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Voorwoord

Beste lezer,

Rijksmuseum Muiderslot is een aantrekkelijke 
en levendige plek waar iedereen welkom is. 
We willen een zo breed en divers mogelijk 
publiek bereiken, juist ook de mensen die niet 
zo snel naar een museum gaan of drempels 
ervaren. Daarom zijn we afgelopen jaar 
gestart met het meer open en toegankelijk 
maken van het Muiderslot. ‘Open up the 
museum’ kenmerkt het jaar 2019.

Zo is vanaf 1 november 2019 het kasteel het 
hele jaar door geopend. Geen wintersluiting 
meer! De openingstijden zijn bovendien 
verruimd. Verder zijn alle publieksruimtes in 
het kasteel sinds 1 april 2019 vrij te bezoeken 
zonder rondleider. Bezoekers kunnen 
zelfstandig rondlopen, gebruik maken van 
de nieuwe audiotour, alleen een tekstbord 
lezen of gewoon wat ronddwalen. Natuurlijk 
kunnen er ook rondleidingen geboekt worden 
en zijn er (begeleide) schoolprogramma’s. 
Keuzemogelijkheid is belangrijk en creëert 
vrijheid voor diverse typen bezoekers. 

Om nieuw publiek te trekken en bezoekers 
op verschillende manieren en niveaus bij 
het Muiderslot te betrekken organiseerden 

we in en om het kasteel diverse museale 
presentaties, culturele evenementen en 
podiumactiviteiten met muziek en theater. 
Ook de tuinen spelen een steeds grotere rol in 
de beleving van de bezoekers: het Muiderslot 
en zijn tuinen vormen een ensemble.

Onze aanpak en programmering was 
succesvol. We trokken meer bezoekers dan 
ooit. Maar liefst 155.332 mensen bezochten 
het kasteel en de tuinen. Onze bezoekers 
waarderen het Muiderslot onveranderd hoog 
en ons rapportcijfer is dit jaar zelfs weer iets 
gestegen tot een 8,5. 

Dit betekent overigens niet dat we op 
onze lauweren gaan rusten. Integendeel. 
We blijven volop in beweging. Zo heeft 
MuseumCamp, dat in juni 2019 op het 
Muiderslot plaatsvond, ons veel nieuwe 
inspiratie gegeven. Deze driedaagse 
denktanksessie van creatieve mensen met 
diverse achtergronden en uit verschillende 
disciplines leverde ons veel inzichten op om 
nieuwe bezoekerservaringen te ontwikkelen. 
Een van de concepten die we verder gaan 
uitwerken is het prikkelen van alle zintuigen 
bij een bezoek aan het kasteel en de tuinen. 
Zintuiglijke ervaringen raken immers 

iedereen, ongeacht herkomst, cultuur, 
gender of leeftijd. Zintuiglijke ervaringen 
zijn intuïtief, puur en eerlijk, confronterend 
en verbindend. Ze bieden bezoekers 
authenticiteit en échte ervaringen in een 
sterk gedigitaliseerde maatschappij. 

Dit bedenken we natuurlijk niet alleen. 
Samen met bijvoorbeeld het Platform voor 
Toegankelijkheid, de gemeente Gooise 
Meren en met groepen en personen uit 
de samenleving zijn er verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd om te 
onderzoeken op welke manier we het 
Muiderslot toegankelijker kunnen maken. 
Ook een kritische blik en zelfreflectie horen 
daarbij, waarbij we ons afvragen: waarom 
komen mensen níet naar het Muiderslot? 

In 2020 zet het Muiderslot alle zintuigen op 
scherp. Ik nodig iedereen uit om naar het 
stoerste kasteel van Nederland te komen, 
mee te denken én zelf te ervaren wat deze 
bijzondere 700 jaar oude plek met je doet! 
 

Annemarie den Dekker
directeur-bestuurder  
Rijksmuseum Muiderslot
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1. Publieksactiviteiten

In de nieuwe programmering kiezen we niet 
meer voor thematische tentoonstellingen, 
maar voor tijdelijke presentaties met meer 
aandacht voor meerstemmige verhalen 
over het kasteel, zijn bewoners en de 
onlosmakelijke verbintenis met de omgeving: 
het water, de vesting en de tuinen. De 
seizoenen vormen de leidraad voor de 
programmering.
We presenteerden in 2019 een uitgebreid en 
divers publieksprogramma dat bestaat uit: 

• Presentaties
• Podiumactiviteiten
• Museale evenementen en culturele 

activiteiten
 

PRESENTATIES

Kasteeltuin in bloei  
8 april t/m 1 september 2019

De historische tuinen die het kasteel 
omringen stonden centraal. Er waren 
vele activiteiten voor jong en oud waarin 
(vergeten) groenten, kruiden, planten, 
vruchten, bloemen en tuinieren een hoofdrol 

speelden: lezingen, workshops, rondleidingen 
en tuinsafari’s. 

Ook was in kasteel en tuinen werk te zien van 
hedendaagse kunstenaars. Op uitnodiging 
van het Muiderslot hebben zij zich op hun 
eigen wijze laten inspireren door de omgeving 
van het kasteel. Fotograaf Roderik Rotting 
portretteerde alle bloemenvrijwilligers van 
het Muiderslot. Ook maakte hij een verstilde 
film over de tuinen. Zijn werk was te zien in 
de kazemat, een bunker op het kasteelterrein. 
Kunstenaar Bas Meeuws fotografeerde vier 
seizoenen lang de kasteeltuinen van het 
Muiderslot. Uit deze foto’s componeerde hij 
bloemstillevens geïnspireerd op de Hollandse 
bloemstillevens uit de 17e eeuw. De 
hedendaagse werken van Bas Meeuws waren 
te zien in de 17e-eeuwse kasteelzalen en 
werden begeleid door een speciale bloemen-
audiotour. Beide kunstenaars zijn betaald 
naar richtlijn van de Fair Practice Code. Dit 
was mede mogelijk door een bijdrage van het 
Mondriaan Fonds. 

Naar aanleiding van de fotoserie van Roderik 
Rotting zijn ook de overige vrijwilligers 
geportretteerd op hun favoriete plek of met 

hun favoriete object. Hiermee onderstrepen 
we nog eens hoeveel belang we hechten aan 
onze vrijwilligers. Ze hebben een ‘gezicht’ 
gekregen en zijn tijdens een speciale 
bijeenkomst in het zonnetje gezet.
 
Winterkasteel  
14 december 2019 t/m 1 maart 2020

In de nieuwe seizoenenprogrammering past 
ook de presentatie Winterkasteel. Hoe was 
het leven op een koud en tochtig kasteel 
tijdens de barre winters van vroeger? Centraal 
staan de zintuigen en de zintuiglijke beleving 
van het middeleeuwse winterse kasteel. 
Een  levendige audiotour ondersteunt de 
beleving met informatie, verhalen, muziek 
en wetenswaardigheden over de wintertijd. 
Tijdens de kerstvakantie waren er winterse 
verhalen, winterse rondleidingen, workshops 
en konden bezoekers spelletjes van vroeger 
spelen.  
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PODIUMACTIVITEITEN

Het oudste podium van Nederland
Sinds het Muiderslot er staat, traden er 
reizende artiesten op in de Ridderzaal. 
Schrijver en dichter P.C. Hooft – die in 
de eerste helft van de 17e eeuw op 
het slot woonde – versterkte de band 
tussen  Nederlandse literatuur, theater 
en het Muiderslot als dé plek voor de 
podiumkunsten. Deze erfenis houden we 
levend door - net als P.C Hooft met zijn 
vrienden deed - theatermakers en musici een 
speelplek te bieden. De focus ligt hierbij op 
een afwisselend aanbod voor een zo breed 
mogelijk publiek. We bieden verdieping en 
stimuleren herhaalbezoek door reeksen 
voorstellingen en concerten aan te bieden. 
De komende jaren stellen we het podium 
meer open voor amateurs en jong talent. 
Ook scherpen we de programmering aan: 
van aanbodgericht naar vraaggericht. In 
2019 hebben we de eerste stappen gezet en 
heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie ons 
hiervoor een subsidie toegekend. 

Concerten  
In 2019 waren er negen concerten buiten 
reguliere openingstijden in de Ridderzaal voor 
in totaal 574 bezoekers. 
 
• Oude Muziek programmeerde op 12 

maart 2019 The spirit of Gambo in de 
Ridderzaal, een swingend concert oude 
muziek (65 bezoekers). 

• Op 5 juni 2019 trad de internationaal 
bekende folk-artieste Caroline Lavelle 
samen met Clare Kenny op in de 
Ridderzaal (93 bezoekers).

• Jonge talentvolle internationale 
klassieke musici traden op en kregen een 
podium via The International Holland 
Music Sessions. Zij verzorgden vijf 
zomeravondconcerten tussen 24 juli en 
21 augustus 2019 (304 bezoekers).

• Middeleeuwse volksliedjes met een 
levendigheid brengen die luisteraars van 
nu doet swingen. Dat is wat de jonge 
avontuurlijke band Imbue wil bereiken. 
De band bestaat uit studenten van het 
conservatorium in Utrecht. De impact die 
deze muziek vroeger had, wordt vertaald 
voor luisteraars van nu. Het concert 
vond plaats op 27 september 2019 (28 
bezoekers). 

• Het Merain Trio sloot op 19 december 
de concertserie af met het kerstconcert 
A Celtic and Colourful Christmas. Een 

afwisselend programma met bekende en 
verrassend onbekende kerstmuziek uit 
onder andere Ierland, Duitsland, Bulgarije, 
Zuid-Amerika, het Midden-Oosten én 
Zweden (84 bezoekers). 

Theater
Naast concerten werd de culturele 
programmering aangevuld met een 
afwisselend theateraanbod op verschillende 
locaties in en om het kasteel voor in totaal 
718 bezoekers.  

• Het Britse gezelschap The Festival Players 
speelde op 21 mei 2019 Shakespeare’s 
komedie Much ado about nothing, met 
een ‘all male cast’ (72 bezoekers).

• Op 27 juni 2019 trad het Muiderslot toe 
tot het landelijke canon netwerk van 
musea. Om deze toetreding feestelijk 
te vieren, speelde het Amsterdamse 
jeugdtheatergezelschap Plan-D enkele 
sleutelscènes uit hun dansvoorstelling 
Floris (75 bezoekers). 

• Op 12 juli 2019 voerde Opera 
per Tutti op de binnenplaats de 
muziektheatervoorstelling That’s Amore 
uit, waarin de vrijheid om te houden van 
wie je wilt centraal stond. Deze opera 
vormde de aftrap van de bredere culturele 
programmering van de Amsterdam Pride. 
Het was een samenwerking tussen het 
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Muiderslot, Andreas Cultuurfonds, de 
kunst- en cultuurcommissie van de Pride 
en Opera per Tutti (291 bezoekers).

• Muiderslot-Talk: op zaterdagmiddag 26 
oktober 2019 kwam schrijfster Simone 
van der Vlugt vertellen over haar eerste 
non-fictie werk over de familie Bicker, 
die een nauwe band heeft met het 
Muiderslot. Ook vertelde ze over haar 
nieuwe Rembrandt roman Schilderslief  
(40 bezoekers). 

• Op 17 en 18 december 2019 waren er 
in de Ridderzaal vier opvoeringen van A 
Christmas Carol, de klassieker van Charles 
Dickens. De Britse acteur Ashley Ramsden 
verzorgde deze solo performance namens 
de Stichting The English Theatre (240 
bezoekers).

Kids in het kasteel 
Nieuw in 2019 was de Kids in het kasteel-
programmering. In dit kader zijn zeven jeugd- 
en kindervoorstellingen en theateractiviteiten 
op zondagmiddag gerealiseerd voor in totaal 
197 bezoekers.  

• Op 23 juni, 28 juli en 25 augustus 
verzorgde Plan-D workshops Dansen in de 
tuinen in het kader van Kasteeltuin in Bloei 
(35 bezoekers).

• Op zondag 4 augustus 2019 speelde in de 
slotkapel Ridder Jacoba (5+) van Lobaman-

producties. Een kindertheatervoorstelling 
over de Hollandse gravin Jacoba van 
Beieren waarin vaste rolpatronen ter 
discussie werden gesteld. Deze activiteit 
vond plaats tijdens de Amsterdam Pride 
en werd wegens succes op 22 september 
2019 nogmaals in de slotkapel opgevoerd 
(82 bezoekers).

• PrinsZes, een verdraaid sprookje (6+) 
door de jonge theatermakers van Hinke 
Hoeksma producties. Het verhaal gaat 
over de avonturen van de eigenzinnige 
prinses Dante die vlucht om te 
voorkomen dat ze moet trouwen met 
een prins. In de voorstelling werden 
stereotype rolpatronen op een speelse 
manier aan de orde gesteld. PrinsZes 
werd op 3 november 2019 tweemaal met 
succes opgevoerd in een volle slotkapel 
(80 bezoekers).  

Zomertheater 
Voor de zomervakantie is de 
meespeelvoorstelling De Wraak van Floris 
ontwikkeld. Een historische anekdote over 
de veldtocht van graaf Floris V tegen de 
Westfriezen in 1282 werd omgewerkt naar 
een theatervoorstelling van 20 minuten, 
waarbij actieve participatie van het publiek 
essentieel was. De voorstellingen werden 
van 16 juli t/m 29 augustus 2019 iedere 
dinsdag en donderdag driemaal daags op het 

slotplein gespeeld. Drie stagiaires van het 
ROC Flevoland en het Nova College Haarlem 
werkten, speelden en ontwikkelden mee aan 
deze voorstellingen. In totaal bezochten 9.894 
bezoekers het slot tijdens de speeldagen. 

9



10



MUSEALE EVENEMENTEN EN 
CULTURELE ACTIVITEITEN

Tijdens de openingstijden van het Muiderslot 
konden bezoekers deelnemen aan vele 
evenementen en activiteiten. Doel is om op 
diverse manieren de verhalen van en rond het 
kasteel te verlevendigen: actief, via muziek of 
etend.

• Op Valentijnsavond (14 februari) was 
het kasteel rood uitgelicht en kregen 
bezoekers pikante rondleidingen over 
erotiek in de 17e eeuw. De tour voerde 
door de ingerichte zalen van het kasteel 
waarin kunstwerken vanuit een ander 
perspectief werden belicht. Dit jaar 
was er extra aandacht voor bloemen en 
erotiek. In het museumcafé bracht een 
troubadour met speciale 17e-eeuwse 
liefdesliederen blosjes op de wangen van 
menige bezoeker. 

• Waarom moesten kinderen staan aan 
tafel en dronken ze bier bij het eten? 
Tijdens instap-rondleidingen kregen 
kinderen (en hun ouders) antwoord op 
dit soort vragen. Veel kinderen kwamen 
verkleed als ridder of prinses naar het 
kasteel. 

• Tijdens ‘Kasteeltuin in bloei’ verzorgden 
conservatoren en tuinvrijwilligers van 
april tot en met oktober regelmatig 

rondleidingen voor publiek. Kijken, 
proeven en ruiken was een vast onderdeel 
van deze tours. Ook waren er korte 
demonstraties 17e-eeuws bloemschikken. 

• Wat doet een uil op het Muiderslot? 
En wat eet een uil eigenlijk? Tijdens de 
paasdagen konden kinderen uilenballen 
uitpluizen bij de valkenier en een 
uilenmasker maken. Ondertussen kregen 
ze uitleg over de historische relatie tussen 
het Muiderslot en de valkerij. 

• In het kasteel waren de historische 
tulpenvazen gevuld met prachtige 
lenteboeketten.

• Hoe bestorm je een kasteel? Op 
Hemelvaartsdag stond er een heuse 
stormbaan op de vestingwallen. Op 
veilige afstand stond een springkasteel 
voor de kleintjes.  

• Is een ridder in harnas te verslaan? 
Tijdens de Pinksterdagen konden kinderen 
deelnemen aan kinderveldslagen en 
workshops. Rondom het kasteel stond een 
middeleeuws kampement, met dit jaar 
veel aandacht voor ambachten. Er was 
een barbier, een touwslager, een tingieter, 
een sierradenmaker en er werd gekookt 
en geproefd. Ook vrouwen in harnas 
trokken de aandacht; de rol van de vrouw 
in de middeleeuwen was groter dan veel 
bezoekers denken.

• Zoals ieder jaar namen we deel aan de 

Landelijke Dag van het Kasteel, dit jaar 
met het thema Over de grens. 

• Op Moederdag konden bezoekers 
bloemen-inspiratie opdoen in kasteel en 
tuinen. In de workshops maakten ze zelf 
een boeket voor hun moeder(s). 

• Eindelijk weer mooi weer tijdens de 
midzomeravondpicknick op 21 juni! 
Een moment van samenkomen voor de 
directe omgeving en de regio van het 
Muiderslot. Iedereen kon gratis naar 
binnen en een plekje uitzoeken in de 
pruimenboomgaard. Het amateurkoor De 
Meiden van de Kade zong liedjes over de 
zee en het zeemansleven. 

• Tijdens de zomervakantie waren er 
tuinsafari’s voor kinderen tussen 6 en 
12 jaar. Gewapend met een schepnet, 
insectenpotje, vergrootglas gingen zij 
onder begeleiding op ontdekkingstocht 
over de vestingwallen van het Muiderslot. 
Op zoek naar insecten, waterbeestjes en 
andere dieren, planten en bloemen.

• In de zomervakantie waren er voor 
kinderen regelmatig workshops ‘Tekenen 
in de tuinen’ en ‘Dansen in de tuinen’. 
Bezoekers beleefden de tuinen zo op een 
heel andere manier. Ook volwassenen 
bleken graag mee te doen.  

• Welke eetbare (on)kruiden groeien er 
op de vestingwallen? Op 1 september 
verzorgde De Buitenkeuken workshops 
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wildplukken en koken uit eigen tuin. 
Voor de kinderen waren er deze 
dag tuinsafari’s. De bloemen- en 
tuinvrijwilligers vertelden alles over 
de tuinen en gaven demonstraties 
bloembinden. Bezoekers maakten zelf 
boeketten naar 17e-eeuws voorbeeld en 
proefden lekkere hapjes met pruimen. De 
aanwezige imker vertelde over het belang 
van insecten en bijen in de natuur.

• Hoe maak je een zwaard van papier? 
In de herfstvakantie konden bezoekers 
in het Atelier op Zolder zwaarden en 
boekenleggers maken van papier. 

• Tijdens de herfstvakantie logeerden de 
Ridders van de IJssel een weekend op 
het kasteel. Met glimmende harnassen 
en gevaarlijke zwaarden zorgden ze 
voor middeleeuws spektakel op de 
binnenplaats.

• Amsterdam is jarig! Op 27 oktober 
vierden we de 744e verjaardag van 
Amsterdam. Tijdens rondleidingen 
hoorden bezoekers alles over de 
historische band tussen Amsterdam en 
het Muiderslot. 

• Spookt het echt op het kasteel? In 
naargeestige nachttours op 31 oktober 
- de avond van Halloween - werd in een 
donker kasteel uit de doeken gedaan 
welke gasten uit het verleden ’s nachts 
nog wel eens op bezoek komen. Bronnen 

waren onder meer brieven die P.C. Hooft 
ontving van zijn vrienden die op het 
Muiderslot logeerden. Deze activiteit was 
alleen geschikt voor waaghalzen van 16+. 

• Sinterklaas ontving dit jaar niet één maar 
twee weekenden vele kinderen in zijn 
kasteel. Voor het eerst konden scholen 
en BSO’s ook het kasteel van Sinterklaas 
bezoeken op doordeweekse dagen. Dit 
bleek ook een succes voor kleuters en 
kinderen die een prikkelarm bezoek willen 
brengen.  

• In de kerstvakantie waren er winterse 
rondleidingen, creatieve workshops, 
werden winterse verhalen voorgelezen 
en konden er gezelschapsspelletjes van 
vroeger worden gespeeld. 

• Van april tot en met oktober was de 
valkenier dagelijks aanwezig (met 
uitzondering van de maandagen). 
Roofvogels hebben een historische band 
met het kasteel en zijn onderdeel van het 
levend erfgoed. De valkenier vertelde de 
bezoekers over de valkenjacht van vroeger 
en gaf regelmatig vliegdemonstraties. 

• Het hele jaar door kwamen de eerste 
zondag van de maand de ridders van 
Bataille voor hun openbare training naar 
het Muiderslot. Een leuke extra attractie 
voor bezoekers. 
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2. Bezoekers

Het afgelopen jaar heeft het Muiderslot een 
breed publiek uit binnen- en buitenland 
weten te bereiken.  

Bezoekersaantallen
De stijgende lijn in bezoekersaantallen zette 
door. In 2019 bezochten 155.332 bezoekers 
het museum. Nooit eerder in de geschiedenis 
van het museum bezochten zoveel mensen 
in een jaar het Muiderslot. De geplande 
wintersluiting 2019 – 2020 ging niet door 
wegens een wijziging van de plannen. 
Daarom hadden we de prognose voor 2019 
verhoogd naar 141.500 bezoekers en voor 
2020 naar 145.000.

Waardering van bezoekers
De gemiddelde verblijfsduur was 180 
minuten. Bezoekers waardeerden het totale 
bezoek met het cijfer 8,5. De meertalige 
audiotour, die in 2019 is geïntroduceerd, 
kreeg hetzelfde rapportcijfer (cijfers 
doorlopend bezoekersonderzoek van Hendrik 
Beerda Consultancy).

Resultaten 2019

155.332 bezoekers aan het Muiderslot
104.741 betalende bezoekers 
18.317  scholieren (inclusief MBO)
37.055  bezoekers uit het buitenland
41.091  bezoekers met een    
  Museumkaart
6.745  bezoekers met gratis toegang
1.257  podiumbezoekers
1.498  bezoekers commerciële   
  ontvangsten

Binnenlandse bezoekers 
Het hele jaar door organiseerden we 
activiteiten en evenementen voor een breed 
publiek in kasteel en tuinen. In 2019 lag de 
focus op de historische tuinen die het kasteel 
omringen. De kruiden, planten, vruchten, 
bloemen en (vergeten) groenten speelden 
een hoofdrol. Bovendien hebben we de vele 
toegewijde en deskundige tuinvrijwilligers 
extra in het zonnetje gezet. Van april tot 
en met oktober gaven ze nieuwsgierige 
bezoekers tips en trucs over 17e-eeuws 
tuinieren en antwoord op vragen als: Hoe 
zien heilige boontjes er uit? Bestaan er echt 
zwarte tomaten? Wat is het bleken van 

groenten? Welke geneeskrachtige werking 
hebben kruiden?  

Ook waren er dit jaar weer enkele geslaagde 
(kortings-)acties, bijvoorbeeld met de 
Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de 
Vriendenloterij, ANWB, EO, Groupon en 
Actie van de Dag. Ook de jaarlijkse actie voor 
houders van een stadspas Amsterdam was 
een succes.   

Het percentage binnenlands bezoekers steeg 
in 2019. Er waren diverse aanbiedingen 
en activiteiten voor houders van een 
museumkaart. Ook de museumkidskaart 
zagen we zeer regelmatig aan de kassa. 
De museuminspecteurs van Museumkids 
beoordeelden hun bezoek aan het Muiderslot 
met een 8,4. Daarmee kreeg het Muiderslot 
ook in 2019 weer het predicaat ‘Kidsproof’. 
 
Buitenlandse bezoekers 
De stijging van het buitenlands bezoek zette 
in 2019 eveneens door: we verwelkomden 
ruim 4.000 buitenlandse bezoekers meer dan 
in 2018. De samenwerking met touroperators, 
Amsterdam Marketing, de IAmsterdamCard, 
de Holland Pass en de Amsterdam Pass wierp 
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zijn vruchten af. Ook de individuele toeristen 
wisten ons goed te vinden, onder andere door 
gerichte advertenties, outdoor campagnes 
in Amsterdam en op Schiphol en artikelen 
die verschenen naar aanleiding van enkele 
internationale persreizen. In het voorjaar 
trokken we veel bekijks met een reclame van 
het Muiderslot op de Keukenhof Expres, een 
bus die toeristen vervoert van Schiphol naar 
de Keukenhof. Het Nederlands Bureau voor 
Toerisme (NBTC) zette zich ook in 2019 in 
voor promotie van de Hollandse kastelenlijn 
in onze buurlanden Duitsland en België. 
Uiteraard maakt het Muiderslot deel uit van 
deze kastelenlijn. 

Muiderslot digitaal
In 2019 bezochten 262.524 gebruikers de 
website muiderslot.nl. Zij zorgden in totaal 
voor 2.692.680 paginaweergaven. Gemiddeld 
brachten zij 2 minuten en 24 seconden door 
op de website en bekeken zij 7,5 pagina. In 
2019 is de overstap gemaakt naar een ander 
bureau dat ons ondersteunt in het beheer van 
ons Google Grants Pro account en het beheer 
van Google Analytics. 
Via de website verkochten we 7.257 e-tickets. 
Met name bij speciale evenementen (zoals 
Sinterklaas, Valentijnsavond en Pinksteren) 
werkt verkoop via e-tickets goed. Het zorgt 
voor een betere spreiding van bezoekers en 
daardoor een positievere ervaring. 

Het aantal abonnees op onze digitale 
nieuwsbrief is gestegen, inmiddels ontvangen 
ruim 5.000 ‘fans’ vier keer per jaar nieuws 
over onze activiteiten. Ook op sociale media 
krijgen we steeds meer volgers. Eind 2019 
staat het aantal Facebook volgers op 5.400, 
op Twitter hebben we 3.650 volgers en op 
Instagram steeg het aantal volgers naar 
1.850.

Het Muiderslot in de media 
Het Muiderslot kreeg de nodige aandacht in 
de pers. Gemiddeld verschenen per maand 
25 artikelen waarin we vermeld staan. 
Dat was vaak met tijdelijke activiteiten als 
evenementen en podiumactiviteiten. Maar 
ook andere onderwerpen kregen aandacht 
in de pers, zoals kastelen in het algemeen, 
het unieke middeleeuwse gebouw, de 
kasteeltuinen, de spreiding van toeristen 
buiten Amsterdam, de restauratie van enkele 
schilderijen, de toetreding tot het museale 
canonnetwerk, de onderwijsstaking op 6 
november en de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht. Steeds vaker bezoeken 
vloggers en influencers het Muiderslot. Op 
30 augustus 2019 organiseerden we een 
geslaagde instameet. 

Positionering en profilering 
We hebben in 2019 gewerkt aan herziening 
van de positionering en profilering van het 

Muiderslot. We streven ernaar een inclusief 
rijksmuseum te zijn en dat vraagt ook om 
een andere aanpak van de marketing en 
communicatie. Denk aan vindbaarheid en 
toegankelijkheid van informatie, tone-of-
voice of keuze in communicatiekanalen.  
We zijn op diverse momenten in gesprek 
gegaan met ‘niet-bezoekers’, bijvoorbeeld 
tijdens het museumcongres in Kerkrade. 
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid 
hebben we gepraat met mensen die 
vanwege een verstandelijke, visuele of 
fysieke beperking het kasteel niet of 
moeilijk kunnen bezoeken. Ook hebben we 
gesprekken gevoerd met Nederlanders met 
een cross culturele achtergrond. In Nederland 
wonen ruim 4 miljoen mensen met een 
cross culturele achtergrond en dit aantal 
groeit jaarlijks. Aan hen voorbij gaan vinden 
we niet wenselijk. Alle gesprekken met 
‘niet-bezoekers’ leverden ons waardevolle 
inzichten op. Zo blijken een herkenbaar 
aanbod (‘dit gaat ook over mij’), helder 
taalgebruik, gevarieerdere programmering 
(‘voor elk wat wils’), meerstemmige verhalen 
en ‘je welkom voelen’ cruciaal te zijn. 
Ook leerden de interviews ons meer over 
communicatiekanalen, prijsstelling, wijze 
van reserveren en fysieke (on)mogelijkheden 
van ons eeuwenoude rijksmonument. In 
2020 gaan verder met al deze waardevolle 
informatie. 
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Fysieke toegankelijkheid
Een kasteel is gebouwd voor de verdediging 
en dus is het moeilijk om er in en uit te 
komen. Dat merken bezoekers vandaag 
de dag nog steeds. In 2019 hebben we de 
routing in en door het kasteel verbeterd om 
de publiekstoegankelijkheid te vergroten. 
Bureau Mijksenaar, bekend van de heldere 
routing en aanduiding op Schiphol, heeft 
advies uitgebracht en meegekeken wat 
logische routes zijn en wat een heldere 
bewegwijzering is. Resultaat zijn twee 
duidelijk aangegeven routes door het kasteel 
met duidelijke symbolen en kleuren.
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3. Educatie

In 2019 heeft educatie een bredere rol en 
meer taken gekregen binnen het museum 
en is de naam van de afdeling veranderd 
in Publiek & Educatie. De afdeling is 
verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering 
en overdracht van het uitgebreide aanbod 
aan educatieve programma’s van het 
Muiderslot die zijn gericht op:
• Scholen
• Families, kinderen en jongeren
• Publieksbegeleiding

SCHOLEN

Schoolbezoek
In 2019 bezochten 18.317 leerlingen het 
Muiderslot. Het merendeel van hen waren 
leerlingen uit het basisonderwijs (16.150). Er 
kwamen 2.017 middelbare scholieren, van 
wie er 637 deelnamen aan het poëzieproject 
Kasteeljuweel. Een deel van de schoolgroepen 
uit het basisonderwijs (1.508) kwam in het 
kader van een gecombineerde schoolreis 
met Speelpark Oud Valkeveen in Naarden, 
Outdoorpark SEC in Almere of Linnaeushof in 
Bennebroek. 880 Leerlingen uit Amsterdam 
en Almere kwamen met de boot naar het 
Muiderslot.

Nieuwe schoolprogramma’s
In 2019 zijn verschillende nieuwe 
programma’s ontwikkeld. Voor al deze 
programma’s geldt dat ze van aanbodgericht 
naar vraaggericht zijn gegaan. De 
programma’s zijn tijdens de ontwikkeling in 
overleg met leerkrachten getoetst, besproken 
en bijgesteld. 

• Reis door de Riddertijd is een programma 
voor een zelfstandig schoolbezoek waarbij 
leerlingen uit het basisonderwijs met een 
begeleider van school door het Muiderslot 
lopen en opdrachten uitvoeren. 

• Voor scholen in het basis- en voortgezet 
onderwijs is een nieuwe interactieve 
rondleiding samengesteld. Leerlingen 
maken kennis met het leven op het 
kasteel, worden uitgedaagd al hun 
zintuigen te gebruiken en gaan 
zelf aan de slag met kijk-, teken- en 
zoekopdrachten. In 2019 boekten 63 
scholen een rondleiding.

• In de interactieve theatervoorstelling 
bij de valkenierstent komen 
basisschoolleerlingen in de 
wintermaanden alles te weten over de 
middeleeuwse valkenjacht. Van april 

tot en met oktober is de valkenier zelf 
aanwezig. Vanaf 2020 zal de valkenier 
meer nadruk leggen op de historische 
valkenjacht en de relatie daarvan met het 
Muiderslot.

• Nieuwe lessen voor het basisonderwijs 
ter voorbereiding op een bezoek aan het 
Muiderslot en om het bezoek na afloop te 
verwerken in de klas.

• Voor het middelbaar onderwijs zijn 
opdrachtbladen gemaakt waarmee 
leerlingen zelfstandig aan de slag 
kunnen in kasteel en tuinen. Tijdens 
de interactieve rondleiding worden 
leerlingen aangemoedigd zelf goed naar 
de ruimtes van het kasteel te kijken 
en in gesprek met de rondleider eigen 
conclusies te trekken. 

Om recht te doen aan de diversiteit binnen 
groepen zijn we in 2019 verschillende 
overdrachtsvormen gaan gebruiken. Iedere 
leerling is immers anders en heeft een 
eigen leerstijl. Bij Reis door de Riddertijd 
bijvoorbeeld gaan leerlingen zoeken, tellen, 
tekenen, schrijven en met elkaar in gesprek.
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Lopende projecten
• Juniorgidsen: Leerlingen van groep 8 van 

de Jozefschool en de P.C Hooftschool uit 
Muiden en de Oranje Nassauschool uit 
Muiderberg verzorgden als juniorgidsen 
gratis rondleidingen in historische 
kostuums door het kasteel. Naast het 
‘actief leren’ wordt sterk ingezet op 
bouwen aan het zelfvertrouwen van de 
leerlingen. Dit project vond plaats in de 
meivakantie en wordt in 2020 verder 
uitgewerkt en aangescherpt.

• Kasteeljuweel: In 2019 waren er 
twee edities van het poëzieproject 
Kasteeljuweel in samenwerking met 
de School der Poëzie. Het thema was 
‘Binnen en buiten’. 637 Leerlingen van 
het voortgezet onderwijs deden hiervoor 
inspiratie op in de tuinen en in de 
ingerichte ruimtes van het Muiderslot. In 
het najaar werkten de leerlingen in het 
Atelier op Zolder aan hun gedicht. 

 
Moestuin op het Muiderslot
Leerlingen van de Jozefschool in Muiden 
hebben 10 weken lang een dagdeel per week 
in de kweektuin van het kasteel gewerkt. 
Onderdeel van het programma waren 
kooklessen op school, een kijktour met een 
acteur door het kasteel en natuurlijk het 
tuinieren zelf. Ze kweekten zelf (vergeten) 
groenten en kruiden en leerden wat er 

vroeger zoal gegeten werd in het kasteel. 
Het project werd afgesloten met een kookles 
in de kasteeltuinen onder leiding van een 
kok. Het werken in de moestuin sloot aan op 
het schoolproject over middeleeuws eten. 
In de moestuinen was mooi te zien hoe 
kennisoverdracht tussen oud en jong verliep. 
De leerlingen ontmoetten de (veelal oudere) 
tuinvrijwilligers van het Muiderslot en ze 
leerden van elkaar. Voor een aantal leerlingen 
smaakte dit naar meer: ze meldden zich na 
afloop spontaan aan als junior tuinvrijwilliger. 
Dit project werd financieel mede mogelijk 
gemaakt door de M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting. 

Educatieve samenwerkingspartners
We werken samen met 44 musea in het 
EducatieOverleg Amsterdamse Musea 
(EOAM) en presenteren gezamenlijk ons 
educatieve aanbod.  
 
Verder hebben we in 2019 verschillende 
samenwerkingen verkend die we in 2020 
verder vormgeven. We zoeken daarbij 
ook samenwerking met partners die 
niet direct voor de hand liggen, zoals 
jonge jeugdtheatermakers, rappers en 
praktijkopleidingen.

• Samen met het ROC Amsterdam 
onderzoeken we hoe studenten van 
het mbo een deel van hun opleiding 
‘Levensecht leren’ op het Muiderslot 
kunnen vormgeven, bijvoorbeeld door een 
ROC-atelier op te zetten.

• Met studenten van de pabo-opleiding 
(Hogeschool Utrecht) bespraken we hoe 
ze geschiedenisonderwijs op locatie 
kunnen geven. 

• We voerden verkennende gesprekken 
met de meesteropleiding Coupeur 
in Amsterdam waar leerlingen het 
uitstervende ambacht van coupeur leren. 
We onderzoeken of en hoe we samen 
kunnen werken bij het vervaardigen van 
de (populaire) historische instapkostuums 
in het museum en kostuums die we 
gebruiken bij theatervoorstellingen op 
het Muiderslot. 

• Eind 2019 zijn we gesprekken gestart 
met Singer Museum Laren, forteiland 
Pampus, Instituut voor Beeld en Geluid 
en het Vestingmuseum Naarden om te 
kijken hoe we beter regionaal samen 
kunnen werken op educatief gebied. 
Bijvoorbeeld door voor leerlingen uit de 
Gooi en Vechtstreek een geïntegreerd 
programma op te zetten, dat hen in hun 
basisschooltijd langs al deze regionale 
instellingen leidt. 
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FAMILIES, KINDEREN EN JONGEREN

Activiteiten
Voor kinderen die met volwassenen naar 
het Muiderslot komen en voor jongeren 
hebben we verschillende nieuwe activiteiten 
ontwikkeld in 2019:
• Met een nieuwe speurtocht worden 

kinderen (6-12 jaar) en volwassenen op 
een laagdrempelige manier uitgedaagd 
om samen beter naar het kasteel te 
kijken. De speurtocht bestaat uit een set 
kaarten met opdrachten die in een zelf 
gekozen volgorde gedaan worden.  

• We zijn gestart met het Atelier op zolder, 
waar kinderen en volwassenen regelmatig 
beeldende workshops kunnen volgen.

• We nemen gefaseerd afscheid van 
verouderde digitale spellen en zetten 
bewust in op analoge spellen die vroeger 
ook gespeeld werden op het kasteel. 

• Tijdens de landelijke onderwijsstaking op 
6 november 2019 mochten alle scholieren 
tot en met 17 jaar gratis naar binnen in 
het Muiderslot. Ook konden ze meedoen 
aan een beeldende workshop.  

Toetreding tot de Canon van Nederland
Het Muiderslot is in 2019 toegetreden tot een 
select gezelschap van musea in Nederland: 
het netwerk Canon van Nederland. Wat 
deze musea verbindt is dat ze allemaal een 

belangrijk onderdeel uit de geschiedenis 
van Nederland vertellen en de geschiedenis 
tastbaar maken voor bezoekers. In het geval 
van het Muiderslot is dat het verhaal van 
Floris de Vijfde, de graaf die het Muiderslot 
liet bouwen. De datum van toetreding tot 
de Canon was niet geheel toevallig: op 27 
juni was het exact 723 jaar geleden dat 
Floris werd vermoord. De toetreding werd 
feestelijk gevierd: met veel kinderen, een 
theatervoorstelling en in aanwezigheid van 
de burgemeester van Gooise Meren.  

Deze landelijke samenwerking van musea 
en erfgoedinstellingen wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds, het K.F. 
Hein Fonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting. 
 
Verbinding 
Een rijksmuseum als het Muiderslot 
is van iedereen en voor iedereen. Met 
onze educatieve programma’s willen we 
zoveel mogelijk mensen bereiken. Bij 
het ontwikkelen van nieuwe educatieve 
programma’s is ons vertrekpunt een 
meerstemmig historisch perspectief 
waarmee we zichtbaar maken wat mensen 
verbindt. Ook besteden we nadrukkelijk 
aandacht aan de niet-vanzelfsprekende 
groepen in de geschiedenis van het 
Muiderslot. We zoeken daarbij actief 

naar andere perspectieven. Zo brengen 
we bijvoorbeeld in de interactieve 
theatervoorstelling bij de valkenierstent de 
rol van vrouwen bij de middeleeuwse jacht 
ter sprake. Ook kijken we vanuit verschillende 
culturele perspectieven naar de geschiedenis 
van het kasteel en de tuinen. Denk 
bijvoorbeeld aan de Arabische invloeden 
die in Middeleeuwse receptenboeken is 
terug te vinden en ons een beeld geven van 
wat mensen toen aten. Ook besteden we 
aandacht aan de omgeving en het groene 
erfgoed: de tuinen, de vestingwerken en het 
water. Het Muiderslot is immers niet toevallig 
op deze plek gebouwd.
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PUBLIEKSBEGELEIDING

Afgelopen jaar zijn we gestart met een 
betere informatievoorziening in het kasteel. 
Ook zonder gids is daardoor het verhaal van 
het kasteel te begrijpen. Er zijn tekstborden 
geplaatst in kasteel en tuinen, er is een 
audiotour geïntroduceerd in negen talen 
en we hebben thematische rondleidingen 
ontwikkeld. 

Rondleidingen 
In 2019 hebben we een diverser en 
toegankelijker aanbod aan rondleidingen 
geïntroduceerd. Alle rondleidingen hebben 
een interactief karakter gekregen: bezoekers 
worden actief betrokken bij het verhaal.  

• Instaprondleidingen: laagdrempelig en 
gratis, zoals bijvoorbeeld de rondleiding 
ter gelegenheid van de verjaardag van 
Amsterdam.

• Tuinrondleidingen: in de zomer waren 
er iedere 1e en 3e zondag van de maand 
speciale rondleidingen over Tuin en 
Vesting. Soms met aansluitend een 
korte demonstratie bloemschikken naar 
17e-eeuws voorbeeld. Kinderen konden 
in zomer en herfst deelnemen aan 
tuinsafari’s of aan workshops dansen en 
tekenen in de tuinen. 

• Gender en identiteit in het kasteel 
van Amsterdam: een rondleiding over 
LGBTQI vanaf de middeleeuwen tot 
en met de 19e eeuw. Deze rondleiding 
werd ontwikkeld ter gelegenheid van 
Pride Amsterdam. De tuinconservator 
verzorgde tijdens de Pride in de 
kasteeltuinen speciale rondleidingen over 
‘gender in het plantenrijk’.

• Groot succes waren de vooraf 
gereserveerde rondleidingen voor 
individuele bezoekers gekoppeld aan 
een speciale gelegenheid of evenement. 
Enkele voorbeelden zijn ‘Erotiek in de 
17e eeuw’ op Valentijnsavond, ‘Sterke 
Vrouwen’ tours tijdens de Maand van de 
Geschiedenis en ‘Overleven op een kasteel 
in de winter’ tijdens de kerstperiode. Op 
de avond van Halloween was het donker 
en spannend in het kasteel tijdens de 
‘Naargeestige Nachttours’.  

Het hele jaar konden groepen rondleidingen 
reserveren. Er werden in totaal 90 
groepsrondleidingen door particulieren 
geboekt. De thema’s ‘Verborgen schatten 
van het Muiderslot’ en ‘Bij wijze van spreken’ 
werden het meest geboekt. Touroperators 
deden 182 boekingen. Zij volgden een 
aangepaste route door het kasteel en kregen 
een Engelstalige rondleiding.

De thematische rondleidingen die te boeken 
zijn: 
• De verborgen schatten van het 

Muiderslot: ontdek verborgen plekjes, 
bijzondere kunstvoorwerpen en sterke 
verhalen van het kasteel. 

• Bij wijze van spreken: over de herkomst 
van spreekwoorden en gezegdes.

• Amsterdam Castle Muiderslot: alles over 
de eeuwenoude band tussen het kasteel 
en de hoofdstad.

• Ontdek de kasteeltuinen: alles over 
17e-eeuws tuinieren, (vergeten) groenten, 
kruiden, planten, vruchten en (eetbare) 
bloemen.

• Vestingwerken en waterlinies: het 
Muiderslot is de oudste waterburcht 
van Nederland en maakt deel uit van 
diverse waterlinies, zoals de Stelling van 
Amsterdam, UNESCO werelderfgoed.

• De sterke vrouwen van het Muiderslot: 
wie waren de vrouwen die een belangrijke 
(en in de geschiedenis vaak onzichtbare) 
rol speelden op het kasteel?

• Gender en identiteit in het kasteel van 
Amsterdam: een rondleiding over LGBTQI 
vanaf de middeleeuwen tot en met de 
19e eeuw.

• Aanraken verplicht! Rondleiding voor 
blinden en slechtzienden: ruik, voel en 
proef het museum. 
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Audiotour 
In april 2019 hebben we een audiotour 
in gebruik genomen in het Nederlands 
en Engels. In juli zijn zeven andere talen 
toegevoegd: Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 
Hebreeuws, Russisch en Mandarijn. Deze 
talen zijn gekozen op basis van herkomst 
van de meeste bezoekers. Ook ontwikkelden 
we thematische audiotours bij tijdelijke 
presentaties. Op deze manier is informatie 
voor een zo groot mogelijke groep beter 
toegankelijk geworden. We hebben bewust 
gekozen voor helder en duidelijk taalgebruik, 
zodat bezoekers tussen 8 en 108 jaar 
de informatie kunnen begrijpen zonder 
veel voorkennis en zonder te vervallen in 
‘kinderachtig’ taalgebruik.  
 
De audiotour is gratis verkrijgbaar op de 
binnenplaats of te downloaden als app 
op de eigen mobiele telefoon. Het gratis 
beschikbaar stellen is een bewuste keuze 
in het kader van de toegankelijkheid. 
Bezoekers bekijken het kasteel in eigen 
tempo en horen met de audiotour alles 
over de bouwgeschiedenis, de beroemde 
bewoners en het leven op het kasteel. Uit 
publieksonderzoek weten we dat onze 
bezoekers de audiotour erg waarderen. 
De audiotour maakt het Muiderslot 
toegankelijker voor vele nationaliteiten. 
Opvallend is dat in de zomermaanden na 

Nederlands en Engels de audiotour in het 
Hebreeuws op nummer drie staat.  
 
De forse investering voor het realiseren van 
de audiotour konden we doen dankzij een 
genereuze gift van een anonieme donateur 
en een bijdrage uit het Coöperatief Fonds van 
de Rabobank Amstel en Vecht. 
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4. Collectie

Werk aan de collectie is vaak minder zichtbaar 
voor het publiek, maar is noodzakelijk voor 
behoud van het erfgoed. Het leidt uiteindelijk 
tot verdieping van kennis over de collectie 
die gedeeld wordt met het publiek. Achter 
de schermen voeren we digitalisering, 
onderhoud en restauraties uit. In 2019 is op 
verschillende momenten de schoonmaak van 
collectie uitgevoerd tijdens openingstijden en 
zichtbaar voor publiek. Dat gaf bezoekers een 
kijkje achter de schermen, leidde tot vragen 
en gesprekken over collectiestukken en tot 
verdieping.

Samenstelling collectie
Het indrukwekkende stoere kasteel zelf 
met zijn prachtige tuinen is natuurlijk 
primair waar bezoekers voor komen. De 
museale objecten in het kasteel geven 
duiding en context. De collectie omvat 
schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, 
prenten, wapens en wapentuig, meubels, 
gebruiksvoorwerpen, boeken, papieren 
documenten, penningen, memorabilia en 
huishoudelijke artikelen. De collectie bestaat 
uit objecten:
• in eigen bezit van de Stichting 

Rijksmuseum Muiderslot;

• aangekocht door de Stichting De 
Commissie van 1882 (voor de inwendige 
restauratie van het Muiderslot); 

• in langdurig bruikleen van onder andere 
het Rijksmuseum, Amsterdam Museum 
en het Nationaal Militair Museum.

In 2019 is tijdelijk een extra 
collectiemedewerker ingezet die voor diverse 
musea in de regio Gooi en Vecht werkt. Dit 
is een van de concrete samenwerkingen die 
voortvloeien uit de regionale Mondriaan 
werkgroep. 

Groen erfgoed
In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding 
voor de registratie van het unieke groene 
erfgoed in de tuinen van het Muiderslot. 
Vanaf 2020 gaan we alle data in het nieuw 
aangekochte collectiesysteem IrisBG 
invoeren. Dit is een registratiesysteem 
voor groen erfgoed dat onder andere 
wordt gebruikt door Paleis Het Loo en het 
Arboretum Belmonte in Wageningen. Met 
deze instellingen werken we samen. Naast 
de voorbereiding van de registratie hebben 
we in 2019 onderzocht of het mogelijk is het 
groene erfgoed van het Muiderslot zowel 

inhoudelijk als technisch te verbinden met de 
collectie schilderijen, meubels, documenten 
en kunstnijverheid. De relatie binnen en 
buiten kan goed gelegd worden. We hebben 
in dit kader oriënterende gesprekken gevoerd 
met samenwerkingspartner Museum Van 
Loon. Om dit project te realiseren heeft het 
Mondriaan Fonds ons eind 2019 een subsidie 
toegekend (zie ook onder Collectie online).
 
Restauraties 
Op basis van door externe restauratoren 
opgestelde conditierapporten en het 
bijbehorende conserveringsplan zijn vijf 
schilderijen gerestaureerd. Ook zijn drie 
schilderijen op doek voorzien van een 
klimaatvitrine en zijn enkele meubels 
hersteld.  

In 2019 hebben we publiek gevraagd welke 
objecten tot de publiekslievelingen van het 
Muiderslot behoren. De drie middeleeuwse 
reiskisten scoorden hoog. Bij zowel 
kinderen als volwassenen spreken ze tot de 
verbeelding. Niet verwonderlijk, aangezien 
ze zeldzame tastbare overblijfselen zijn uit 
de Middeleeuwen. De drie kisten stonden 
verspreid door het kasteel. 
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Besloten is tot een intensieve en 
noodzakelijke restauratie, aangezien de 
kisten zeer kwetsbaar en in matige tot 
slechte conditie verkeren. Eind 2019 ging 
de restauratie van start en deze zal in 
2020 worden afgerond. Dan krijgen de 
kisten een prominente plek in het kasteel. 
Deze restauratie is mogelijk gemaakt met 
financiële steun van Stichting De Commissie 
van 1882. 

Open opstelling museumzalen 
Sinds april 2019 kunnen bezoekers zonder 
begeleiding van een gids vrij door de 
ingerichte zalen van het kasteel lopen. 
Deze vrije routing vraagt om een andere 
manier van presenteren en beschermen 
van de objecten. Sinds april werken 
we met Securitas, een professionele 
beveiligingsorganisatie. Naast permanente 
beveiliging tijdens openingsuren vereist de 
open opstelling extra monitoring van het 
klimaat.

Collectie online 
We streven ernaar dat onze collectie online op 
zoveel mogelijk plekken zichtbaar is. Binnen 
het Netwerk Zuiderzeecollectie hebben 
we een technische oplossing uitgewerkt 
die de online collectie van het Muiderslot 
toegankelijk maakt in andere databases en 
op andere websites. De online collectie krijgt 

hiermee een groter bereik en sluit bovendien 
aan op Collectie Nederland.

Eind 2019 is een subsidie toegekend door het 
Mondriaan Fonds voor innovatieve digitale  
collectieontsluiting. In 2020 en 2021 worden 
de museale objecten en het groene erfgoed  - 
door (onverwachte) verbanden en met behulp 
van kunstmatige intelligentie - breed gelinkt 
en online beter vindbaar gemaakt. Ook 
zullen objecten vanuit andere perspectieven 
bekeken worden. Zo kijkt bijvoorbeeld een 
kok vanuit een ander perspectief naar een 
17e-eeuws stilleven waarop etenswaren te 
zien zijn dan een kunsthistoricus. Dat kan 
leiden tot verrassende en nieuwe inzichten. 
Partner in dit project is onder andere 
Museum Van Loon.

Objectbeschrijvingen 
We werkten in 2019 aan nieuwe 
beschrijvingen van de objecten met aandacht 
voor diversiteit en meerstemmigheid. 
Daarbij kijken we met een bredere blik 
naar de collectie en maken we contextuele 
verbindingen tussen objecten en tussen 
binnen en buiten. De nadruk ligt op de 
begrijpelijkheid van teksten voor een breed 
publiek. In 2019 hebben verkennende 
gesprekken plaatsgevonden om ook 
jongeren met een licht verstandelijke 
beperking teksten mee te laten lezen 

op toegankelijkheid. In 2020 krijgt de 
samenwerking concreet vorm.

Kennisdeling en onderzoek
In 2019 leverden we een actieve bijdrage 
aan kennisdeling met andere instellingen en 
deskundigen en deden we onderzoek. 

Muiderslot Symposium
Op 23 en 24 januari 2019 vond het 
tweejaarlijkse Muiderslot Symposium plaats. 
De eerste dag stond in het teken van Stad 
en Slot in de Middeleeuwen naar aanleiding 
van de nieuwe semi-permanente presentatie 
Muiderslot & Amsterdam. De tweede dag 
had als thema Holland ontluikt en werd 
georganiseerd in nauwe samenwerking 
met de stuurgroep ‘Ontstaan van Holland’ 
van de Provincie Zuid-Holland. De provincie 
financierde deze tweede dag. 

Kastelenonderzoek 
Tijdens het Muiderslot Symposium zijn de 
eerste opzienbarende onderzoeksresultaten 
gedeeld van recent geofysisch 
bodemonderzoek bij kasteel de Middelburg, 
één van de vermaarde kastelen van graaf 
Floris V in West-Friesland. Het Muiderslot 
werd gebouwd in navolging van deze 
dwangburchten. Enkelen aanwezigen op 
het symposium zijn een promotieonderzoek 
gestart naar de – verdwenen - kastelen van 
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Floris V. De eerste onderzoeksresultaten 
plaatsen de vroegste bouwgeschiedenis van 
het Muiderslot in een nieuw licht. Wordt 
vervolgd! 

MuseumCamp 2019 
MuseumCamp is een driedaags programma 
waarin museum- en erfgoedprofessionals 
de grenzen van het vak opzoeken en elkaar 
uitdagen. De editie 2019 vond plaats op 
het Muiderslot van 13 tot en met 15 juni. 
De gebouwen, de collectie en het levende 
erfgoed in de tuinen vormden de casus 
waarmee de deelnemers aan de slag gingen. 
Onderwerp was het inzetten van alle 
zintuigen tijdens een bezoek en het vergroten 
van de verbinding tussen de binnen- en 
buitenruimte. Deelnemers dompelden zich 
drie dagen onder in kasteel en tuinen en 
sliepen in tenten in de pruimenboomgaard 
achter het kasteel. MuseumCamp Muiderslot 
kreeg tijdens #NightShift 010 op 19 
september in Rotterdam een podium als één 
van de ‘leukste, beste en meest inspirerende 
conferenties’ in Europa. Het programma 
werd georganiseerd door het Allard Pierson 
Museum, Waag, het Muiderslot en financieel 
mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. 

Klik op de foto om de aftermovie van MuseumCamp 2019 te bekijken.

33

https://www.youtube.com/watch?v=u49z61wPM9U


34



5. Gebouwen

Een 700 jaar oud kasteel vergt voortdurend 
aandacht en deskundig onderhoud. Vanaf 1 
januari 2017 is Rijksmuseum Muiderslot zelf 
verantwoordelijk voor onderhoud, beheer 
en aanpassingen van gebouwen en terrein. 
Hiervoor ontvangt het museum vanuit de 
Erfgoedwet een bijdrage van het ministerie 
van OCW. Het eigendom van het gebouw 
blijft bij de staat. Het gaat in eerste instantie 
om een proefperiode van vijf jaar (2017 tot 
en met 2021). In die periode evalueren we 
de systematiek en kiezen we een definitief 
huisvestingsstelsel voor het museum.  

Rijksvastgoedbedrijf partner voor vijf jaar 
Het Muiderslot heeft er destijds voor gekozen 
om voor de proefperiode van vijf jaar 
gebruik te blijven maken van de kennis en 
expertise van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
voor de uitvoering van de vastgoedobject-
gerelateerde activiteiten aan het 
gebouw en terrein. In dit kader hebben 
Stichting Rijksmuseum Muiderslot en het 
Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst 
afgesloten. In deze overeenkomst is 
onderhoud aan en beheer van de zeedijk 
(inclusief de Stenen Beer) uitgezonderd. 
In 2019 is een begin gemaakt met de  

evaluatie van deze samenwerking. Ook in de 
kring van rijksmusea is de samenwerking met 
het RVB onderwerp van gesprek geweest. 
Ervaringen zijn gedeeld en uitgewisseld. 
In een verkennend gesprek met het RVB 
hebben we aangegeven ook de mogelijkheid 
te onderzoeken om eerder uit de pilot te 
stappen. In 2020 bepalen we in goed overleg 
met het RVB en het ministerie van OCW of we 
deze samenwerking voortzetten.  
 
Vastgoed: zorg of zegen?
Niet alleen met het RVB en in de kring 
van rijkmusea stond beheer en behoud 
van museaal vastgoed op de agenda. 
Op 31 oktober 2019 vond in Rotterdam 
het congres plaats met de titel ‘Museaal 
ondernemerschap, waar ligt de grens?’. Dit 
congres voor museale toezichthouders en 
directies werd georganiseerd door Stichting 
Museumzaken. Annemarie den Dekker, 
directeur-bestuurder van het Muiderslot, 
werd gevraagd twee break-outsessies te 
verzorgen met als titel ‘Museaal vastgoed: 
een zorg of een zegen?’. 

 

Groot onderhoud 2017-2021 
Samen met het RVB en architectenbureau 
TPAHG  - onze vaste adviseur - hebben we 
afspraken gemaakt over groot onderhoud 
voor de periode 2017-2021. Voorafgaand aan 
de huidige subsidieperiode was al bekend 
dat de lasten voor groot onderhoud op 
korte termijn niet gedekt worden. Concreet 
betekent dit dat we deze beleidsperiode al te 
kort komen met de toegezegde subsidie en 
dat het toegekende bedrag ook tekort schiet 
op middellange en lange termijn. Hierover 
zijn we in 2019 wederom in gesprek gegaan 
met het RVB en TPAHG.  
 
Groot onderhoud 2019 
In 2019 hebben we voorbereidingen 
getroffen voor het plaatsen van een nieuwe 
brandmeldcentrale die in het eerste kwartaal 
van 2020 wordt vervangen. Het meerjarig 
onderhoudsplan is bijgewerkt en up-to-date 
voor de komende jaren. In 2019 is alleen het 
meest urgente groot onderhoud uitgevoerd. 
Dit heeft mede te maken met een aantal 
personele wisselingen. Verder hebben 
we aanpassingen gedaan aan brand- en 
inbraakinstallaties, gebouw beheer systeem 
en aanpassingen aan diverse installaties in 
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verband met certificering. Ook is schilderwerk 
in het kasteel en poortgebouw uitgevoerd. En 
zijn de keukens van het museumcafé en de 
voormalige bakkerij aangepast en vernieuwd.
 
Locatieverhuur
De museumfunctie is primair en 
locatieverhuur kan alleen buiten de 
openingstijden plaatsvinden. Tijdens deze 
(meestal) zakelijke bijeenkomsten wordt de 
link gelegd met de historie, de collectie en 
de kernthema’s van het Muiderslot. Ervaring 
leert dat zakelijke bezoekers dit als een 
meerwaarde zien. 
Locatieverhuur is voor het Muiderslot 
belangrijk om de eigen inkomsten te 
verhogen. In 2019 hebben we daarom in 
de organisatie sales en boekingen anders 
georganiseerd. We verwachten dat dit de 
komende jaren zijn vruchten gaat afwerpen. 
Afgelopen jaar waren er 22 besloten dag- 
en avondontvangsten in het kasteel, met 
in totaal 1.498 gasten. Dit is exclusief de 
podiumactiviteiten (zie hoofdstuk 1).

Het Muiderslot stelt een aantal malen per 
jaar zijn locatie om niet ter beschikking. 
Onder andere voor regionale activiteiten, 
zoals de uitreiking van lintjes aan de 
brandweer, de Pink Moon Run & Walk en de 
Muiderslotloop. Ook deed op 7 september 
2019 een sportieve delegatie van het 

Muiderslot mee aan de Swim to fight cancer. 
Zij zwommen 3.600 euro aan sponsorgeld 
bijeen en op het kasteel hing een groot banier 
om alle zwemmers aan te moedigen. 
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6. Organisatie, bestuur en toezicht

Bestuur en beleid
De beleidsmatige aansturing is de 
verantwoordelijkheid van de directeur-
bestuurder, ondersteund door de leden van 
het managementteam. Op basis van het 
vierjaarlijkse activiteitenplan ontwikkelen 
we jaarlijks activiteitenplannen. Deze 
plannen vormen tevens de onderlegger 
voor de begroting. Drie keer per jaar maken 
we een prognose die we bespreken met 
de Raad van Toezicht. We monitoren onze 
prestaties aan de hand van twee benchmark 
onderzoeken: de jaarlijkse museumcijfers 
van Museana en ons eigen doorlopend 
bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda 
Consultancy. Verder gebruiken we de 
tweejaarlijkse Erfgoedmonitor en de controle 
van de Erfgoedinspectie voor de staat en het 
beheer van de collectie.  

Dagelijkse leiding en veiligheid
2019 was het laatste jaar waarin de 
dagelijkse operationele leiding in 
handen lag van daarvoor opgeleide 
dagverantwoordelijken. Sinds voorjaar 
2019 zorgt professioneel beveiligingsbedrijf 
Securitas voor de veiligheid in de 
museumzalen. Per 1 januari 2020 ligt de 

dagelijkse operationele leiding bij de nieuwe 
functie van huismeester. Hij zorgt voor het 
welzijn van de medewerkers en bezoekers en 
is aanspreekpunt bij calamiteiten. 
Het Muiderslot heeft een 
uitgebreid beveiligings- en 
calamiteitenplan, ontruimingsplan, 
Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) 
en een Collectiehulpverleningsorganisatie 
(CHV). Jaarlijks inspecteren diverse instanties 
gebouwen, installaties en terreinen gericht op 
de veiligheid van bezoekers, medewerkers en 
museale collectie. 

Personele inzet
We zijn in 2019 gestart met het ombouwen 
van een aanbodgerichte naar een 
vraaggerichte en een inclusievere organisatie. 
Hiervoor hebben we op verschillende 
terreinen de werkzaamheden opnieuw 
ingericht en vormgegeven en zijn enkele 
organisatorische wijzigingen doorgevoerd. 
Zo is het projectmatig werken ingevoerd en 
daarvoor is een projectleider aangenomen. 
De organisatie is  versterkt met een 
extern hoofd Publiek & Educatie en een 
(interim) hoofd Bedrijfsvoering. Samen met 
het hoofd Marketing, Communicatie & 

Fondsenwerving en de directeur vormen zij 
het managementteam. Ook is een nieuwe 
functie van huismeester gecreëerd.

2019
16 vaste medewerkers
22 flexibele medewerkers
121 vrijwilligers
5 stagiaires

Vrijwilligers
Rijksmuseum Muiderslot is blij met de grote 
groep vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor kasteel en tuinen, zowel achter 
als voor de schermen. Ruim 120 vrijwilligers 
zetten zich met veel enthousiasme in voor 
de meest uiteenlopende werkzaamheden: 
publieksbegeleiding, educatie, 
podiumactiviteiten, tuinonderhoud, klussen, 
museumwinkel, collectiebeheer en historisch 
bloemwerk. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
het Muiderslot.
Sinds april hebben we een nieuw centraal 
informatiepunt op de binnenplaats. De 
publieksbegeleiders geven hier de audiotour 
uit, doen publieksonderzoek en richten zich 
op de ontvangst en begeleiding van bezoekers 
in en rond het kasteel. We bedanken alle 
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vrijwilligers die in 2019 bij ons werkten voor 
hun inzet en energie.

Stageplaatsen en leerwerkplekken
We zijn als museum een lerende organisatie 
waarin ruimte is voor stages en leerplekken. 
Dat vinden we belangrijk, omdat we op deze 
manier ook nieuwe inzichten opdoen en 
andere gedachten, kennis en bijdragen in huis 
halen. Dat is soms best spannend, want het 
betekent zaken durven loslaten en dingen 
‘laten gebeuren’.  

Voor stages en leerwerkplekken hebben 
we in 2019 onder andere contact 
gelegd met de Gooise Praktijkschool in 
Hilversum. Ook ondersteunden we jonge 
erfgoedprofessionals in opleiding. Zo liep 
een eindejaarsstudent van de Reinwardt 
Academie stage op de afdeling Collectie. 
Deze stage liep over in een betaalde 
werkervaringsplaats voor een dag per 
week. Een groep tweedejaars studenten 
van de Reinwardt Academie maakte voor 
Winterkasteel een tegendraadse presentatie 
‘Mystiek op het Muiderslot’. Ze kregen 
hiervoor budget en begeleiding vanuit het 
Muiderslot. Twee vmbo-leerlingen van 
de Amsterdamse Mavo liepen meerdere 
dagen mee tijdens een maatschappelijke 
stage. Rond het meespeeltheater in de 
zomer werkten we samen met stagiaires 

van het ROC Flevoland en het Nova College 
Haarlem. Vijf studenten van de opleiding 
Personeelsmanagement van de Universiteit 
Tilburg deden onderzoek naar hoe het 
personeelsbestand van het Muiderslot meer 
divers kan worden. Al met een al een breed 
spectrum van opleidingen waarmee we 
samenwerken. 

Samenwerkingen en lidmaatschappen
Ook op andere manieren werkt het 
Muiderslot samen met organisaties en 
partners. Enkele voorbeelden: 
• De directeur-bestuurder is lid van het 

OAM, het directeuren-overleg van 
Amsterdamse musea. Tevens is ze 
voorzitter van het overleg Topkastelen: 
een informeel netwerk voor kennisdeling 
van 13 Nederlandse en 3 Vlaamse 
kastelen. Ook is ze lid van de Mondriaan 
Werkgroep Gooi en Vecht, een regionaal 
overleg van musea. 

• Het hoofd Marketing, Communicatie 
& Fondsenwerving is lid van de sectie 
Development van de Museumvereniging, 
Cultuur Marketing, Marketing Overleg 
Amsterdamse Musea en het Topkastelen 
netwerk. 

• Op het gebied van collectie werken we 
sinds 2016 samen met het Netwerk 
Zuiderzeecollectie. In 2019 is het 
Muiderslot wederom actief betrokken 

bij diverse projecten van dit netwerk. 
Onze conservator is bestuurslid van de 
VNK, de Vereniging van Nederlandse 
Kunsthistorici. 

 
Toegankelijkheid
Iedereen is welkom op het Muiderslot. Zowel 
(potentiële) bezoekers als buren, vrienden,  
medewerkers en vrijwilligers. We willen ook 
graag mensen bereiken die normaal niet 
naar een museum gaan of drempels ervaren 
voor een bezoek. Daarom hebben we in 2019 
organisatiebreed initiatieven genomen en 
concrete stappen gezet om inclusiever en 
toegankelijker te zijn. 
• Samen met de Gemeente Gooise Meren 

– een van de koploper gemeenten 
als het gaat om inclusiviteit - hebben 
we besproken hoe we elkaar kunnen 
versterken. Bijvoorbeeld om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar 
werk te begeleiden en hoe we een rol 
kunnen spelen in het tot stand te brengen 
van ontmoetingen tussen mensen met en 
zonder verstandelijke beperking.

• Tijdens de landelijke Week van de 
Toegankelijkheid (7 – 11 oktober 2019) 
ontvingen we een groep jongeren met 
een licht verstandelijke beperking. Ze 
gaan begin 2020 een workshop geven aan 
onze medewerkers. Ook gingen we op 
het Muiderslot in gesprek met een groep 
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mensen met een visuele en/of fysieke 
beperking. Ze gaven ons nuttige tips om 
onze toegankelijkheid te vergroten. In 
dezelfde week ontvingen we bovendien 
een Syrisch gezin met wie we uitgebreid 
kasteel en tuinen hebben bezocht en 
gesproken hebben over vrijheid en 
bescherming (kasteel).

 
 
 

• Hoe maak je kunst en cultuur toegankelijk 
voor iedereen? Die vraag staat - op 
initiatief van het Muiderslot - op de 
agenda tijdens overleggen met culturele 
instellingen waarmee we in de regio 
samenwerken: Beeld en Geluid in 
Hilversum, Singer Laren, Grote Kerk 
Naarden, Vestingmuseum Naarden en 
forteiland Pampus. Zaken als werken 
in co-creatie, meerstemmigheid en 
inclusiviteit komen hier sinds 2019 
regelmatig ter tafel.

• Op 3 en 4 oktober bezochten enkele 
collega’s het nationale museumcongres 
en de museumkennisdag in Kerkrade. 
Centraal stond de vraag: hoe verbinden 
we een breder en diverser publiek met 
onze musea? 

• We gingen diverse keren gesprekken met 
niet-Muiderslotbezoekers over de vraag 
waarom ze ons niet bezoeken en wat er 
voor nodig is om dat wel te doen.

• We hebben kritisch naar ons personeels- 
en vrijwilligersbestand gekeken. 
Conclusie: de samenstelling is te 
homogeen qua leeftijd en culturele 
achtergrond. We zijn hiermee aan de 
slag gegaan, bijvoorbeeld door via 
andere kanalen personeel te werven 
en door contact te leggen met een 
vluchtelingenorganisatie om ons 
vrijwilligersbestand te verrijken.

• Tijdens de 6-wekelijkse 
koffiebijeenkomsten voor medewerkers 
en vrijwilligers is regelmatig het 
onderwerp ‘Toegankelijkheid’ 
geagendeerd en besproken.

• Om meer te leren over inclusief 
ondernemen en goede 
praktijkvoorbeelden te zien is het 
Muiderslot in 2019 lid geworden van 
Locus Netwerk, een publiek-privaat 
netwerk met als doel duurzaam inclusief 
ondernemen. Locus gaat per 2020 op in 
het bedrijvennetwerk van De Normaalste 
Zaak. 

• Afgelopen jaar ontvingen we enkele 
keren chronisch zieke kinderen via De 
Bruine Vloot. Ook brachten enkele zieken 
via de Wensambulance een bezoek aan 
het Muiderslot. We gaven vrijkaarten 
weg aan onder andere het Emma 
Kinderziekenhuis, Stichting Opkikker en 
aan minder draagkrachtige gezinnen via 
de zorgorganisatie Triade Vitree Flevoland. 

• De fysieke toegankelijkheid van het 
Muiderslot is verschillende keren 
onderwerp van gesprek geweest met 
het Rijksvastgoedbedrijf. Er hebben 
verkennende gesprekken plaatsgevonden 
over de plaatsing van een lift en het 
aanleggen van bredere wandelpaden in 
de tuinen. Ook een invalidetoilet is een 
wens. In 2020 gaan we hiermee verder.  

41



• De bereikbaarheid van het Muiderslot 
is een blijvend punt van aandacht. Ook 
dat heeft immers alles te maken met 
toegankelijkheid. Veel bezoekers komen 
met de auto, maar dat is zowel voor 
inwoners van Muiden als voor het milieu 
geen duurzame keuze. We stimuleren 
bezoekers om met fiets, veerboot of 
openbaar vervoer te komen. Helaas is 
de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer niet optimaal. Als onderdeel 
van Metropoolregio Amsterdam zien 
we hier een groeiend probleem. Het 
Muiderslot heeft in 2019 flink gelobbyd 
voor een beter openbaar vervoer, onder 
andere bij de provincie Noord-Holland, 
de gemeente Gooise Meren en de 
ondernemersvereniging in Muiden. 
Bezoekers moeten op dit moment 

vanaf de bushalte ver lopen en dat is 
met kleine kinderen of voor mensen 
die slecht ter been zijn geen optie. Ook 
zijn we afgelopen jaar met diverse 
busmaatschappijen in gesprek gegaan 
over een betere busverbinding naar het 
Muiderslot. Met de nieuwe aanbesteding 
van het openbaar vervoer in deze regio 
heeft het Muiderslot zijn stem laten 
horen bij de provincie Noord-Holland en 
gepleit voor een busverbinding tot aan de 
kasteelpoort. Dit leidde tot verschillende 
gesprekken met busmaatschappijen die 
inschreven voor de aanbesteding die sloot 
in december 2019.

 
Raad van Toezicht  
In januari 2019 trad Astrid Elburg (1958) 
aan als nieuwe voorzitter van de Raad 
van Toezicht. Ze is een ervaren adviseur, 
bestuurder en toezichthouder in de culturele 
sector die onder meer betrokken is bij de 
Museumnacht Amsterdam en Nemo Science 
Museum. Eerder maakte ze deel uit van de 
Raad van Toezicht van het Nationale Ballet 
& Opera en de VPRO. In het dagelijks leven 
is Astrid Elburg actief als consultant in het 
publieke en private domein op het gebied 
van ethisch, strategisch en persoonlijk 
leiderschap.  Daarnaast is ze docent Bildung 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de 
Universiteit van Amsterdam bij de faculteit 

Sociale Wetenschappen. Met haar kennis 
en ervaring kan ze het Muiderslot met raad 
en daad bijstaan in de transitie naar een 
inclusievere organisatie. 
 
De Raad van Toezicht kwam in 2019 vijf keer 
bij elkaar. De Raad heeft vastgesteld dat 
in 2019 de ambities en doelstellingen zijn 
gerealiseerd. Met daarbij de kanttekening 
dat enkele inhoudelijke wijzigingen op het 
beleidsplan 2017-2020 zijn doorgevoerd 
en goedgekeurd door het ministerie van 
OCW. In de vergaderingen stonden de 
financiële zaken op de agenda ( jaarrekening, 
kwartaalrapportages, begrotingen), de 
lopende plannen en de aangescherpte 
positionering en profilering. Ook heeft 
de Raad aandacht voor wijzigingen in de 
personele organisatie. De nieuwe koers 
naar een toegankelijker Muiderslot is 
uitgebreid besproken, evenals de daarmee 
samenhangende openstelling van het 
kasteel, de aangepaste programmering, het 
gebouwenbeheer en het collectiebeleid. 
Afgelopen jaar is een goede aanzet gegeven 
die resulteerde in een recordaantal bezoekers. 
Eind 2019 is gestart met de werving voor het 
opvullen van de vacatures in de Raad voor 
leden met een financieel en commercieel 
profiel. Begin 2020 zullen deze posities naar 
verwachting worden vervuld. De functie van 
lid van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. 
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019

Naam Expertise Werk

Astrid Elburg
bestuur / cultuur 
inclusiviteit & 
diversiteit

directeur Elburg Consultancy & 
docent Bildung aan VU en UvA

prof. dr. Peter 
Hoppenbrouwers

geschiedenis/ 
Middeleeuwen

hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis Universiteit Leiden

drs. Marlies Martens ondernemerschap/
financiën

directeur-eigenaar Cosmos oud-
directeur DNB

drs. Helen Schretlen collectie / Stichting 
de Commissie

kunsthistorica / oud-onderzoeker 
museale verwervingen sinds 
1933.

prof. ir. Jeanne Dekkers bouwkunde directeur- architect Jeanne 
Dekkers Architectuur Delft

drs. mr. Eppo van Nispen 
tot Sevenaer

cultureel 
ondernemerschap

directeur Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid

 
Astrid Elburg, voorzitter Raad van Toezicht Muiderslot

43



regelmatig meegenomen in dit onderwerp 
tijdens interne koffiebijeenkomsten en via 
interne nieuwsbrieven. Ook in gesprekken 
met samenwerkingspartners wordt culturele 
diversiteit en inclusie geagendeerd. Niet 
alleen theorie en praten, maar vooral doen. 
Culturele diversiteit is immers geen trucje, 
het gaat om inclusie op alle fronten. Pas 
dan ontstaan nieuwe verhalen en andere 
perspectieven. 

Op vier gebieden pasten we de Code 
Culturele Diversiteit en Inclusie toe: publiek, 
programma, personeel en partners. We 
hebben in 2019 een begin gemaakt, maar 
we realiseren ons dat we er nog lang niet 
zijn. Een inclusief museum worden gaat 
niet vanzelf. We werkten hier actief aan 
bijvoorbeeld door:
• Publiek: we voerden diverse gesprekken 

met niet-museumbezoekers die zich 
om allerhande redenen nu onvoldoende 
welkom voelen. Wat weerhoudt hen 
van een bezoek en wat zou er moeten 
gebeuren zodat ze wél komen? 

• Programma: we zijn gestart met een 
andere programmering. Een voorbeeld 
is Opera per Tutti en de gendertours in 
kasteel en tuinen tijdens de Pride. Ook is 
in kindertheatervoorstellingen gespeeld 
met stereotype genderrollen, zoals in de 
voorstelling Ridder Jacoba.

Governance Code Cultuur, Code Culturele 
Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code

Governance Code Cultuur 
De Raad van Toezicht onderschrijft de 
principes van de Governance Code Cultuur en 
evalueert jaarlijks of Stichting Rijksmuseum 
Muiderslot de Code naar behoren toepast. 
In 2019 zijn de 8 principes van de (herziene) 
Governance Code Cultuur integraal 
toegepast. De code is voor ieder principe 
uitgebreid besproken en de principes vormen 
de leidraad voor de jaarlijkse zelfevaluatie 
van de Raad. De Raad heeft de uitkomsten uit 
de zelfevaluatie besproken met de directeur-
bestuurder. 

Naast het onderschrijven, hándelt de Raad 
naar de Code en is er alert op. Bij het nemen 
van besluiten toetsen de leden van de 
Raad bij elkaar of ze voldoen aan de Code. 
In communicatie zijn de leden zorgvuldig 
en transparant. Ze zijn zich bewust van 
hun eigen rol. De kwaliteit van interactie 
onderling is belangrijk. Alle leden van de Raad 
houden dat in de gaten. Daarnaast stellen 
ze zich extra vragen als: hoe verhoud je je 
onderling tot elkaar? Komen mensen tot hun 
recht? Theoretisch klopt het allemaal, maar 
het gaat over gedrag. 

De Raad wil de context van vandaag de dag 

in ogenschouw nemen. Dat de ambitie is 
om te werken aan een inclusiever museum 
wil de Raad zien in perspectief, in expertise, 
in ambitie én in beeld (representatie). De 
Raad staat daarvoor en moet dat durven 
communiceren. 

De Raad zoekt naar een evenwicht in de 
relatie tussen toezichthouder en directeur-
bestuurder. Samen onderzoeken ze de 
grenzen van enerzijds een betrokken Raad bij 
de directeur en de organisatie en anderzijds 
een bestuur op afstand. Evenwicht in 
betrokkenheid en toezicht op afstand is een 
terugkerend onderwerp van gesprek. Zowel 
de leden van de Raad als directeur-bestuurder 
Annemarie den Dekker hebben elkaar te 
kennen gegeven tevreden te zijn met de open 
en constructieve manier van samenwerking: 
wederzijds betrokken, kritisch en met open 
blik.

Code Culturele Diversiteit en Inclusie 
De Code Culturele Diversiteit en Inclusie 
staat hoog op de agenda van zowel 
de Raad van Toezicht als van directie, 
management, medewerkers en vrijwilligers. 
De uitdagingen die er op dit gebied zijn 
worden besproken. Dit gesprek zal in 2020 
verder worden gevoerd met het oog op de 
komende beleidsperiode (2021-2024). Zowel 
de medewerkers als de vrijwilligers zijn 
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• Personeel: we zijn via andere kanalen 
personeel en vrijwilligers gaan werven, 
bijvoorbeeld via Binoq Atana en via 
vluchtelingenorganisaties. We streven 
naar een verschuiving richting een betere 
representatie. 

• Partners: bij het kiezen van partners 
letten we bewust op inclusie en 
diversiteit. Een voorbeeld is onze 
aansluiting bij Locus Netwerk, een 
publiek-privaat netwerk met als doel 
duurzaam inclusief ondernemen. Ook 
onze gesprekken met het regionale 
werkgeversservicepunt zijn een 
voorbeeld. Zij kunnen medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bemiddelen en begeleiden of ons helpen 
bij het invullen van leerwerkplekken.  

Fair Practice Code 
Het Muiderslot onderschrijft de Fair 
Practice Code. In 2019 hebben verschillende 
medewerkers de quickscan gedaan (www.
fairpracticecode.nl/nl/quickscan) om zo 
intern het gesprek op gang te brengen wat 
de code inhoudt en hoe ermee om te gaan. 
In 2019 hebben we samengewerkt met twee 
hedendaagse kunstenaar (fotografen Roderik 
Rotting en Bas Meeuws). Beiden zijn betaald 
volgens de richtlijnen van de Fair Practice 
Code.

Medezeggenschap 
Op verzoek van de Raad van Toezicht en van 
de directeur-bestuurder staat het onderwerp 
medezeggenschap jaarlijks minstens één 
keer op de agenda. Dit is om de behoefte 
aan inbreng te monitoren. In de organisatie 
is een medewerker aanspreekbaar als 
vertrouwenspersoon en zij onderhoudt 
contact met de vertrouwenspersoon van 
de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn op 
verschillende bijeenkomsten, openingen 
en evenementen met medewerkers en 
vrijwilligers leden van de Raad aanwezig. 

Risicobeheer en veiligheid
Bij de bespreking van de jaarcijfers in 
aanwezigheid van de accountant komt het 
onderwerp risicobeheer steevast aan de orde. 
Het onderwerp veiligheid is een jaarlijks 
agendapunt van de Raad van Toezicht. De 
Raad stelt zich op de hoogte van de stand 
van zaken van de Bedrijfshulpverlening en de 
Collectiehulpverlening. 

Gelieerde stichtingen
Twee stichtingen zijn nauw verbonden met 
Stichting Rijksmuseum Muiderslot.
Stichting De Commissie van 1882 is opgericht 
om zich in te zetten voor de inwendige 
restauratie en verfraaiing van het Muiderslot. 
De voorzitter van de stichting is lid van de 
Raad van Toezicht. 

De Vriendenstichting van het Muiderslot 
bestaat uit zakelijke partners en particuliere 
donateurs. Allemaal dragen ze het Muiderslot 
een warm hart toe en ondersteunen ze het 
slot financieel. De zakelijke kring kwam 
in 2019 vier keer bijeen in de Ridderzaal. 
In 2019 is een coördinator aangesteld die 
zich buigt over de vraag hoe de zakelijke 
vriendenkring kan groeien en een meer 
diverse samenstelling kan krijgen. 

Muiderkring
De Muiderkring is een invloedrijk 
gezelschap dat historische banden heeft 
met het Muiderslot en twee keer per jaar 
bijeenkomt in de Ridderzaal om te dineren, 
te discussiëren en te musiceren. Tot en met 
december 2019 was Alexander W. Beelaerts 
van Blokland voorzitter van de Muiderkring. 
Zijn opvolger is Maarten Feteris, president 
van de Hoge Raad der Nederlanden. 
Annemarie den Dekker is sinds haar 
aanstelling als directeur-bestuurder van het 
Muiderslot toegetreden tot het bestuur van 
de Muiderkring. De wens om te werken aan 
een inclusief Muiderslot, waar ruimte is voor 
iedereen en toegankelijkheid in welke vorm 
dan ook hoog op de agenda staat, is ook in dit 
bestuur gedeeld. 
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Financiële ondersteuning
In 2019 ontving Rijksmuseum Muiderslot 
structureel subsidie van het ministerie van 
OCW. Extra financiële ondersteuning kwam 
van:  

• Andreas Cultuurfonds
• BankGiro Loterij 
• Cor van Zadelhoff Fonds
• Fonds voor Cultuurparticipatie
• Gemeente Gooise Meren
• Gravin van Bylandt Stichting
• K.F. Heinfonds
• Mondriaan Fonds
• Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-

Holland
• Provincie Zuid-Holland
• Rabobank Amstel en Vecht
• Stichting De Commissie van 1882
• Vriendenstichting Muiderslot 
 
Tevens ontvingen we een gulle gift van een 
anonieme donateur waarmee het mogelijk 
was om de audiotour in negen talen te 
realiseren. 

Alle financiers zijn wij veel dank verschuldigd!
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7. Financiën

Exploitatieresultaat en resultaatbestemming
Het museum sluit 2019 af met een positief 
exploitatieresultaat van € 302.943. Dit 
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

Financiële positie en treasury statuut
Met een eigen vermogen van € 1.571.919 
voldoet het vermogen van de Stichting 
Rijksmuseum Muiderslot aan de 
norm van de voormalige rijksmusea: 
‘Weerstandsvermogen is minimaal één jaar 
netto bezoekersinkomsten plus bijdragen 
derden van het activiteitenprogramma’. 
Bij het beheer van het vermogen werkt 
Stichting Rijksmuseum Muiderslot volgens 
een treasury statuut. Uitgangspunt is dat het 
museum geen of weinig risico wil lopen en 
dat het uitzetten en aantrekken van gelden 
gebeurt op basis van wet- en regelgeving. We 
streven naar een zo beperkt mogelijk risico 
met hoog rendement. 

Samenstelling inkomsten
Het Muiderslot is een ondernemend 
museum en verdient bijna twee derde van 
zijn inkomsten zelf. De verhouding eigen 
inkomsten en structurele subsidie is 60% 
versus 40%. Voor een gezonde bedrijfsvoering 
en om toekomstige tegenvallende inkomsten 
vóór te zijn, proberen we zoveel mogelijk 
bijdragen van derden te realiseren. Dit om te 
voorkomen dat er onnodig aanspraak wordt 
gemaakt op het continuïteitsvermogen van 
de organisatie. 
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31 december 2019 31 december 2018 31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA € € PASSIVA € €

Materiële vaste activa 1.043.947 1.073.103 Algemene reserve 1.168.477 854.691

Bestemmingsreserve 263.227 321.380

Bestemmingsfondsen overig 140.215 50.000

Bestemmingsfonds OCW - 42.905

Bestemmingsfonds OCW  
Collectiebeheer - -

Totaal vaste activa 1.043.947 1.073.103 Totaal eigen vermogen 1.571.919 1.268.976

Voorraden 56.828 67.440 Groot onderhoud Gebouwen en 
installaties 324.533 207.562

Vorderingen 266.294 368.346 Totaal voorzieningen 324.553 207.562

Liquide middelen 1.737.954 1.151.000 langlopende schulden 
 >1 jaar 731.164 753.834

Totaal Vlottende Activa 2.061.076 1.586.786 kortlopende schulden  
< 1 jaar 477.387 429.517

TOTALE ACTIVA 3.105.023 2.659.889 TOTALE PASSIVA 3.105.203 2.659.889

BALANS
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BATEN

2019 Begroting 2018

Eigen inkomsten € € €

Publieksinkomsten binnenland 1.223.712 929.200 1.146.351

Kaartverkoop 1.107.775 833.250 1.022.634

Overige publieksinkomsten 115.937 95.950 123.717

Publieksinkomsten buitenland 392.816 303.600 352.147

Totaal publieksinkomsten 1.616.528 1.232.800 1.498.498

Sponsorinkomsten 20.000 0

Vergoeding coproducent 0

Overige directe inkomsten 55.896 65.000 66.905

Totaal overige directe inkomsten 55.896 85.000 66.905

Totaal directe inkomsten 1.672.424 1.317.800 1.565.403

Indirecte inkomsten / vrijval 62.472 95.000 76.640

Vrijval Egalisatie reserve 22.672 0 22.672

Private middelen-part. Incl Vrienden 0 5.000 80.000

Private middelen-bedrijven 153.133 30.000 14.612

Private middelen-private fondsen 0 30.000 0

Private middelen-goede doelen 
loterijen 0 30.000 0

Totaal bijdragen uit private middelen 153.133 95.000 94.612

Totaal eigen inkomsten 1.910.701 1.507.800 1.759.327

Baten in natura

Subsidies 2019 Begroting 2018

Totaal structureel OCW 755.614 519.050 736.491

OCW Publieksactiviteiten 293.593 202.430 285.377

OCW Erfgoedwet / huisvesting 352.887 243.954 345.034

OCW Erfgoedwet / collectiebeheer 109.134 72.666 106.080

Incidentele publieke subsidies 11.000 0

 Totaal structureel gemeente 4.000 4.000

 Totaal structurele susidies 770.614 519.050 740.491

TOTALE BATEN 2.681.315 2.026.850 2.499.818

LASTEN

2019 Begroting 2018

€ € €

Personeelslasten 1.141.795 1.115.114 1.037.011

Huisvestingslasten 457.244 267.000 425.246

Afschrijvingen 100.684 110.000 102.352

Aankopen 0 10.000 15.234

Overige lasten 670.369 525.000 634.441

TOTAAL LASTEN 2.370.092 2.027.114 2.214.284
Saldo uit gewone bedrijfsvoering -311.223 -264 -285.534

Saldo rentebaten / -en lasten 8.280 1.764 7.308

EXPLOITATIERESULTAAT -302.943 1.500 -278.226

RESULTAATBESTEMMING
2019 Begroting 2018

€ € €

Algemene reserve 270.881 1.500 97.257

Bestemmingsreserve -58.153 0 100.000

Bestemmingsfondsen overig 90.215 0 50.000

Bestemmingsfonds OCW 0 0 30.969

TOTAAL 302.943 1.500 278.226
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