer twee decennia 

bezig die zorg in kleine stappen terug te geven aan de musea zelf. Die ontluikende zelfstan-

digheid - ook in de vorm van musea die het zonder overheidssteun redden - maakt dat 

musea meer dan ooit moeten nadenken over wat hen te wachten staat.

De veranderingen in de samenleving zijn omvangrijk en musea stellen zich voortdurend de 

vraag wat dit voor hen betekent. Of het nu de opkomst van internet, geopolitieke verschui-

vingen, ecologische trendbreuken of demografische feiten betreft, direct of indirect zullen 

alle onderdelen van het museale werk worden beïnvloed door wat er in de wereld gaande 

is. Veranderingen in de wereld zullen elk museum op een andere manier treffen. Daarom is 

de Agenda 2026 niet op ieder museum evenzeer van toepassing. De Agenda 2026 stipt de 

belangrijkste ontwikkelingen aan die de museumsector als geheel zeer waarschijnlijk te 

wachten staan. Daarnaast wordt in de Agenda 2026 een inschatting gemaakt van wat deze 

ontwikkelingen voor de sector kunnen betekenen en wordt aangegeven hoe zij de agenda 

van de Museumvereniging zelf mogelijk bepalen in de periode tot aan 2026, wanneer de 

vereniging 100 jaar bestaat.

De Agenda 2026 is een denkoefening, een verzameling 

van collectieve wijsheid, een schets van wat zich door de 

oogharen aftekent. Het is tevens een uitnodiging tot debat, 

vooral over wat de gevolgen kunnen zijn en welke 

conclusies daaraan verbonden kunnen worden.

De tekst is tot stand gekomen dankzij de medewerking 

van diverse personen en organisaties, die wij danken voor 

hun medewerking. Zonder hun inbreng was het ons niet 

gelukt tot deze kijk op de gezamenlijke toekomst van de 

museumsector te komen.

Laat maar komen, die toekomst.

Siebe Weide, Max Meijer en Marieke Krabshuis 

September 2010

1



De agenda 2026 is een denkoefening over de toekomst  

van de museumsector. In dit proces zijn de volgende 

stappen gezet:

Op basis van deskresearch zijn de eerste ontwikkelingen 

en trends benoemd. Deze eerste oogst is vervolgens 

aangescherpt. Vier relevante elkaar beïnvloedende 

autonome processen (demografie, ecologie, geopolitiek, 

technologie) zijn afgezet tegen vier voor de museumbranche 

relevante maatschappelijke domeinen in Nederland: 

samenleving, economie, ruimtelijke ordening en politiek. 

De hieruit voortgekomen trends zijn vervolgens getoetst 

in brainstormsessies.

Vertegenwoordigers uit de museumsector en aanverwante 

maatschappelijke velden gingen in deze brainstormsessies 

aan de hand van een aantal vragen dieper in op de trends. 

Worden de trends herkend? Wordt de relevantie ervan 

hoog of laag geacht voor de toekomst van de museum-

branche en wordt de voorspelbaarheid ervan eveneens 

hoog dan wel laag geacht? De sessies resulteerden in een 

eerste verdeling van de trends op basis van relevantie en 

voorspelbaarheid (zie schema 1).

Inleiding

Schema 1. Trends op de as van voorspelbaarheid en relevantie versie 1

De trends zijn in dit schema ingedeeld in vier categorieën.  

Bij elke categorie past een andere aanpak: 

1) Trends met een hoge voorspelbaarheid en hoge relevantie  aanpak = initiëren 

2) Trends met een lage voorspelbaarheid en een hoge relevantie  aanpak = actief volgen 

3) Trends met een hoge voorspelbaarheid en lage relevantie  aanpak = passief volgen

4) Trends met een lage voorspelbaarheid en een lage relevantie  aanpak = negeren
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Overeenkomstig deze aanpak zijn alleen de trends met 

een hoge relevantie in het verdere traject uitgewerkt.  

Deze trends zijn vervolgens geclusterd omdat er veel  

overlapping was. Vervolgens zijn ze ter toetsing voorgelegd 

aan deskundigen (vakreferenten, wetenschappers en Res&D 

specialisten). Trends verschoven hierdoor in het schema. 

De richting waarin sommige trends ontwikkelen bleek 

toch minder voorspelbaar. Ook op de relevantie-as 

werden trends verschoven omdat ze op macroniveau 

relevant waren maar veel minder op het mesoniveau van de 

hele sector. Het leverde uiteindelijk het rechter schema op.

Hieruit volgen de zes trends die in Agenda 2026  

centraal staan:

1. Babyboom met pensioen

2. Groei internationaal cultuurtoerisme

3. Minder subsidie

4. Ontwikkeling van de Randstadmetropool

5. Gedigitaliseerde samenleving

6. Meer Europese invloed

Schema 2. Trends op de as van voorspelbaarheid en relevantie versie 2

Deze trends worden besproken in de gelijknamige hoofdstukken. Per trend wordt eerst  

een beschrijving en toelichting gegeven. Vervolgens gaat elk hoofdstuk in op de positie van 

de trend in het geheel. Elke trendbeschrijving wordt afgesloten met de mogelijke effecten 

voor musea. Hoofdstuk zeven beschrijft de belangrijkste conclusies. 
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1. Babyboom met pensioen
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De trend

In 2026 heeft Nederland 17,3 miljoen inwoners,  

0,7 miljoen meer dan in 2010. Hoewel de bevolkingsgroei 

afneemt, verandert de samenstelling aanzienlijk:  

Nederland is dan in hoge mate vergrijsd. Het aandeel  

in de Nederlandse bevolking van 65-plussers stijgt van  

15 procent in 2010, tot bijna 22 procent rond 2026.  

De grote groep babyboomers die tussen 2010 en 2030 

met pensioen gaat, is gezond, heeft een hoge levensver-

wachting, beschikt over een relatief hoog opleiding- en 

welvaartniveau en blijft tot op hoge leeftijd mobiel.  

De groep net ‘achter’ de babyboomers werkt langer door 

en gaat tussen het 65ste en 70ste levensjaar met pensioen. 

De keerzijde van de toenemende levensverwachting is  

een toename van het aantal zorgbehoevenden dat gebruik 

maakt van een gedifferentieerde zorgketen: van mantelzorg 

tot geïnstitutionaliseerde zorg. 

 

Recreatie, extended learning en aantrekkelijke  

vormen van (vrije)tijdsbesteding zijn voor de babyboom 

generatie van groot belang. Dat maakt de babyboom-

generatie in 2026 voor aanbieders daarvan tot het 

belangrijkste marktsegment.

De positie

Binnen de relevante trends neemt de vergrijzing een koppositie in. Alle gehanteerde 

bronnen gaan daarbij uit van een toename van de gemiddelde levensverwachting, gelijk-

blijvend migratiesaldo en afname van het aantal geboorten. Zowel empirisch als modelmatig 

is de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking (en die in de buurlanden) een 

feit. De effecten op de museumsector lijken groot en kansrijk. 
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Zij zijn ook de laatsten die zowel over de gerelateerde 

objecten én de bijbehorende verhalen beschikken,  

en zijn daardoor interessante leveranciers van kennis en 

realia. Mogelijk heeft dit effect op het collectiebeleid en  

brengt dit een herwaardering met zich mee voor objecten 

uit de twintigste eeuw (inspelend op nostalgie van de 

babyboomers). 

Het ontwikkelen van aanbod voor de babyboomers heeft 

voor musea en erfgoedinstellingen mogelijke keerzijden. 

Het kan leiden tot té eenzijdige marketing en productont-

wikkeling, met als effect een te eenzijdige publieksamen-

stelling. Dit kan het imago van musea beïnvloeden en de 

gedachte versterken dat musea vooral iets voor ouderen 

zijn. Dat kan de middengroep (35-65) vervreemden van 

musea en de aansluiting met jongeren (tot 35 jaar) 

verspelen. Het blijft alleen daarom al van belang te 

investeren in jong publiek en daarmee toekomstig publiek, 

ook na de babyboomgolf.

Een andere mogelijke keerzijde is dat musea in hun vorm 

meer en meer op elkaar kunnen gaan lijken, zowel 

inhoudelijk als in hun servicelevel. Musea moeten 

voorkomen dat zij gaan lijken op de gemiddelde Europese 

winkelstraten waar overal dezelfde winkels dezelfde 

producten aanbieden. Het maakt de stad of plek minder 

uniek en relevant en leidt tot saaiheid en eenvormigheid. 

De effecten 

De veronderstelling dat deze groep ‘toch wel komt’ is echter niet terecht. Juist hun 

ontwikkelde smaak en wensen maken hen kritisch, en met de steeds veelzijdiger wordende 

vrijetijdsmarkt is een keuze voor het museum niet vanzelfsprekend. Er is in toenemende 

mate sprake van een verdringingsmarkt waarbij musea hun concurrentiepositie ten 

opzichte van andere aanbieders van informatie, kennis, beleving en ontspanning blijvend 

moeten bevechten. Een aantrekkelijk inhoudelijk aanbod is minstens even belangrijk als 

optimale flankerende voorzieningen. Bereikbaarheid, parkeergelegenheid, museumcafé, 

restaurant en winkel zijn voor de positionering en aantrekkingskracht van musea net zo 

belangrijk als de tentoonstellingen en collectiepresentaties. 

Een in omvang toenemende doelgroep met tijd, geld en een brede belangstelling voor  

een cultureel- en museaal aanbod zal het museumbezoek in potentie doen toenemen. 

Daarvan kunnen alle musea profiteren, zowel de grote, middelgrote als kleine musea.

Behalve als bezoekersgroep biedt de groep babyboomers ook een interessant potentieel 

aan ‘supporters’ van musea in de vorm van vrijwilliger, vriend of donateur (van geld of 

relevante objecten). Het versterken en professionaliseren van vriendenbeleid (relatiemarke-

ting) lijkt voor alle musea kansrijk. Het rekruteren van vrijwilligers en/of donateurs lijkt 

primair weggelegd voor musea met een sterke inhoudelijke (special interest of thema) of 

regionale binding, dus de middelgrote en kleine musea.

Effecten voor het collectiebeleid zijn lastiger te duiden. De babyboomgeneratie was zelf of 

via hun ouders getuige van een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen die inmiddels 

gemusealiseerd zijn. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie, de opkomst van 

de welvaartsstaat, voortschrijdende mechanisatie, automatisering en mobiliteit, de ontzuiling 

en ontkerkelijking. De omslag van ‘memory to history’ ligt besloten in deze generatie.  
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2. Groei internationaal cultuurtoerisme
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De trend

In 2009 brachten 10 miljoen toeristen een bezoek aan 

Nederland. In 2020 stijgt dat aantal naar ruim 14 miljoen 

in 2020. Het aantal Europese inkomende toeristen groeit 

van 8,1 miljoen in 2009 naar 11,4 miljoen in 2020. Een 

belangrijk deel van die groei komt voort uit de toenemende 

vergrijzing - met bijbehorend consumptie patroon - die ook 

internationaal een rol speelt. De snelst groeiende groep 

inkomende toeristen is de Aziatische toerist. Overigens 

neemt deze groep, in weerwil van de vaak hoge verwach-

tingen ten aanzien van reislustige Chinezen, met 8% van 

het totaal een relatief bescheiden positie in.

Een groei van 4 miljoen toeristen lijkt bescheiden, maar 

kan tot een substantiële groei het jaarlijks aantal museum-

bezoeken leiden. Cultuur vormt immers een belangrijke 

toeristische trekker voor Nederland. Buitenlandse 

toeristen maken veel gebruik van het culturele en museale 

aanbod, dat in ons land op hoog niveau in een aantrekke-

lijke diversiteit en op een klein oppervlak beschikbaar is. 

Anno 2009 bezoekt 41% van de buitenlandse toeristen 

tijdens het verblijf in Nederland een museum en 50% een 

bezienswaardigheid en/of historische plaats. Voor 11% van 

de bezoekers vormen deze beide culturele activiteiten zelfs 

de belangrijkste aanleiding voor de reis naar Nederland. 

De positie

Algemeen wordt aangenomen dat het aantal inkomende toeristen uit het buitenland zal 

toenemen. De voorspelbaarheid ook op de middellange en lange termijn is dan ook groot. 

De relevantie lijkt het meest evident voor de grote Randstedelijke musea. Daardoor scoort 

de groei van het internationale cultuurtoerisme op de relevantie-as beduidend lager dan 

‘babyboom met pensioen’ en ‘minder subsidie’.
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De effecten 

In de product-marktcombinaties die door het toeristisch bedrijfsleven en het NBTC  

worden ontwikkeld zijn cultuur en erfgoed belangrijke factoren voor de positionering en 

profilering van ons land. De flagship musea in de Randstedelijke megaregio profiteren 

vooral van de groeiend inkomende toeristenstroom. Zowel voor Europese als intercontinen-

tale toeristen is Amsterdam een belangrijke bestemming. Reizigers benutten Amsterdam  

als ‘hub’ en velen starten of eindigen hier hun reis. Buiten Amsterdam en de Randstad 

zullen vooral musea in de grensstreek van deze ontwikkeling profiteren, én die met een 

specifiek/representatief Nederlands imago en aanbod. Aan de overige musea zal deze 

trend goeddeels voorbij gaan, want zij zullen in veel mindere mate profiteren van de 

Randstedelijke trekkracht. 

Middelgrote en kleine(re)musea in de grensstreek zijn als onderdeel van lokale en  

regionale cultuurhistorische ketens wellicht in staat te profiteren van de ‘babyboomers’ uit 

de buurlanden. Zij vormen bij uitstek de markt voor korte stedentrips en korte vakanties. 

Een deel van hen is daarbij minder op zoek naar de toeristische highlights, die zij bij 

eerdere bezoeken aan ons land reeds bezochten, maar naar aansprekende, specifieke en 

verdiepende ervaringen als onderdeel van de beleving van een streek of regio. 
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3. Minder subsidie
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De trend

De door de kredietcrisis veroorzaakte staatsschuld en  

het door de economische crisis ontstane begrotingstekort 

nopen de rijksoverheid op korte termijn tot ongekende 

structurele bezuinigingen. De verwachting is dat deze 

bezuinigingen die tot 2015 gerealiseerd moeten gaan 

worden op alle overheidsniveaus voelbaar zullen zijn.  

Op de rijksbegroting, maar ook via bezuinigingen op het 

gemeente- en provinciefonds.

Ook na 2015 zal de druk op de overheidsfinanciën blijven 

toenemen. Enerzijds omdat de begrotingsdiscipline groter 

wordt vanwege de verdere economische integratie van de 

Eurozone. Anderzijds zal de druk op de begroting 

toenemen vanwege de vergrijzing. Een groeiende groep 

ouderen die steeds ouder wordt heeft veel zorg nodig. 

Tegelijkertijd blijft het nodig om te investeren in onderwijs 

om zo de positie van het land in de wereldwijde kennis-

economie te behouden. Deze uitgaven zijn niet met  

extra belastingen te financieren. De vergrijzing drukt via 

pensioenlasten op de lonen en met een slinkende en 

verouderende arbeidspopulatie is de economische groei 

broos. Kortom, er zal zuinig worden omgegaan met 

overheidsuitgaven en de legitimiteit ervan zal meer en 

meer aan de orde komen. 

Er is geen reden om aan te nemen dat de cultuur- of erfgoedsector ontzien wordt.  

Uit een recente peiling blijkt dat de gemiddelde Nederlander vindt dat er op kunst en 

cultuur bezuinigd mag worden. Musea kunnen zich tegen bezuinigingen verweren door 

de waarde van musea voor de economie (toerisme) en het onderwijs te benadrukken. 

Mogelijk neemt het belang van musea toe als schakel in de zorgketen. Musea kunnen 

bijvoorbeeld in de toekomst dienen als plek voor dagrecreatie. Daartegenover staat dat  

de kansen die de vergrijzende markt musea bieden om meer inkomsten te genereren als 

argument kan worden gebruikt om het van overheidswege juist wat zuiniger aan te doen. 
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De positie

De versobering van overheidsfinanciën heeft een grote impact op de sector en dus een 

hoge relevantie. De voorspelbaarheid op korte en middellange termijn is hoog, maar op 

langere termijn niettemin ongewis. Het verloop van deze trend is conjunctuurafhankelijk  

en daardoor minder voorspelbaar dan de respectievelijk demografisch en globaal gedreven 

trends ‘babyboom met pensioen’ en ‘groei internationaal cultuurtoerisme’. Het politieke 

klimaat, en dat is per definitie een tijdelijk gegeven, is eveneens van invloed op de mate 

van voorspelbaarheid van deze trend.

De effecten 

De druk op de overheidsfinanciën kan een discussie ontlokken over welke taak de  

overheid heeft ten aanzien van musea. Verschillende uitkomsten zijn mogelijk: 

1)  Als er bezuinigd moet worden grijpt het Rijk vaak naar het instrument van decentralisering. 

Het rijk hevelt taken over naar provincies of gemeenten, veelal na efficiency kortingen. Voor 

de museumsector betekent dit dat de rijkssubsidies en rijkscollecties gedecentraliseerd worden. 

Daarbij is een uitruil van taken mogelijk. Rijksmusea of Rijkscollecties vallen in dat geval 

bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van provincies of gemeenten en omgekeerd. 

2)  In een extreem scenario zou de overheid de zorg voor musea en collecties geheel af kunnen 

stoten. Het Rijk laat musea met collectie, gebouw en kapitaal geheel los, naar Amerikaans 

model. 

3)  Tot slot kan de overheid ervoor kiezen de ondersteuning van musea voor een deel te 

fiscaliseren, waarmee inkomens-, vermogens- en vennootschapsbelasting kunnen worden 

verlaagd om grotere bijdragen van particulieren en bedrijven aan musea mogelijk te maken. 

Indien deze trend doorzet betekent dit een duurzame versobering van de museumsector 

met mogelijk krimp als gevolg. Dit kan zowel de omvang van musea, als het aantal musea 

betreffen. Instellingen die hun bestaansrecht goed kunnen verantwoorden en draagvlak 

hebben bij het publiek maken de beste kans om over-

heidsbezuinigingen te overleven. Dat zullen enerzijds  

de grote gevestigde musea met een sterk merk en dito 

marktpositie zijn, anderzijds zullen dit kleine musea met 

een stevige achterban zijn die kunnen terugvallen op 

particuliere donaties en vrijwilligers. Verwacht wordt  

dat de brede middelgrote (regionale) musea de effecten 

van krimpende subsidies het sterkst zullen gaan voelen.  

Zij hebben vaak een relatief hoge kostenstructuur, een 

breed maar weinig specifiek profiel en één hoofdsubsi-

diënt. Om de effecten van de afnemende financiering  

door de overheid te compenseren zullen musea de eigen 

inkomsten moeten maximaliseren. 

Het collectiebeleid wordt in ieder geval meer doordacht 

met aandacht voor verzamelingen met een nationale 

context. Afstemming van aankopen en mogelijke relocatie 

van collectie(onderdelen) tegen de achtergrond van de 

Collectie Nederland gedachte liggen daarbij voor de hand. 

Alternatieve financieringsbronnen en alternatieve 

verwervingsconstructies (shared ownership, afkoop 

successierechten, PPS-constructies etc.) zullen in belang 

toenemen. Evenals nieuwe concepten voor inkomsten-

vorming: verhuur en verkoop van collectieonderdelen, 

rendabele vormen van dienstverlening en het vermarkten 

van kennis. Grotere instellingen of clusters van instellingen 

kunnen specialistische kennis en specifieke (back-office) 

taken zoals collectiebeheer en conservering aan derden 

(musea- en anderen) aanbieden.
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4. Ontwikkeling van de Randstadmetropool
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De trend

De Randstad blijft de komende decennia groeien, terwijl 

landelijke gebieden in Nederland krimpen. In 2025 telt 

Nederland 8 miljoen huishoudens, 800.000 meer dan 

begin 2007. Vooral in het noordoosten van de Randstad 

neemt het aantal huishoudens toe. De regio Groot-Amster-

dam, Almere en de provincie Utrecht groeien gezamenlijk 

met 240.000 huishoudens. Het zuidwesten van de 

Randstad groeit minder sterk. De regio’s Groot-Rijnmond 

en agglomeratie Den Haag groeien beide tot 2025  

met ongeveer 40.000 huishoudens. Noord-Brabant en 

Gelderland zullen eveneens groeien. Vooral de gebieden 

Oost-Groningen en Zuid-Limburg krimpen. 

Zal de Randstad in 2026 één aaneengesloten stedelijke 

metropool zijn met een verdichte en hoogwaardige 

infrastructuur, of valt deze regio uiteen in een Noord- en 

Zuidvleugel? Hoe dan ook komt er waarschijnlijk enige 

vorm van bestuurlijke integratie die de druk op de ruimte 

in goede banen leidt en de economische positie van de 

regio bevordert in de toenemende concurrentie met 

andere Europese megaregio’s. 

Wat voor de Randstad geldt, is in mindere mate ook op 

stedelijke agglomeraties als Brabantstad, Knooppunt 

Arnhem-Nijmegen, Parkstad Limburg en Netwerkstad 

Twente van toepassing

De positie

De positie van de geschetste ontwikkeling is in termen van relevantie en voorspelbaarheid 

enigszins diffuus. Dat de Randstad zich via de aangegeven lijn zal ontwikkelen lijkt 

aannemelijk en dat dit effecten op de culturele- en museale sector zal hebben eveneens. 

Wat die effecten zullen zijn is echter minder goed voorspelbaar.
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De effecten 

De ontwikkeling van de Randstadmetropool heeft op musea in deze regio twee tegenge-

stelde effecten. Het ene effect is dat voor een prettig leefklimaat culturele voorzieningen 

van belang zijn en dus bij groei van de regio de omvang van dit soort voorzieningen zal 

toenemen. Daar komt bij dat in de concurrentiestrijd met andere Europese regio’s een hoog 

kwalitatief cultureel aanbod imagoversterkend werkt. Het versterkt het vestigingsklimaat 

voor bedrijven en trekt buitenlandse toeristen. Niet voor niets maken kunst en cultuur 

onderdeel uit van het Randstad Urgent programma van het Rijk en de vier grote steden.

Het andere effect is dat bestuurlijke integratie kan leiden tot een kritische, rationelere kijk 

op de ‘culturele voorraad’. Wat kan samen, wat kan minder, wat draagt het beste bij aan het 

succes van deze regio? Als de identiteit van de stad langzaam ondergeschikt wordt aan die 

van de regio, is de geschiedenis dan het beste gediend met meerdere stadshistorische 

musea of met één van de regio? Het nieuwe Ruhrmuseum in Essen is een voorbeeld van 

die ontwikkeling. Hoewel het tot 2026 niet zo’n vaart zal lopen, kan deze discussie opspelen 

en beleidskeuzes beïnvloeden.

In de krimpgebieden kan sprake zijn van een afnemend voorzieningenniveau. Zelfstandige 

culturele instellingen zullen sluiten als een kritische ondergrens van inwoners bereikt wordt. 

Wellicht ontstaan hier en daar door fusie en samenvoeging clusters van culturele instellingen, 

waarbij nieuwe podia voor cross-overs tussen podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, 

onderwijs en informatievoorziening kunnen ontstaan. 

Deze trend zou in de krimpgebieden een tegenbeweging 

kunnen oproepen waarbij lokale communities zich 

inzetten voor het lokale of regionale cultureel erfgoed. 

Deze tegenbeweging zou tot een groei en waardering van 

aanbod van specifiek lokale en regionale kwaliteit kunnen 

leiden. Regionale positionering op basis van streekeigen 

natuur en cultuur kan de positie als bestemming voor 

dagrecreatie en korte binnenlandse vakanties verstevigen. 

Om de slagkracht van musea in de regio te versterken 

kunnen musea ook zelf initiatieven ontwikkelen om meer 

kritische massa te genereren. Samenwerkingsverbanden 

en fusies behoren tot de mogelijkheden.

De effecten op musea binnen de Randstad zijn duidelijker 

dan die voor musea daarbuiten. Een beperkt aantal musea 

binnen de Randstad zal zijn positie als nationaal en 

internationaal Flagshipmuseum consolideren of realiseren. 

Een nog kleiner aantal zal zich op het speelveld van de 

‘Internationale Superleague-musea’ kunnen bewegen. 

Deze musea zullen een groot deel van het bezoek en de 

subsidie- en sponsorgelden naar zich toetrekken.  

Kortom versterking van de Randstad betekent versterking 

van de grote musea aldaar. Het effect op middelgrote  

en kleine musea is minder duidelijk. De effecten op musea 

buiten de Randstad zijn ongewis. Ook hier lijken special 

interest musea en musea met een specifieke inhoudelijke,  

thematische of mediale aanpak die zich duidelijk profileren 

kansen te hebben evenals kleine lokale musea die  

terug kunnen vallen op het ‘eigenaarschap’ van lokale 

communities.
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5. Gedigitaliseerde samenleving
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De trend

In 2026 leven we in een gedigitaliseerde samenleving. 

Kennisontwikkeling, informatieopslag, educatie en 

entertainment zijn volledig gedigitaliseerd en geïntegreerd. 

De gebruikers en beheerders van kennis en informatie 

maken daar uiterst flexibel gebruik van: formele en 

informele systemen en platforms versterken elkaar en  

er zijn crossmediale toepassingen. Het vervagen van het 

klassieke onderscheid tussen beheerders en gebruikers 

van kennis, dat in het 2.0. gedachtegoed al enigszins 

verdampte, leidt tot nieuwe vormen van co-makership. 

Gebruikers van nieuwe media zijn niet gebonden aan  

tijd en plaats en de scheiding tussen realiteit en virtuele 

werkelijkheid wordt minder scherp door ontwikkelingen 

als augmented reality. De wereldwijde beschikbaarheid en 

toegankelijkheid tot internet bieden vrijwel onbeperkte 

mogelijkheden om kennis en content te delen. Dit zal tot 

nieuwe virtuele producties en exposities leiden met nieuwe 

vormen van eigendom, auteursrecht, authenticiteit 

publieksbereik en rendement.

Waar nieuwe media tot nu toe vooral flankerend worden 

ingezet (representaties voor en verwijzend naar ‘the real 

thing’) zullen nieuwe media in de toekomst de rol van 

oude media verder verdringen, zonder die helemaal over 

te nemen. 

Toekomstige generaties zijn ‘digital born’ en bewegen zich als vanzelfsprekend door het 

vrijwel geheel gedigitaliseerde kennis- en informatiedomein. Wie daarbinnen zichtbaar wil 

blijven moet zich juist ook digitaal en virtueel positioneren. Vindbaarheid en herkenbaarheid 

zijn daarbij een voorwaarde. 
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De positie

Dat de geschetste trend een grote relevantie heeft voor de museale sector is evident.  

Het klassieke museum representeert bij uitstek ‘oude media’. Als gebouw is het museum 

plaatsgebonden en de collecties representeren authentieke en unieke objecten. Hierdoor 

lijkt het museum het tegengestelde van nieuwe media te zijn waarbij plaats en authenticiteit 

geen rol spelen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media voortrazen  

en zij gevolgen hebben voor museale waarden, processen en producten, staat ‘digitalisering’ 

hoog op de relevantie-as. Grote onduidelijkheid over de richting en de mate waarin nieuwe 

media zich zullen ontwikkelen en of zij de rol van oude media zullen overnemen zorgt daarbij 

voor een relatief lage voorspelbaarheid. 

De effecten 

Behalve als ‘real-time’ instellingen zullen musea zich ook in het digitale domein met een 

eigenstandig aanbod profileren met een nieuw (interactief ) productaanbod. Dit betekent 

dat mensen en middelen die nu primair worden ingezet voor productontwikkeling op het 

gebied van tijd en plaatsgebonden presentaties en producties hun aandacht (ook) zullen 

moeten verdelen over nieuwe productcombinaties. Bij rendementsvragen naar de effectiviteit 

en efficiency van de inzet van mensen en middelen zal nadrukkelijker naar het bereik en 

het effect van nieuwe media worden gekeken. Dit impliceert het ontwikkelen van nieuwe 

prestatie afspraken en indicatoren.

De digitalisering en ontsluiting van de collecties impliceert een voortschrijdende standaar-

disatie van systemen. De marktafhankelijkheid van (grote) externe faciliterende partijen zal 

daardoor verder toenemen. 

De nieuwe digitale media creëren een permanente 

vraag naar content. Musea en andere erfgoedinstellingen 

beheren content die wellicht juist door deze generatie  

als bijzonder kan worden ervaren: analoge, authentieke  

en unieke collecties. Alle museale collecties van grote en 

middelgrote musea zijn in 2026 gedigitaliseerd en via 

internet ontsloten.

Digitalisering en nieuwe media beheersen in toenemende 

mate de agenda binnen zowel kleine, middelgrote als 

grote musea. De genoemde flexibiliteit maakt de systemen 

en hardware inzetbaar op alle niveaus. Nieuwe mogelijk-

heden leiden tot nieuwe processen die ontwikkeld en 

geïmplementeerd moeten worden in museale organisaties. 

Daarvoor zijn kennis, competenties, systemen en middelen 

nodig. Dit impliceert een zekere schaalgrootte per 

instelling. Kleine instellingen zullen de competenties en 

financiële middelen ontberen om op dit terrein blijvend  

te innoveren wat betekent dat grote en middelgrote musea 

primair de vruchten van de digitalisering zullen proeven. 

Digitale ontwikkelingen hebben het afgelopen decennium 

een grote vlucht genomen en lijken zich met eenzelfde 

tempo voort te zetten.

13



6. Meer Europese invloed
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De trend

Ondanks dat in Nederland het draagvlak voor Europa lijkt te 

verminderen en ondanks de recente financiële rimpelingen 

in de Eurozone, staat het vast dat de Europese Unie in 

hoge mate de agenda bepaalt en in toenemende mate gaat 

bepalen. De regeldruk uit Brussel zal vooralsnog toenemen 

wat de nationale beleidsruimte voor de lidstaten op vrijwel 

alle beleidsterreinen per definitie beperkt. Procedures en 

regelgeving zoals thans bij overheidsaanbestedingen zullen 

in de toekomst ongetwijfeld vaker op Europees niveau 

vastgesteld worden.

Hoewel de EU traditioneel een sterke focus heeft op 

economie, is er ook aandacht voor cultuur en regionale 

identiteit. Het specifieke beleidsinstrumentarium is  

echter tamelijk intentioneel en op enkele verdragen na 

nogal ‘zacht’. De EU wil de diversiteit in stand houden  

en stimuleren en helpen om alle culturele uitingen voor 

iedereen toegankelijk te maken, zo stelt het Verdrag van 

Maastricht (1992). 

Naast subsidieregelingen voor regionale ontwikkeling kent de EU een bescheiden beleids-

instrumentarium op het terrein van cultuur en erfgoed. Doelen zijn onder meer het 

cultureel erfgoed van Europees belang bekendheid geven en beschermen, de internationale 

mobiliteit van professionals in de culturele sector aanmoedigen, het internationaal verkeer 

van kunstwerken en cultuurprojecten bevorderen en de interculturele dialoog stimuleren. 

Daarnaast kent de EU het Programma Culturele Hoofdsteden. Het verdrag van Malta is 

tenslotte van belang voor archeologische musea.
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De positie

Hoe de EU zich de komende decennia zal ontwikkelen is relatief onvoorspelbaar.  

Voortzetting van de huidige communautaire EU leek lange tijd het meest voor de hand 

liggend. De recente crisis rond de Euro dringt echter aan op een verdere integratie van de 

economische politiek, ten koste van de autonomie van de lidstaten. Indien federatieve 

krachten binnen de EU tot een koerswijziging leiden, zal de directe invloed van de EU  

uiteraard toenemen. De mate waarin en de wijze waarop is thans echter niet goed te duiden. 

Om die reden staat ‘Meer invloed Europa’ het laagst geplaatst in het assenstelsel. 

De effecten 

De Lissabon agenda (2000) om van Europa in 2010 de meest innovatieve kenniseconomie 

ter wereld te maken is jammerlijk mislukt, maar nog niet verlaten. De EU zet vanuit die 

agenda wat betreft het erfgoed in op digitalisering, gekoppeld aan het benadrukken van  

de rijke Europese cultuurhistorie als unique selling point. Voorbeelden zijn grote projecten 

als de Europeana database en de introductie van een Europees keurmerk voor Europees 

erfgoed. Denkbaar is dat dit beleid zich voortzet in de komende 15 jaar. 

Afhankelijk van de richting waarin de EU zich ontwikkelt 

kunnen er supranationale musea ontstaan: dat lijkt bij een 

federatief Europa eerder aan de orde dan bij het huidige 

communautair gefundeerd Europa. Te denken valt aan 

grote nieuwe musea die bij uitstek internationale thema’s 

(op sociaal, (kunst)historisch en wetenschappelijk terrein) 

vanuit een Europese invalshoek presenteren.

Een meer psychologisch effect van de Europese integratie 

vormt de eerder genoemde culturele dimensie in het 

Europese debat. Daarbij gaan het versterken en behouden 

van klassieke regionale en nationale identiteiten en erfgoed 

hand in hand met het ontstaan van nieuwe vormen 

van identiteit. Musea en andere erfgoedinstellingen zullen 

belangrijke factoren in dit debat kunnen zijn.
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Grote musea

Het aantal grote musea blijft nagenoeg gelijk. Hoewel de 

versoberende overheid in het aantal kan snijden, staat 

daar tegenover dat de trek naar de Randstad alle reden 

geeft om juist daar het aantal musea op peil te houden. 

Een uitruil van functies en taken tussen overheden en/of 

musea kan tot een effectiever geheel leiden, maar zal niet 

snel het aantal musea veranderen. Mogelijk ontstaan 

nieuwe configuraties van musea (eventueel ook met 

andere erfgoedinstellingen) om hun positie te versterken, 

daarbij schalen middelgrote musea op naar ‘groot’.

In de exploitatie nemen eigen inkomsten een groter 

aandeel in, ter aanvulling op de structurele overheidsbij-

dragen. De pensionerende babyboomgeneratie in ons land 

en de ons omringende landen zal aanleiding geven tot een 

toenemende vraag naar meer tentoonstellingen met een 

hogere omloopsnelheid. Dit vergt meer dynamiek van het 

museale metier met een grote mate van collectiemobiliteit 

die door EU-beleid mede gefaciliteerd wordt. De kans is 

aanwezig dat tentoonstellingen en de grotere Europese 

musea op elkaar gaan lijken doordat men zich vooral richt 

op die ene groeimarkt van grijs cultuurtoerisme. De diver-

siteit van het publiek kan daar onder lijden.

Door een vergaande integratie in het digitale domein  

kan aansluiting bij andere doelgroepen en de ‘digital born’ 

generatie gevonden worden. 

De toenemende vraag om legitimering van overheidssteun zal nadruk leggen op het 

leveren van specifieke programma’s ter ondersteuning van onderwijs, zorg en andere 

maatschappelijke velden.

Middelgrote musea

Het aantal middelgrote musea zal eerder afnemen dan gelijk blijven. Juist in deze schaal-

grootte zal de meeste dynamiek te verwachten zijn. De druk op middelgrote musea om te 

groeien en zo mee te kunnen spelen op de markt van het groeiende (binnenlands) cultuur-

toerisme mondt uit in een nieuwe golf verbouwingen en vernieuwingen. Met name 

in de verstedelijkende agglomeraties als de Randstad is dit te verwachten. De kans op 

eenvormigheid vanwege de focus op de babyboomgeneratie is aanwezig. Voor deze musea 

is investeren in digitalisering relatief kostbaar, wat de kans op een eigen sterke en herken-

bare positie in de digitale media en dus aansluiting bij de digitaal geboren generaties 

kleiner maakt.

Niet alle middelgrote musea zijn in staat deze sprong voorwaarts te maken. Schaalvergroting 

door fusie is zoals aangegeven voor sommigen een perspectief. Andere zullen een bestaand 

specialisme verdiepen of een nieuwe ontwikkelen. Ook het versterken van de betekenis 

voor eigen stad of regio zal een veel gekozen en kansrijke strategie zijn. Verder is voor deze 

musea veel legitimiteit te winnen door educatie tot kernactiviteit te maken. In deze categorie 

zullen harde keuzes vallen, naarmate de legitimeringvraag meer prangend wordt. Het is dan 

ook niet ondenkbaar dat er een aantal middelgrote musea zal sluiten.
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Kleine musea

Het aantal kleine musea zal waarschijnlijk afnemen. Deze categorie musea gaat het zwaar 

krijgen. Alleen de sterken,met een duidelijk eigen profiel, product en een sterke achterban, 

zullen overeind blijven. Van veel kanten komt er druk. Hoewel deze musea zullen profiteren 

van de pensionerende babyboomgeneratie, in bezoekcijfers maar ook in aantallen vrijwilligers 

en vrienden waar deze musea vooral bij bestaan, is de kans dat zij mee kunnen gaan in  

de ontwikkeling die musea doormaken om het publiek tevreden te stellen niet altijd even 

groot. Uit het oogpunt van beschikbare middelen alleen al is digitalisering niet altijd een 

optie, en het toepassen van nieuwe technieken evenmin. 

Kleine musea komen voor de keuze tussen twee profielen te staan: het authentieke, 

‘ouderwetse’ museum of juist het verrassende eigentijdse museum. Een tussenweg lijkt 

weinig kans te maken bij het toekomstige publiek. Ook de sociale netwerken en communities 

waar juist kleine musea het van moeten hebben, vragen om een duidelijk profiel dat een 

gevoel van collectiefeigendom voedt en versterkt. 

De sector, resumerend

Het totaalbeeld in 2026 is een sector met enerzijds een 

gegroeid segment aan grote vooral Randstedelijke musea 

die meer en meer betekenis hebben in de internationale 

positionering van de regio, het land en zelfs Europa. 

Anderzijds is er een uitgedund segment aan kleine musea, 

dat bestaat uit sterke overlevers die ofwel authentiek 

‘ouderwets’ zijn ofwel verrassend eigentijds. 

De ingrijpendste ontwikkeling heeft zich echter voltrokken 

onder de middelgrote musea. In dit segment zijn functies 

veranderd, fusies aangegaan en musea gesloten. In aantal 

zal dit segment afnemen, in betekenis toenemen.
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