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In 2017 werkten in totaal 48.314 mensen in een museum. Hiervan waren er 9.453 in
loondienst en werden er 5.203 extern ingehuurd. Veruit de meeste medewerkers (33.658,
70%) werkten op vrijwillige basis. Het aantal mensen dat extern werd ingehuurd steeg vanaf
2009 sterk.
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In bovenstaande grafieken is het aantal medewerkers naar type inhuur voor 2017 en de
trend in aantal medewerkers 2009-2017 weergegeven, evenals de trend in fte voor de
periode 2009-2017.

2 op de 3 medewerkers is vrijwilliger
Eind 2017 werkten er in totaal 48.314 personen in de Nederlandse musea. Van hen waren
9.453 in loondienst en 5.203 werden extern ingehuurd. Het grootste gedeelte (70%) was
echter als vrijwilliger betrokken (33.658). In de musea in Noord Holland werkten
verreweg de meeste mensen met 11.130 medewerkers, gevolgd door de musea in ZuidHolland met in totaal 9.551 museummedewerkers. De 9.453 museummedewerkers in
loondienst vervulden met elkaar 6.700 fte (gemiddeld 0,7 fte per persoon).

Aantal extern ingehuurde medewerkers stijgt

De trend van het aantal mensen dat in een museum werkt is vanaf 2009 over de gehele
linie stijgend. Opvallend is dat het aantal mensen dat extern wordt ingehuurd veel sterker
stijgt (in 2017 +93,3% ten opzichte van 2009) dan dat van de mensen in vaste dienst (in
2017 +24,6% ten opzichte van 2009) en ten opzichte van het aantal vrijwilligers in musea
(in 2017 +41,5% ten opzichte van 2009). Ten opzichte van 2016 is het aantal vrijwilligers
in 2017 echter licht gedaald (-2,9%).

Aantal fte voor vrijwilligers daalt
Ten opzichte van 2009 is het aantal fte van zowel medewerkers in loondienst, externe
medewerkers en van vrijwilligers ligt gestegen in 2017, respectievelijk 13,1%, 2,3% en
5,6%.Het aantal fte van vrijwilligers en overige werknemers is voor 2016 helaas niet
beschikbaar. Het aantal vrijwilliger-fte's vanaf 2009 het sterkst stijgt (in 2015 +65,7% ten
opzichte van 2009). Daarna daalt het aantal fte's van deze groep echter weer, tussen 2016
en 2017 een daling van 21,5%. Het aantal fte dat wordt bezet door externe medewerkers
blijft na een aanvankelijk lichte stijging tussen 2009 en 2015 redelijk gelijk. Het aantal fte
in loondienst neemt tussen 2009 en 2011 licht af (-3,6%), om daarna weer langzaam te
blijven stijgen.
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Verantwoording:
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de enquête Museumstatistiek die hetCBS
heeft gehouden onder de totale museumpopulatie in Nederland in 2009-2017.
Vanaf 2015 vindt deze enquête jaarlijks plaats in samenwerking met de
Museumvereniging (MV) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze
samenwerking heeft geleid tot een herziene museumpopulatie, die op basis van
gezamenlijk vastgestelde criteria tot stand is gekomen.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van 2009 t/m 2013 en
de vernieuwde enquête van 2015, 2016 en 2017 is er voor bovenstaande cijfers
gebruik gemaakt van een panel van musea die in alle jaren de enquête hebben
ingevuld. Het gaat hier dus niet om de antwoorden van de totale
museumpopulatie zoals vastgesteld in 2017. De cijfers die enkel betrekking
hebben op 2017 zijn wel gebaseerd op de gehele museumpopulatie.
Bij de cijfers per provincie zijn die van Flevoland en Utrecht bij elkaar opgeteld.
Vanwege de kleine museumpopulatie van Flevoland zouden individuele cijfers
van deze procincie te herleiden zijn tot individueel museumniveau.
De gegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De voorlopige cijfers voor de
totale populatie van 2016 zijn terug te vinden in de databank. De definitieve
cijfers van 2016 zijn raad te plegen op Statline van het CBS. Bekijk hier de respons
per museumcategorie, provincie en status. U vindt hier de lijst met alle musea in
de populatie en de gebruikte labels.
Lees hier meer over de museumpopulatie.

