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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Het jaar 2015 stond in het teken van versobering als gevolg van de in 2014 opgelegde bezuinigingen.
Bovendien drukken sinds 2015 de lasten resulterend uit het programma Beelden voor de Toekomst
structureel op de begroting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op verzoek van het
ministerie van OCW heeft Beeld en Geluid deze extra lasten naar aanleiding van Beelden voor de Toekomst
eenmalig in mindering van de algemene reserve gebracht. Dat is na 2015 niet meer mogelijk. Beeld en
Geluid zoekt voor de periode vanaf 2016 samen met OCW naar een structurele oplossing, waarbij de Raad
er in het bijzonder op zal letten dat de continuïteit en relevantie van het instituut gewaarborgd blijven.
Dat laatste is des te urgenter omdat Beeld en Geluid een nieuwe weg inslaat naar een multimedia-archief.
Het instituut vervult een cruciale rol als verbindende plek in het centrum van de media waar publiek,
bedrijfsleven, creatieve industrie, onderwijs en cultuur samen kunnen leren, ervaren en creëren. In een
tijd waarin media alomtegenwoordig zijn, bestaat meer dan ooit behoefte aan curatie. De eisen van de
bezoekers en gebruikers zijn daarbij voortdurend aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor de
toepassing van en omgang met beelden en geluiden in de samenleving en de ontwikkeling van museale
presentatievormen. Dit alles brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en biedt tegelijkertijd
veel nieuwe kansen, zowel richting media, de creatieve industrie als erfgoed. Met de opgebouwde kennis,
infrastructuur en dienstverlening voor duurzame digitale toegang in Nederland zal Beeld en Geluid een
drijvende kracht kunnen blijven achter de samenwerking en vernieuwing in de sector. De voorbereidingen en
randvoorwaarden hiervoor, onder meer in de vorm van een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020,
vormden een belangrijk onderwerp op de agenda van de Raad van Toezicht in 2015. De Raad heeft er
vertrouwen in dat het bestuur met voortvarendheid uitvoering zal geven aan de voornemens die in het
beleidsplan zijn beschreven.
De Raad kwam in 2015 in totaal vier keer bij elkaar, inclusief een werkbezoek aan het Science Museum
en BBC in Londen. Buiten de vergaderingen was er regelmatig overleg tussen individuele leden van de
Raad en het Bestuur en tussen de voorzitter en het Bestuur. Met het Bestuur werd de begroting 2016 en de
risicoanalyse besproken, evenals de jaarrekening 2014 in aanwezigheid van de externe accountant. Uit de
verslagen van de voorbesprekingen met de auditcommissie blijkt dat het proces van controle ten opzichte
van het voorgaande jaar sterk verbeterd is. Een belangrijke reden hiervoor was de periodieke wisseling van
de accountant. Dit kwam onder meer tot uiting in een goede met Beeld en Geluid afgestemde planning.
Ook de verbeterde voorbereiding van de financiële administratie op de controle droeg hieraan bij.
Governance vormt een belangrijk thema voor de Raad van Toezicht. Beeld en Geluid onderschrijft de
Governance Code Cultuur en past de principes en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van de
Code sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van het instituut. De zakelijkheid, onafhankelijkheid
en objectiviteit van de directie en de Raad zijn gewaarborgd. De Raad is in 2015 gestart met het
formuleren van een toezichtkader en zal in dat kader het komende jaar de statuten van de stichting, het
directiereglement en het Raad van Toezicht-reglement evalueren en waar nodig herdefiniëren.
In 2015 liep de eerste termijn van de voorzitter af. Zowel de Raad als het Bestuur zijn positief over de
samenwerking. Staatssecretaris Dekker van Media heeft daarom, met inachtneming van artikel 2:297a lid 1
BW, de termijn van de voorzitter verlengd tot en met juli 2019. In 2015 verliep bovendien de tweede termijn
van de heer E. Veen. Hierdoor kwam de positie in de Raad met een relatie tot de culturele erfgoedsector
vacant. Deze positie is per september 2015 ingevuld door mevrouw K. van Gilst, zakelijk directeur van het
Stedelijk Museum in Amsterdam.
De Raad van Toezicht biedt hierbij het jaarverslag over het boekjaar 2015 aan. Hierin is de jaarrekening
opgenomen van Beeld en Geluid. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgemaakt door het Bestuur en
hebben de instemming van de Raad van Toezicht. De jaarrekening is gecontroleerd door Dubois & Co.
Registeraccountants. De controleverklaring is te vinden aan het eind van dit jaarverslag. De Raad van
Toezicht spreekt ten slotte zijn grote waardering en dank uit aan de directie en medewerkers van Beeld en
Geluid voor hun inzet en functioneren.
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht telt 7 leden. De minister van OCW benoemt de voorzitter. De NPO benoemt drie
leden en de overige drie leden benoemt de raad zelf. Zij zijn lid van de raad op grond van hun kennis en
ervaring binnen het cultureel erfgoed, (media)historisch onderzoek en educatie, en de audiovisuele creatieve
industrie (niet zijnde de publieke omroep).
Ledenoverzicht en aftreedrooster per 31 december 2015:
e

lid

benoemd door

1 benoeming per

Guusje ter Horst (vz)
Annet Aris
Henk Hagoort
Mark Minkman
Jan de Jong
Karin de Groot
Karin van Gilst

Minister OCW
Raad van Toezicht
NPO
NPO
NPO
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

juli 2011
september 2008
april 2009
februari 2011
februari 2013
februari 2013
september 2015

e

(evt) 2 benoeming
per
juli 2015
september 2012
april 2013
februari 2015
februari 2017
februari 2017
september 2019

uiterlijk defungeren
juli 2019
september 2016
april 2017
februari 2019
februari 2021
februari 2021
september 2023

Hilversum, 14 april 2016

Dr. G. ter Horst
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
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BESTUURSVERSLAG
In dit jaarverslag blikken we terug op 2015, het laatste jaar van de beleidsperiode 2011-2015. Onder de
noemer “In Transitie” werkte Beeld en Geluid de afgelopen vijf jaar aan de overgang van analoog naar
digitaal archief. Die beleidsperiode overlapte grotendeels met de uitvoering van het programma Beelden
voor de Toekomst. Zeven jaar lang werkten man en macht aan een reddings- en digitaliseringsoperatie
voor het Nederlandse erfgoed die zijn weerga niet kent. Zeven jaar lang ook is er grootschalig geïnvesteerd
in kennis, innovatie en infrastructuur op het gebied van digitale preservering en intelligente toegang
tot het audiovisuele erfgoed. De digitale collectie groeide tot ruim 18 petabytes en is inmiddels een
van de grootste digitale audiovisuele archieven in Europa. Beelden voor de Toekomst eindigde formeel
in 2014. Het jaar 2015 vormde in die zin een transitie op zich: de organisatie heeft zichzelf na de
beëindiging van het programma letterlijk opnieuw moeten uitvinden. Niet alleen moest Beeld en Geluid
het zonder programmafinanciering redden maar bovendien werd het instituut nog eens geconfronteerd
met een structurele inkrimping van de bijdrage uit de Rijksmediabegroting. De lastige opgave was om
de verworvenheden uit Beelden voor de Toekomst te bestendigen bij een structureel lagere bekostiging
zodat de belangrijkste resultaten uit het programma zo goed mogelijk konden blijven renderen, voor
media, erfgoed en creatieve industrie. Dit noopte tot drastische keuzes en bezinning op taken met een
grootschalige reorganisatie tot gevolg. De nieuwe organisatiestructuur die in 2015 is ingevoerd, stelt ons
beter in staat flexibel en efficiënt in het digitale mediadomein te opereren.
Precies honderd dagen na de start van de nieuwe organisatie, op 10 april, presenteerde de directie in
samenwerking met de OR de evaluatie van de eerste periode ná de reorganisatie: wat werkt wel en wat
(nog) niet. Ter voorbereiding op deze evaluatie werd in de units, afdelingen en teams geïnventariseerd
welke knelpunten of weeffouten werden ervaren. ‘Rolonduidelijkheid/taakafbakening’, ‘werkdruk’,
‘kennisoverdracht’, maar ook ‘wat gaat wél goed’ waren de thema’s die naar aanleiding hiervan werden
gedefinieerd. In een aantal gezamenlijke sessies werd vervolgens gewerkt aan het ontwikkelen van
oplossingen hiervoor. Een grote hoeveelheid ideeën werd vervolgens teruggebracht tot een aantal Gouden
Acties: concrete maatregelen als oplossingen voor de genoemde knelpunten en weeffouten. Dit proces
werd als succesvol ervaren en zal een terugkerend fenomeen worden in de continue ontwikkelingen die de
organisatie doormaakt.
Onze opdracht in 2015 is dezelfde gebleven, maar de ontwikkelingen in het digitale (media)domein staan
niet stil - geen moment. Binnen die opdracht liggen derhalve veel nieuwe kansen en uitdagingen. Het
afgelopen jaar zijn die verder in beeld gebracht en is door de hele organisatie hard gewerkt aan een nieuwe
visie en beleidsplan voor de periode 2016-2020: “Naar een multimediale toekomst in beeld en geluid”.
Om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities voor de komende jaren zijn wij afhankelijk van het hiertoe
beschikbare budgettaire kader binnen de Mediabegroting. Vanaf 2015 voert Beeld en Geluid nauw overleg
met het ministerie van OCW om een oplossing te vinden voor de belangrijkste structurele budgettaire
knelpunten, mede als gevolg van de uitvoering van Beelden voor de Toekomst.
Deels in het kader van de bezuinigingen, maar zeker ook met het oog op een overheid die meer aan
marktwerking, eigen initiatief en slagvaardig handelen bij gesubsidieerde instellingen wil overlaten, heeft
Beeld en Geluid in 2015 besloten aandacht te besteden aan het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.
Met hulp van Capgemini Consulting is een zogenaamd ‘toetssteen businessmodel’ gedefinieerd. Dit
model is gericht op het optimaliseren en waar mogelijk verhogen van de eigen inkomsten. Een eerste
initiatief dat hieruit voortkwam is de ‘Winter School for Audiovisual Archiving’, een driedaagse training voor
managers van audiovisuele collecties uit binnen- en buitenland. Beeld en Geluid heeft de laatste jaren veel
geïnvesteerd in kennis en innovatie; op deze manier kan het instituut deze investeringen bij laten dragen
aan het verhogen van de eigen inkomsten die nu nog vooral door het museum en zakelijke dienstverlening
worden gerealiseerd. Het initiatief was vanuit financieel én inhoudelijk perspectief succesvol en zal zeker een
vervolg krijgen.
In 2015 werd op verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de archiefovereenkomst herzien.
Het Commissariaat voor de Media oordeelde eind 2015 positief met betrekking tot de voor de publieke
omroepen verplichte toets van de herziene overeenkomst. Voor een verruiming van de mogelijkheden voor
online gebruik van de audiovisuele collecties is Beeld en Geluid in 2015 samen met de NPO begonnen
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met opstelling van een aantal uitgangspunten die met de individuele omroepen verder moeten worden
uitgewerkt. Een dergelijk traject wordt eveneens opgezet met de overige rechthebbende partijen.
De voorbereiding van de vernieuwing van het museum nam in 2015 verder een voorname plaats in. Beelden
voor de Toekomst heeft er toe bijgedragen dat het belangrijkste deel van het archief inmiddels digitaal
beschikbaar is. En de hernieuwde archiefovereenkomst zorgt ervoor dat een aanzienlijk deel daarvan nu
ook sneller online beschikbaar kan komen. Een hernieuwd repertoire aan communicatievormen is daarvoor
noodzakelijk om te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in consumentengedrag. In dat kader
voert Mw. I. Middag met ingang van 21 september als nieuwe unitmanager de leiding over de belangrijke
vernieuwing van het museum van Beeld en Geluid. Zij maakt tevens deel uit van het Management Team.
Mw. Middag heeft veel ervaring in zowel de museale (Van Gogh Museum, Singer Laren, de Nederlandse
Museumvereniging en recentelijk Het Hof van Nederland) als de archief- (erfgoedcentrum DiEP) en
omroepsector (AVRO).
In de bezoekcijfers zijn de gevolgen van de bezuinigingen sinds 2015 gelukkig nog niet direct zichtbaar.
Sinds de opening in 2006 kon het museum van Beeld en Geluid zijn twee miljoenste bezoeker
verwelkomen. Nieuwe tentoonstellingen en de Top2000 zorgden ervoor dat het instituut over grote
populariteit kon blijven beschikken. In 2015 werd o.a. de Buurman en Buurman studio geopend en kreeg
het museum met Art Rooijakkers, Herman van der Zandt, Nienke de la Rive Box en Martijn Krabbé nieuwe
virtuele gidsen die de bezoekers rondleiden. Beeld en Geluid programmeerde verder talloze activiteiten,
zoals het Radio Festival tijdens deze kerstvakantie, waar bezoekers o.a. een workshop radio maken, een
popquiz en het introspel kunnen doen met NPO Radio 2-dj’s Frank van ‘t Hof, Gerard Ekdom en Wouter
van der Goes. Daarnaast startte de tentoonstelling “3FM presents: Your Serious Radio”, waarin het museum
bezoekers meeneemt naar het 3FM, Radio 3 of Hilversum 3 van hun jeugd. We zullen ons vanaf de volgende
beleidsperiode in nieuwe presentaties richten op het visualiseren en beleven van zowel de ontwikkeling van
de omroepmedia als de ontwikkeling van nieuwe media, games en internetcultuur. Daartoe worden wij extra
ondersteund door een kring van vaste en incidentele begunstigers. We zijn met name de BankGiroLoterij
zeer erkentelijk voor hun loyale steun tot nu toe en voortzetting van de jaarlijkse donatie van € 300.000 tot
en met 2020.
Op internationaal terrein en als nationaal knooppunt voor media en audiovisueel erfgoed binnen het Netwerk
Digitaal Erfgoed was Beeld en Geluid in 2015 actief binnen een groot scala aan projecten en activiteiten op
het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot duurzame audiovisuele archivering.
De belangrijkste ontwikkeling in 2015 op het gebied van het digitale archief was de uitvoering van een
aanbestedingsprocedure voor de implementatie van het nieuwe media asset management (MAM)-systeem
- het hart van het archief - en de ontwikkeling van nieuwe workflows en portals. Een en ander wordt
verder uitgevoerd onder het programma Next Archive. Daarnaast is door de organisatie hard gewerkt aan
het voorbereiden en verbeteren van migratieprocessen, o.a. van metadata. Het financieel tekort voor de
beheerlasten voor de digitale opslag hebben we in 2015 in goed overleg met het ministerie van OCW
kunnen oplossen vanuit de algemene reserve. De algemene reserve is daarmee verlaagd met €1.020.000
naar €476.000. Het door Beeld en Geluid gerealiseerde positieve resultaat betekende dat Beeld en Geluid
de bestemmingsreserves verder op orde kon brengen. Zo is er voor egalisatie van de afschrijvingslasten
op het nieuwe MAM-systeem €3.000.000 beschikbaar, voor de vernieuwing van het Museum €4.000.000,
voor projectkosten Next Archive €420.000 en voor vervanging van de bedrijfsvoeringsystemen €186.000.
In het resultaat is wel rekening gehouden met een nog toe te kennen aanvullende vergoeding voor
frictiekosten als gevolg van de reorganisatie. Mocht deze niet gehonoreerd worden dan zal dit in 2016
leiden tot een aanpassing in de (algemene) reserve.
Beeld en Geluid en FNV Kiem hebben in juli 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe
CAO 2015-2017. Partijen hebben hierbij de huidige bedrijfseconomische situatie en de ambities voor de
toekomst van Beeld en Geluid in beschouwing genomen. In dit kader hebben partijen afspraken gemaakt
waarvan zij vinden dat die recht doen aan de belangen van medewerkers en organisatie voor de kortere
en langere termijn. Deze afspraken dragen bij aan het realiseren van een gezonde toekomst voor Beeld en
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Geluid en haar medewerkers. De inspanningen binnen de organisatie gericht op de lerende organisatie
(opleiding en ontwikkeling) zullen daarbij onverminderd worden voortgezet.
Door alle medewerkers is in 2015 keihard gewerkt om de nieuwe organisatie in goede banen te leiden.
Ondanks lastige bezuinigingen en onzekerheden bleef ‘de winkel gewoon open’ en is het overgrote deel
uit het activiteitenplan 2015 gerealiseerd. Daar zijn wij trots op. In dit verslag leest u welke activiteiten
plaatsvonden en welke resultaten we als instituut, én samen met onze partners en collega-instellingen, het
afgelopen jaar behaald hebben.

Hilversum, 14 april 2016

Jan Müller
Algemeen directeur/bestuurder
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RISICOPARAGRAAF
Risicomanagement is essentieel voor het garanderen van onze kerntaken. Het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid inventariseert en beperkt de risico’s die de uitvoering van deze kerntaken kan belemmeren.
Risicomanagement vormt om die reden een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Onderdeel van
het risicobeleid is dat er steeds zorgvuldig wordt afgewogen welke risico’s de organisatie loopt, welke
beheersmaatregelen daartegenover staan en hoe er grip gehouden kan worden op de effectiviteit van deze
maatregelen. Beeld en Geluid hanteert bovendien goede afspraken over de financiële gevolgen van risico’s
in relatie tot het weerstandvermogen van het instituut.
Risico's ten gevolge van overheidsbeleid
Beeld en Geluid heeft in 2015 de opgelegde bezuiniging van €1.000.000 gerealiseerd (de feitelijke
bezuiniging was als gevolg van niet toegekend accrès nog groter) door middel van een reorganisatie
waarbinnen de analoge werkprocessen hebben plaatsgemaakt voor digitale werkprocessen. Hierdoor is
een forse efficiencyslag gerealiseerd die het mede mogelijk heeft gemaakt dat de opgelegde bezuiniging
is verwezenlijkt. Gezien de economische en politieke ontwikkelingen en met het oog op verruiming van de
overheidsmiddelen, verwacht Beeld en Geluid niet dat zich op korte termijn een nieuwe bezuinigingsronde
zal voordoen.
Beeld en Geluid is in mindere mate afhankelijk van cultuursubsidies maar heeft gezien haar ambities steeds
meer behoefte hieraan. De afgelopen jaren heeft de overheid veel op cultuur bezuinigd en daardoor is
het beroep door culturele organisaties op particuliere fondsen enorm toegenomen. Om toch voldoende
middelen te kunnen verwerven heeft Beeld en Geluid een begin gemaakt met de professionalisering van de
fondsenwerving. Dit zal op korte termijn nog niet tot substantiële resultaten leiden. Het is inmiddels duidelijk
dat voor het aanboren van sponsorgelden en andere bijdragen het opbouwen van duurzame contacten met
deze wereld een absolute vereiste is en dit vergt langere tijd. Inmiddels voert Beeld en Geluid gesprekken
met private partijen in het kader van mogelijke partnerships rond toekomstige tentoonstellingen en in het
kader van de museumvernieuwing.
Operationele risico’s
Beheer digitale opslag
Per 2012 heeft Beeld en Geluid het beheer van het digitale archief geinsourced. Daardoor zijn ook de
hiermee samenhangende risico's meegekomen, zoals bijvoorbeeld storingen die van invloed kunnen zijn op
het niveau van de dienstverlening. Ter beperking van het risico op eventuele financiële en reputatieschade
heeft Beeld en Geluid personeel aangesteld met de juiste kwalificaties om zoveel mogelijk het beheer
van de opslagvoorzieningen die eigendom zijn van Beeld en Geluid op eigen kracht te kunnen uitvoeren.
Daarnaast blijft externe ondersteuning beschikbaar.
Aanbesteding ondersteuning en beheer digitale opslag
Een externe partij ondersteunt Beeld en Geluid bij het beheer van de digitale opslag. Conform de
aanbestedingsregels is Beeld en Geluid niet verplicht deze dienstverlening Europees aan te besteden. Toch
valt niet geheel uit te sluiten dat deze interpretatie juridisch zal worden aangevochten. Naast de juridische
kosten die dit met zich mee zou brengen bestaat er een risico dat de eventueel aanvechtende partij in het
gelijk gesteld wordt. Dit zal een forse impact voor Beeld en Geluid hebben op het beheer van de digitale
voorzieningen en mogelijk ook voor klanten die deze voorzieningen van Beeld en Geluid gebruiken.
Beheer en doorontwikkeling nieuwe MAM-systeem
Op termijn betreft het risico met name instabiliteit (bedrijfszekerheid) van het systeem en verminderde
flexibiliteit, zoals het vermogen van het systeem om tegemoet te komen aan de (toekomstige) wensen van
klanten en gebruikers.
Afspraken gebruik collecties
Van het grootste deel van de collectie berusten de rechten bij derden. Dit materiaal mag vaak slechts onder
voorwaarden door Beeld en Geluid worden gebruikt of aan anderen ter beschikking worden gesteld. Deze
voorwaarden zijn soms vooraf bepaald maar worden ook vaak ad hoc afgesproken. Beeld en Geluid heeft
de verplichting deze eigendomsrechten te respecteren maar loopt het risico dat hierin, mede door de
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veelheid aan verschillende afspraken, fouten worden gemaakt. Het schenden van de eigendomsrechten
zal uiteindelijk leiden tot imagoschade en verminderd vertrouwen in de zorgvuldigheid waarmee Beeld en
Geluid de aan haar toevertrouwde collecties beheert. Beeld en Geluid neemt adequate maatregelen om
deze belangrijke rechtenbeheerstaak te bewaken.
Archiefovereenkomst
De vernieuwing van de archiefovereenkomst is voor wat betreft het onderdeel dat met NPO is afgestemd tot
een afronding gekomen. Ondertekening met NPO is inmiddels geschied. Echter: ook met alle afzonderlijke
omroepen en met de collectieve beheerorganisaties zullen nog aparte afspraken moeten worden gemaakt.
Spoedige afronding hiervan is voorzien, maar het risico bestaat altijd dat ingrijpende beperkingen voor
gebruik van archiefmateriaal door Beeld en Geluid, zowel binnen de muren van het instituut als daarbuiten,
naar voren komen. Hiermee is veel tijd en mogelijk ook geld gemoeid.
Uitstroom kennis
Als gevolg van de reorganisatie (zowel tijdens als daarna) is een aantal mensen vertrokken dat over
bijzondere kennis en expertise voor Beeld en Geluid beschikte. Het vertrek van deze mensen (en hun
kennis) is inmiddels voldoende gecompenseerd en vormt verder geen risico meer voor de continuïteit.
Alhoewel er altijd specialisten zullen vertrekken wordt dit risico nu niet meer als bovenmatig beschouwd. In
tegendeel, Beeld en Geluid, is, mede door de organisatie-aanpassingen ten gevolge van de reorganisatie
een organisatie geworden waar medewerkers weer met plezier werken en in staat worden gesteld zichzelf
te ontplooien. Overigens verwachten we wel dat Beeld en Geluid als gevolg van de aantrekkende economie
vaker dan in voorgaande jaren zal worden geconfronteerd met medewerkers die elders kunnen gaan werken.
Met het oog op dat risico wordt goed gemonitored hoe sleutelmedewerkers er voor staan en hoe Beeld en
Geluid hen zodanig kan begeleiden en faciliteren dat het voortzetten van hun carrière bij Beeld en Geluid
aantrekkelijk genoeg is. Daarnaast zal er worden voorzien in het opleiden van jong talent dat kan worden
ingezet op het moment dat sleutelposities vacant komen. Ook verbindt Beeld en Geluid zich aan een aantal
start-ups in het mediaveld (door hen ruimte te verschaffen en toegang tot de content te bieden) om ook op
die manier nauw met nieuwe ontwikkelingen verbonden te blijven.
Financiële risico’s
Niet toegekend krijgen van de budgettaire knelpunten voortkomend uit "Beelden voor de Toekomst"
Veel van de initiële investeringen gedaan tijdens Beelden voor de Toekomst hebben een aanzienlijke
weerslag op de structurele begroting van Beeld en Geluid. Dit vormt een reëel risico voor de toekomstige
ontwikkeling, het functioneren en overleven van het media-archief. In de begroting wordt ervan uitgegaan
dat Beeld en Geluid compensatie krijgt voor de gestegen kosten van de digitale opslag, extra kosten
datamanagement en het continueren van een aantal uit het project voortkomende resultaten en vruchten.
Het betreft een additionele vergoeding van in totaal €2,5 miljoen per jaar. Een incidentele vergoeding zal
door het ministerie van OCW worden toegekend voor 2016. Voor de periode daarna vinden de gesprekken
nog plaats.
Lagere of negatieve rente-inkomsten
Beeld en Geluid heeft een ruime liquiditeitspositie. Deze ruimte heeft zij nodig om toekomstige investeringen
zoals de vernieuwing van het museum en toenemende aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen
financieren. Beeld en Geluid is daardoor beperkt in het aantal doelen waarvoor de liquide middelen ingezet
kunnen worden en is daarom afhankelijk van de depositie mogelijkheden die de grote banken bieden
(AA en hoger). De ECB maatregelen zoals de kwantitatieve verruimingen en de steeds lager wordende
herfinancieringsrente leiden ertoe dat de banken steeds minder krediet rente vergoeden en het valt niet uit
te sluiten dat Beeld en Geluid te maken gaat krijgen met een negatieve rente.
Hogere stijging personele lasten dan voorzien in het jaarlijkse accres
In het jaarlijkse accrès dat Beeld en Geluid ontvangt is de gemiddelde loonkostenstijging in Nederland
meegenomen. Wanneer de stijging van de gemiddelde loonsom bij Beeld en Geluid harder stijgt
dan het landelijk gemiddelde ontstaat er een discrepantie tussen vergoeding en kosten. Stijging van
de personeelslasten kunnen naast de reguliere verhogingen conform CAO en landelijke premies
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werknemersverzekeringen ook ontstaan door specifiek voor Beeld en Geluid geldende oorzaken. De
toenemende afhankelijkheid van dure technische specialisten, hogere pensioenpremies (de dekkingsgraad
bij het pensioenfonds voor de media is te laag) kunnen oorzaken zijn van een sterkere stijging van lasten.
In de (meerjaren)begroting houdt Beeld en Geluid daarom voorzichtigheidshalve rekening met een hogere
stijging van de personele lasten t.o.v. de daarvoor verstrekte vergoeding.
Terugvallende bezoekcijfers
De bezoekersaantallen lagen eind 2015 op een gemiddeld niveau (sinds de opening eind 2006) en
daarmee onder het begrote aantal. Ondanks dat Beeld en Geluid verwacht dat het bezoek (mede op
basis van de huidige en nieuwe tijdelijke tentoonstelling) zal aantrekken valt het echter niet uit te sluiten
dat de bezoekersaantallen op het huidige, gemiddelde niveau blijft. Er is daarom voor 2016 met een lager
aantal bezoekers dan in 2015 rekening gehouden. Daarmee is het risico voor de begroting, vanwege het
pessimistisch scenario, lager.
Hogere investeringen nieuwe MAM-systeem
Het risico bestaat dat gedurende het implementatietraject van het nieuwe MAM-systeem onevenredig
veel zaken naar voren komen waarmee in de offertes bij de afsluiting van de contracten geen rekening is
gehouden, bijvoorbeeld omdat er vanuit de interne of externe klant aanvullende wensen zijn.
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ACTIVITEITENVERSLAG
In dit activiteitenverslag doen we verslag van de resultaten in 2015 zoals opgenomen in het activiteitenplan.
Deze werden primair gestuurd door de wettelijke archieftaak voor de landelijke publieke omroep, vastgelegd
in een overeenkomst tussen NPO en Beeld en Geluid. Daarnaast, en afgeleid, is het meerjarenplan
2011-2015 gevolgd. Beeld en Geluid werkte de afgelopen jaren binnen vijf strategische thema’s aan het
realiseren van optimale beschikbaarheid van het audiovisueel erfgoed in Nederland.
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ARCHIEFTAAK VOOR DE PUBLIEKE OMROEP
ARCHIVERING DAGELIJKSE AANWAS RTV
Ook in 2015 archiveerde het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het totale uitgezonden aanbod aan
landelijke publieke televisie- en radioprogramma’s. De instroom en archivering zijn voor zowel essence als
metadata volledig geautomatiseerd. De basisset aan metadata, die rechtstreeks vanaf de bron het archief
binnenstroomt zorgt voor een duurzame toegankelijkheid van de content. Het handmatig beschrijven richt
zich sinds 2015 op het verrijken van bijzondere collecties.
ARCHIVERING COLLECTIE MUZIEKOPNAMEN ZENDGEMACHTIGDEN
De collectie Muziekopnamen Zendgemachtigden (MOZ) telt vele duizenden unieke concertregistraties. Het
gaat hierbij zowel om uitgezonden als niet-uitgezonden materiaal. Opgebouwd in tientallen jaren vormt zij
een staalkaart van de Nederlandse muziekcultuur. Sinds 2013 verloopt de aanlevering en archivering van
nieuwe concertregistraties digitaal.
Bij de zenders 3FM, Radio 4 en Radio 6 zijn applicaties in gebruik die digitale aanlevering van
concertregistraties mogelijk maken. De omroepen bieden op eigen initiatief het materiaal (zowel digitale
opnamen als inhoudelijke metadata) aan iMMix aan, de multimediacatalogus en zoekinterface van het archief
van Beeld en Geluid. In 2015 zijn 1992 concertregistraties aangeboden. Het gaat behalve om recente
opnamen ook om ouder materiaal dat vanwege een inhaalslag door zendgemachtigden wordt aangeleverd.
Instroom en archivering publieke omroep
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015 % tov begroting

televisie
publieke omroep instroom (uur)

8.002

9.672

8.000

7.372

92,15

18.990

16.473

54.000

52.540

97,30

400

1.892

800

1.992

249,00

radio
publieke omroep instroom (uur)
muziekopnamen omroepen (MOZ)
instroom (programma's)

MEDIA MANAGEMENT
Met ingang van 2015 vormt de afdeling Media Management de standaard werkwijze voor het
archiveringsproces. Door het realiseren van koppelingen tussen de systemen van de landelijke publieke
omroepen en iMMix is het instroomproces voor de dagelijkse aanwas volledig geautomatiseerd. De
zogenaamde overgangsactiviteiten in 2015 waren er op gericht het mogelijk ontbreken van metadata
in de transitie naar de vernieuwde catalogus op te vangen en daarmee de kwaliteit van het archief van
Beeld en Geluid te waarborgen. Door tegelijkertijd het proces zowel technisch als direct in contact met de
omroepen te verbeteren nemen deze overgangsactiviteiten gestaag af. In samenwerking met de afdeling
Programmadata van de NPO is al duidelijke verbetering van de metadata-invoer aan de bron gerealiseerd.
Daarnaast zijn in 2015 de projecten 'Sprekerlabeling' en 'Termextractie' geïmplementeerd. Hiermee worden
sprekers binnen ingestroomde programma’s automatisch geïdentificeerd en trefwoorden geëxtraheerd uit
de ondertitel-data. Samen met de NPO is de eerste pilot afgerond om de Gemeenschappelijke Thesaurus
Audiovisuele Archieven (GTAA) — een gespecialiseerd vocabularium van Beeld en Geluid — te koppelen
aan de systemen van de publieke omroepen, zodat trefwoorden en persoonsnamen op uniforme wijze door
de hele uitzendketen heen gebruikt worden. In 2016 zal de GTAA in het omroepsysteem Poms in productie
worden genomen.
DIENSTVERLENING EN ARCHIEFGEBRUIK
De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt voor verschillende zakelijke
doelgroepen beschikbaar gesteld. Media professionals werkzaam bij de publieke omroepen, bij commerciële
mediaproducenten of voor andere organisaties, kunnen de collectie op uiterst geavanceerde wijze digitaal
raadplegen. Keyframes en een player zijn via het 'Mediapark Extranet' beschikbaar voor de landelijke
publieke omroepen en tegen betaling ook voor andere partijen. Wanneer men geen inlog heeft voor de
iMMix-catalogus kan nog steeds worden gezocht in metadata door middel van de publiek toegankelijke
online catalogus (zoeken.beeldengeluid.nl).
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In 2015 werd een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder media professionals. Doel was te analyseren
hoeveel en welke professionals gebruik maken van de publiek toegankelijke online catalogus. Veel
professionals werken ook thuis en/ of buiten kantoortijden, waardoor zij niet altijd toegang hebben tot de
Extranet- omgeving. Naar aanleiding van de resultaten is een project gestart om de tarieven voor aansluiting
op Extranet te herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuw tarievenplan met ingang van 1 april 2016, waarbij
de maandelijkse aansluitkosten op Extranet sterk dalen en andere dienstverleningstarieven — in overleg met
de omroepen — ook zijn herzien.
Bestellingen vinden in 2015 voornamelijk digitaal plaats. Wanneer een klant hulp nodig heeft bij
ingewikkelde zoekvragen, assisteert een media manager van de afdeling Toegang. Per maand krijgt deze
afdeling tussen de 35 en 50 aanvragen voor tweedelijns ondersteuning. Deze complexe zoekvragen vergen
meer tijd, maar leveren Beeld en Geluid ook nieuwe kennis over de collectie op.
Uit de praktijk blijkt dat het zwaartepunt van het Klantcontact Centrum (KCC) ligt bij de zakelijke
dienstverlening. In 2015 is de dienstverlening geëvalueerd en aansluitend zijn verbeteringen
geïmplementeerd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over splitsing van de eerste- en tweedelijns
dienstverlening, over verbetering van de bereikbaarheid en administratie. Vooral het laatste punt had een
hoge prioriteit aangezien de kwaliteit van de vastlegging van rechten en afdrachten onvoldoende werd
bevonden.
Archiefgebruik B2B / Mediaprofessional
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015 % tov begroting

beeld
downloads

125.251

127.349

125.000

125.175

27.145

22.483

22.000

20.514

93,25

66%

72%

75%

72%

96,00

77.544

76.557

80.000

78.378

98,35

1.591

121

-

-

downloads

4.748

7.121

6.000

6.698

111,63

uitleningen

1.281

393

200

20

10,00

22.321

9.393

-

-

- in programma-uren
-% born digital
- aantal downloads door publieke omroep
uitleningen

100,14

audio/gesproken woord

muziek
uitleningen cd/dvd (handelsmuziek)
downloads handelsmuziek (digitale dienst per juni
2014)

n.v.t.

2.672

n.v.t.

6.459

streams handelsmuziek (digitale dienst per juni 2014)

n.v.t.

14.066

n.v.t.

17.735

uitleningen MOZ
uitleningen MOZ (files)

1.186

577

100

144

144,00

346

704

1.000

476

47,60

56

56

58

60

103,45

iMMix-aansluitingen niet publieke omroep
aansluitingen (cumulatief)
Licentie-inkomsten
voor publieke omroep

€ 1.015.965

€ 716.918

€ 600.000

€ 814.430

136,00

voor Beeld en Geluid

€ 249.552

€ 201.889

€ 296.234

€ 203.453

69,00

ARCHIEFOVEREENKOMST EN AUTEURSRECHT
Voor het laagdrempelig beschikbaar stellen van de collectie is het slechten van auteursrechtelijke drempels
essentieel. Eén van de manieren betreft het maken van (collectieve) afspraken met rechthebbenden
over het clearen van materiaal voor zoveel mogelijk doelgroepen. Het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid, NPO, de collectieve beheersorganisaties (CBO’s), de organisatie van onafhankelijke
televisieproducenten (OTP) en de Nederlandse vereniging van de platenindustrie (NVPI) hebben in een
zogenaamde Archiefovereenkomst afspraken gemaakt over het educatief, cultureel en wetenschappelijk
hergebruik van de audiovisuele werken in het archief van Beeld en Geluid. In 2015 werd deze overeenkomst
herzien op verzoek van de NPO. Het Commissariaat voor de Media oordeelde eind 2015 positief met
betrekking tot de voor de publieke omroepen verplichte toets van de herziene overeenkomst. In een apart
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traject wordt in 2016 verder gesproken met de CBO’s, OTP en NVPI om ook met hen te komen tot een
inhoudelijk identieke overeenkomst.
Naast de vernieuwing van de overeenkomst komt in een parallel traject de online beschikbaarstelling van
archiefmateriaal voor het brede publiek aan de orde. Dit is een nieuw thema ten opzichte van de oude
archiefovereenkomst met geheel eigen implicaties voor zowel Beeld en Geluid als voor rechthebbende
partijen en vraagt daarom om een andere invalshoek. Voor een verruiming van de mogelijkheden voor
online gebruik van de audiovisuele collecties is begin dit jaar met de NPO een aantal uitgangspunten
overeengekomen die met de individuele omroepen zullen worden uitgewerkt. Een dergelijk traject wordt
eveneens opgezet met de overige rechthebbende partijen.
In 2015 is het Instituut voor Informatierecht (IViR, UvA) een onderzoek gestart naar de auteursrechtelijke
problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die
werden gedigitaliseerd in het project Beelden voor de Toekomst. Het onderzoek wordt door de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerd in het kader van de
onderzoeksfaciliteiten voor het Topsectorenbeleid (in dit geval de topsector creatieve industrie) van het
kabinet. Omdat een aanzienlijk deel van het gedigitaliseerde materiaal collecties van de publieke omroep
betreft, zal daar in het onderzoek de nadruk op liggen. Beeld en Geluid is om die reden actief betrokken. Het
onderzoeksproject is op 1 juli 2015 van start gegaan onder de titel: Images for the Future: from digitization
to dissemination, when can we watch?
Daarnaast participeerde Beeld en Geluid actief in initiatieven die de modernisering van het auteursrecht
op het oog hebben, waaronder de werkgroep Auteursrecht. Hierin bundelen zich de krachten van de
gezamenlijke erfgoedinstellingen om kennis en ervaring uit te wisselen en waar mogelijk invloed uit te
oefenen op bestuurlijke en politieke processen. In dat kader is aan de staatssecretaris van VenJ en
de minister van OCW verzocht zich te buigen over de kansen die het model van Extended Collective
Licensing voor de Nederlandse erfgoedsector zou kunnen bieden. Beeld en Geluid droeg dit jaar
desgevraagd bij aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar dit model als ‘panacee
voor massadigitalisering’.
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COLLECTIES VERRIJKEN
CONTEXTUALISERING EN ONLINE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE COLLECTIE
De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid krijgt pas echt betekenis wanneer deze in
de juiste context, met het juiste verhaal, wordt gepresenteerd. Bij bijzondere items (eerste uitzendingen,
prijswinnende of spraakmakende afleveringen) worden daarom nog steeds handmatig zogenaamde
verrijkende metadata toegevoegd aan de catalogus. In 2015 zijn aan 2101 taken (dat wil zeggen titels, items
en reeksen) verrijkende metadata toegevoegd.
Daarnaast heeft Beeld en Geluid platforms in beheer, zoals de Muziekencyclopedie en de Beeld en Geluid
wiki, die het mogelijk maken zelf contextinformatie over de collectie te publiceren. De eigen website
In.beeldengeluid.nl maakt het mogelijk verhalen te vertellen met de collectie. Op de website wordt de
collectie in zogenaamde kanalen gepresenteerd: een playlist van content met contextinformatie.
Naast deze eigen platforms werkte Beeld en Geluid ook in 2015 met projectpartners aan verschillende
andere online platforms waar AV materiaal in context en met het bijbehorende verhaal wordt verteld.
Natuurbeelden, het Amateurfilmplatform en Woord.nl zijn hier voorbeelden van.
Niet alleen binnen de muren van het Instituut is kennis aanwezig over de collectie en de verhalen die de
collectie vertelt; de wereld buiten is vol kennis, verhalen en specifieke expertise. Daarom stelde Beeld en
Geluid waar mogelijk de collectie online beschikbaar aan zowel specifieke communities als het algemeen
publiek, om hen de relevante contextinformatie te laten toevoegen. Op Openbeelden.nl worden audiovisuele
items uit de collectie van Beeld en Geluid waarvan de auteursrechtelijke status het toelaat, met een creative
commons licentie beschikbaar gesteld.
Voor audio (radio) vond het publiceren met een creative commons licentie plaats via audioplatform
Soundcloud. In 2015 is de ambitie gesteld alle radio uit de oorlogsjaren met zo’n licentie beschikbaar te
stellen op In.beeldengeluid.nl, Soundcloud en Wikimedia — voor zover de auteursrechten dit toestaan. Op
Soundcloud zijn 267 radio-items gepubliceerd in 2015. De gepubliceerde radio bestaat uit 180 files van
Radio Oranje, 75 files van Radio Herrijzend Nederland en 12 files van Radio de Brandaris.
In 2015 is bovendien een project uitgevoerd waarbij op verschillende manieren en platforms materiaal uit
de Tweede Wereldoorlog beschikbaar is gesteld en geduid. Door dit gebundeld te doen nam de publiciteit
significant toe. Dit project heeft positief bijgedragen aan de totale beschikbaarstelling en duiding van de
collectie, en aan het stijgend aantal bezoekers van de verschillende platforms.
In.beeldengeluid.nl
In.beeldengeluid.nl is het startpunt voor het verkennen van het archief van Beeld en Geluid. Om het
ontdekken van ons online archief te stimuleren, hebben we selecties uit het archief rond verschillende
thema’s verzameld in zogenaamde kanalen. In 2015 is de online toegankelijke collectie in omvang
toegenomen.

stand 2014
Video
Audio
Object (m.n. fotografie)

aanwas 2015

Totaal

12.000

2.500

14.500

-

300

300

716

912

1.628

Muziekencyclopedie en wiki
Voor beide contextplatforms is in 2015 een nieuwe redactionele koers vastgesteld. Er wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij actuele thema’s en bij onderwerpen uit de canon van de muziek- en AV-geschiedenis.
Naar aanleiding van de 3FM-tentoonstelling (Your Serious Radio) bij Beeld en Geluid is de wiki op
dit onderwerp aangevuld. Voor de Muziekencyclopedie is gestart met een onderzoek naar mogelijke
samenwerkingsverbanden met partners als de UvA (Theater encyclopedie) en de Centrale Discotheek
Rotterdam (Muziekweb).
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GLAMwiki activiteiten
De samenwerking die in 2014 is opgezet met de community van Wikipedia is in 2015 verder uitgebouwd.
In 2015 zijn in totaal 446 items gepubliceerd met een creative commons licentie via Open Beelden.
Dit materiaal met een open licentie is doorgeplaatst naar Wikimedia Commons zodat het hergebruikt
kan worden in Wikipedia artikelen. Dit gebeurt onder andere voor de collectie Natuurbeelden en voor
Polygoon materiaal, maar ook voor afbeeldingen van de Beeld en Geluid wiki en enkele onderdelen van
de radio-collectie van Beeld en Geluid. De zichtbaarheid en relevantie van de collectie wordt zo enorm
vergroot. Vanaf maart 2015 is het mogelijk het gebruik gestructureerd te meten.
Samenwerkingsverbanden
In totaal werden in 2015 acht online tentoonstellingen gemaakt. Deze tentoonstellingen leiden tot een
gestegen populariteit van de website: bijna 80% van de bezoekers bekijkt de site voor het eerst, en de
bezoekers blijven gemiddeld 3m20s hangen om de films te bekijken. De site trekt ook internationale
bezoekers. Het Amateurfilmplatform verwelkomde verder drie nieuwe collectie beherende instellingen: EYE
Filmmuseum, Fries Filmarchief en Drents Archief.
OPTIMALISATIE EN ONTWIKKELING
Automatische annotaties stroomden in 2015 structureel het archief in. Via sprekerlabelling worden nu
ook voor radio sprekers automatisch geïdentificeerd aan de hand van hun stem en toegevoegd aan de
beschrijvingen, met tijdcode. Ook zijn er 217 sprekermodellen toegevoegd, zodat er nu 442 individuele
sprekers kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast blijft de automatische toekenning van thesaurus-termen
op basis van ondertitels doorlopen. In het laatste kwartaal zijn bijvoorbeeld 30.000 termen toegevoegd aan
nieuwe instroom en 70.000 termen aan reeds gearchiveerd materiaal.
Onder begeleiding van de afdeling Kennis en Innovatie is een dienst ontwikkeld voor de uitwisseling van
collectiegegevens met behulp van het OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
protocol. Uitwisseling vindt plaats met andere archieven, organisaties, en ontwikkelaars. In 2015 is de dienst
onder andere gebruikt voor uitwisseling vanuit projecten met diverse internationale platforms.
KENNISACQUISITIE, OVERDRACHT EN PUBLICATIE
In maart 2015 vond in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de slotmanifestatie van het programma
Beelden voor de Toekomst plaats. Ingegaan werd onder andere op de technologische kennis en ervaringen
tijdens de zeven jaar dat het programma liep. Prikkelende discussies werden bovendien gevoerd over
auteursrecht, kwaliteit van digitalisering, maatschappelijke relevantie van archivering en bewaring, en het
bereik van doelgroepen. Naar aanleiding van de bijeenkomst verschenen paginagrote achtergrondartikelen
in onder meer NRC en Volkskrant. De bevindingen van het programma zijn gebundeld in een publicatie
“Beelden van het Verleden: 7 Jaar Beelden voor de Toekomst”..
In maart vond bovendien de kick-off plaats van van CLARIAH, het infrastructuur-programma voor de
Geesteswetenschappen en één van de gehonoreerde projecten van de Nationale roadmap grootschalige
onderzoeksfaciliteiten. Meer dan 140 gasten waren getuigen van de presentatie van de plannen voor de
ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen.
In april organiseerden Beeld en Geluid, Upload Cinema, Het Nieuwe Instituut en het Stedelijk Museum
Amsterdam een ShareThis-bijeenkomst bij Beeld en Geluid waarin de explosie van creativiteit op sociale
netwerken en de vraag hoe musea daarmee moeten omgaan centraal stonden. Vragen die aan de orde
kwamen waren: welke kunstenaars, ontwerpers en beeldmakers maken structureel en met succes gebruik
van sociale netwerken en de digitale ruimte? Wat zijn de meest opvallende stromingen en trends van dit
moment? En welke online uitingen zijn, vanuit erfgoedperspectief, waardevol genoeg om verzameld te
worden? En hoe archiveer en presenteer je deze dan?
In oktober vind het Storytelling Filmsymposium plaats in samenwerking met Stichting Com in beeld,
Mediawijzer.net, mede mogelijk gemaakt door NSGK. Het symposium bood een platform om de resultaten
van het onderzoeksproject “Film als Ondersteunende Communicatie” te presenteren. Dit project wil het
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belang van beeld binnen Onderwijs en Zorg voor kinderen die niet spreken aantonen. In het project wordt
landelijk kennis gemaakt met filmvertelling op scholen en revalidatie-centra.
Sprekers uit binnen- en buitenland plaatsten het gebruik en het belang van film en storytelling als
ondersteunende communicatie in perspectief. Er werden films vertoond door en met de moeilijk sprekende
jongeren gemaakt. Op verschillende plaatsen in het gebouw van Beeld en Geluid waren workshops. De
doelgroep bestond uit participanten, onderwijs en wetenschap, er waren zo’n 150 deelnemers. De dag werd
afgesloten met een optreden van de band Racoon.
Op 5 en 6 november was het internationale Seminar on Useful Media. Ter gelegenheid van het afscheid
van Bert Hogenkamp als bijzonder hoogleraar aan de VU stonden mediaproducties gemaakt in opdracht
centraal. Een internationaal gezelschap sprekers als Rick Prelinger (VS), Patrick Russell (Groot-Brittannië),
Bjørn Sørenssen (Noorwegen), Paulo Miguel Martins (Portugal), Lydia Nsiah (Wenen) en Paul Hofmann
(Duisburg) maakten een rijk programma. Bert Hogenkamp sloot de conferentie af met een afscheidsrede
aan de VU.
Met Spui 25 is de debatreeks van Beeld een Geluid gecontinueerd. Deze werd in oktober met het thema
“popradio” in Beeld en Geluid afgesloten binnen de tentoonstelling “3FM Presents: Your Serious Radio”.
Ten behoeve van zijn publicaties heeft Beeld en Geluid in 2015 een online platform gelanceerd om
publicaties van het instituut online beschikbaar te maken: publicaties.beeldengeluid.nl. Het gedeeltelijk
Engelstalige platform kent vijf categorieën (Humanities, Preservation, Metadata & Context, Access, en User
Studies). Er is een gestaag groeiend aantal nieuwe publicaties te vinden, maar zeker ook oude. Zo is de
werkuitgave Mirror Film uit 1997 gedigitaliseerd, geredigeerd en in nieuwe vormgeving online geplaatst.
Ook een tweetal mediahistorische publicaties uit het verleden zijn nieuw vormgegeven online geplaatst. De
eindpublicatie van Beelden voor de Toekomst ‘beelden van het verleden” (zie boven) is er te vinden.
In print is met steun van Beeld en Geluid een indrukwekkend boek verschenen van Bert Hogenkamp over
de geschiedenis van de Nederlandse documentaire 1965-1990. De uitgave is uitgegeven door Uitgeverij
Boom.
Beeld en Geluid was ook in 2015 uitgever van twee online open access journals over media: Tijdschrift voor
Mediageschiedenis (tmgonline.nl) en VIEW Journal of European Television History and Culture. Beeld en
Geluid stimuleert op deze manier publicatie van media(historische) studies waarin audiovisueel materiaal
geïntegreerd is in de publicaties. Beide tijdschriften verschijnen twee keer per jaar.
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BOUWEN AAN DE RELATIE MET DOELGROEPEN
Ook in 2015 verrichte Beeld en Geluid verschillende activiteiten om uiteenlopende doelgroepen – het
algemene publiek, onderwijs en wetenschap – met de collectie te verbinden.
BEELD EN GELUID EXPERIENCE
Tot eind juni 2015 was bij Beeld en Geluid de tijdelijke tentoonstelling 'Voorbij het Nieuws' te zien. In
samenwerking met de NOS en Cool Politics zijn activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van
de programmering rondom 'Voorbij het nieuws'. Verschillende masterclasses zijn door medewerkers van
de NOS gegeven. Bijna 500 leerlingen gingen thematisch het gesprek aan met de makers van het NOS
journaal. De tentoonstelling werd zeer gewaardeerd door vakgenoten maar was geen grote publiekstrekker.
Op 1 oktober beleefde de nieuwe tentoonstelling “3FM Presents: Your Serious Radio” een spectaculaire
opening. De tentoonstelling werd door DJs van toen en nu geopend en is gerealiseerd dankzij de structurele
bijdrage van de BankGiroLoterij. De tentoonstelling wordt goed gewaardeerd door het algemene publiek
en heeft een forse inpuls geleverd aan de bezoekerscijfers. In december heeft Beeld en Geluid de tweemiljoenste bezoeker sinds de opening in december 2006 mogen verwelkomen.
In wisselpresentaties en mini-expo’s werd verder aandacht besteed aan onder meer het jubileum van de
Top 40, Radio Tour de France, Top 2000, Sonja Barend (75 jaar), Goedenavond dames en heren, 10
jaar DWDD en Willem Ruis. De opening van de nieuwe Buurman en Buurman animatiestudio en daaraan
gekoppelde programmering in de meivakantie heeft goede resultaten opgeleverd qua bezoek en aandacht in
de media. Een speciale Buurman en Buurman programmering in de zomervakantie heeft gezorgd voor een
opleving in de bezoekersaantallen in de zomer.
In juni 2015 is een onderzoek door Motivaction uitgevoerd. De waardering voor de experience komt volgens
dit onderzoek uit op 7,7. Wat opvalt is de wat lagere waardering voor de tentoonstelling 'Voorbij het Nieuws';
6,9. De waardering van de experience als geheel lijdt hier echter niet onder en blijft stabiel op 7,7 (7,8 voor
Beeld en Geluid als geheel).
In oktober is het onderzoek herhaald. De tentoonstelling ‘3FM Presents: Your Serious Radio’ krijgt een
waardering van 7,7. Dit is na de ‘André van Duin’ tentoonstelling het hoogste rapportcijfer voor een
tentoonstelling. De waardering voor de experience blijft stabiel op 7,7.
Medio 2015 is het programma Vernieuwing Museum opgestart. Beeld en Geluid heeft besloten tot
vernieuwing van de huidige museale presentatie naar een vorm die aansluit bij de verwachtingen en
behoeften van toekomstige bezoekers én bij de behoefte van het instituut aan flexibiliteit en het kunnen
inspelen op een snel veranderend medialandschap. Daarnaast past de vernieuwing bij het doel van het
instituut om zich te ontwikkelen van media- tot multimedia-archief van Nederland.
Het museumteam is in 2015 gestart met het ontwikkelen van een visie ten behoeve van de vernieuwing.
In 2015 zijn de publieksbegeleiders in het nieuw gestoken. Het ontwerp van de nieuwe outfit is van
modeontwerper Dyanne Beekman. In de stof zijn honderden kleine afbeeldingen van gezichten en scènes
uit de Nederlandse televisiegeschiedenis verwerkt. Publieksbegeleiders gebruiken de kleding nu voor het
vertellen van verhalen aan de bezoekers. De foto van Meneer de Uil is bijvoorbeeld het startpunt voor een
verhaal over poppenseries voor kinderen. Een afbeelding van Van Kooten en De Bie vormt een inleiding over
satire. Deze vorm van pop-up storytelling gebeurt elk weekend drie keer per dag.
Experience bezoek
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015 % tov begroting

bezoekcijfer
bezoekers
waarvan schoolbezoek

227.080

266.967

225.000

206.539

-8,20

25.201

26.475

35.000

22.430

-36,00

7,7

7,8

waardering
cijfer

7,6

n.v.t.

De terugloop in bezoekcijfers in 2015 is het gevolg van minder focus op programmering en educatie
als gevolg van de reorganisatie en bezuinigingen. Vergelijking met de cijfers van 2014 is niet helemaal
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realistisch vanwege eenmalig hoge bezoekcijfers in 2014 door grote inkoop en gebruik van goede-doelen
loterij-vouchers. Het bezoekersaantal in 2015 ligt overigens nog boven het niveau zoals bij opening was
gecalculeerd.
EVENEMENTEN
• In februari heeft Beeld en Geluid een exhibit op de Huishoudbeurs gehad en trok met het presenteren
van historisch beeldmateriaal (o.m. van de Huishoudbeurs zelf) de aandacht voor de Beeld en Geluid
Experience als leuk dagje-uit.
• Zaterdag 9 mei 2015 was de Zapp Your Planet-dag bij Beeld en Geluid. Een live-uitzending van 10 uur
om geld in te zamelen voor de orang-oetan in Borneo. Met deze actie is €153.386,- binnengehaald.
• Wederom is in 2015 een succesvolle Jeugdjournaaldag gehouden (19 juni). Het was een feestelijke
én leerzame dag waarop kinderen van alles te weten zijn gekomen over nieuws maken. Ze hebben de
Jeugdjournaal-presentatoren ontmoet en gingen tijdens een masterclass zelf aan de slag als presentator
of verslaggever. In totaal zijn twintig schoolklassen uit het hele land afgereisd naar Hilversum. Beeld en
Geluid en het NOS Jeugdjournaal organiseerden de Jeugdjournaaldag in 2015 voor de vijfde maal op rij.
• Op 24 juni werd het programma Zomergasten geëerd en toegevoegd aan de Wall of Fame. Met de vorig
jaar toegekende Ere Zilveren Nipkowschijf wordt nu ook Zomergasten vereeuwigd in dit monument.
Speciaal voor deze gelegenheid vond er 24 juni een bijzondere live editie van Zomergasten plaats in
Beeld en Geluid. Peter van Ingen, Connie Palmen en Margriet van der Linden zaten nu zelf als Zomergast
aan tafel. In een volle theaterzaal interviewde de huidige presentator van het programma, Wilfried de Jong,
de oud-presentatoren aan de hand van door hen gekozen fragmenten uit 26 jaar Zomergasten.
• De Open Studio Dagen (5 en 6 september) zijn zeer goed bezocht. Beeld en Geluid heeft in twee dagen
15.000 bezoekers mogen ontvangen.
• In september heeft Beeld en Geluid NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 gehost. Een week lang live radio
vanaf het voorplein.
• Week van de Mediawijsheid (november): als onderdeel van deze Week organiseerden Beeld en Geluid
en Mediawijzer.net een festival waarin jongeren en mediamakers met elkaar in gesprek gingen over een
ethische code voor online media: My comment festival. In 2016 wordt dit initiatief herhaald.
• De Top2000 is in 2015 opnieuw een goedlopend evenement geweest. Beeld en Geluid verwelkomde
23.246 bezoekers. Het bereik van dit grootste multimedia event van Nederland is immens: de Top 2000
verbond zich aan 8,1 miljoen luisteraars, dit jaar stemden ook meer jongere luisteraars af op de Top2000.
Beeld en Geluid heeft met succes het Radio Festival gekoppeld aan de Top2000. In het atrium, op het
terras en in de zalen waren speciale festivalactiviteiten te volgen zoals quizzes, lezingen, en verschillende
workshops zoals radiomaken en zelf luidsprekers maken.
SAMENWERKING EN BRUIKLENEN
• Beeld en Geluid heeft medewerking verleend aan de tentoonstelling “Parijs is nog ver; Nederlanders
in de Tour de France”. Deze tentoonstelling was van 15 april tot 26 juli 2015 te zien in het
Spoorwegmuseum in Utrecht.
• Beeld en Geluid heeft in 2015 ruim 50 objecten uit de objectenverzameling in bruikleen gegeven aan
Teylers Museum te Haarlem, voor de tentoonstelling “Overal muziek” (27 juni – 25 oktober 2015).
Daarnaast leverden ook de vrijwilligers van Beeld en Geluid een bijdrage aan de presentatie in Teylers
door een aantal toelichtingen in de tentoonstelling te verzorgen.
• In de herfstvakantie is op Cinekid in het MediaLab een presentatie aan de hand van de Buurman en
Buurman studio te zien geweest
• Op 21 oktober opende in het Museum voor Volkenkunde de tentoonstelling "Suriname 40 jaar later". In
het weekend van 24 oktober was een filmretrospectief in het Tropenmuseum Amsterdam en 13 november
een evenement in Paramaribo. Dit project is uitgevoerd door Stichting Multimediale cultuur geïnitieerd en
uitgevoerd. Beeld en Geluid heeft het ondersteund met research, beschikbaarstelling van audiovisueel
materiaal ondersteund en PR gemaakt voor de evenementen.
• In november 2015 is de musical Willem Ruis van start gegaan. Beeld en Geluid heeft aan de musical
bijgedragen met foto en AV-materiaal. In de foyers van de theaters is een Willem Ruis experience te zien.
Deze presentatie is ontwikkeld door Beeld en Geluid. De musical loopt tot eind maart 2016
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ONLINE BEREIK
De volledige collectie van Beeld en Geluid is in het pand in Hilversum te raadplegen, maar ook online bieden
we de volledige catalogus en zoveel mogelijk speelbare items aan. In 2015 is een initiatief gestart om de
ambitieuze doelstelling ‘het verdubbelen van het online bereik’ te halen. Uiteindelijk is er een stijging in het
bereik van 215% behaald. Tegelijkertijd werken we aan het online presenteren van onze collectie in een
(media)historische context.
Er is een enorme toename te zien van videoweergaven op eigen kanalen op externe platforms. Dit is vooral
te danken aan het direct uploaden van video’s op Facebook sinds mei, in plaats van het doorverwijzen naar
de collectiesite wat voorheen gebeurde. Deze laagdrempelige toegankelijkheid bleek precies te zijn waar
onze Facebookvolgers op zaten te wachten. Niet alleen namen het gemiddelde bereik en interactie per post
enorm toe, maar ook groeide het aantal volgers met bijna 35%.
Het aantal videoweergaven op kanalen van derden op externe platforms is gigantisch gegroeid. Dit komt
voornamelijk door de samenwerking met de Facebook-pagina Oud Amsterdam, die met een zeer toegewijde
community voor ruim 3,7 miljoen views zorgde. De overige videoweergaven komen van video’s met onze
content op kanalen van derden, die we sinds dit jaar tracken met ContentID van YouTube.
In 2015 is een grote campagne opgezet rond het thema ‘70 jaar Bevrijding’ en ‘Staatsmijnen’. Er is via
verschillende ‘kanalen’ - op onze collectiewebsite, social media en externe websites - content van het thema
online gezet en gepromoot.
Binnen de campagne werden unieke kleurenbeelden van de bevrijding in hoge resolutie en het volledige
Radio Oranje-archief online gezet. Promotie van het thema vond onder andere plaats via de pers, Wikimedia
en door het opstellen en uitvoeren van een contentstrategie op sociale media, in het bijzonder via YouTube
en Facebook. De centrale aanpak heeft goed gewerkt: media hebben het persbericht zeer goed opgepakt,
het gebruik van in.beeldengeluid.nl vertienvoudigde in april en mei en de Wikimedia community voegde
opnames van het Radio Oranje-archief toe aan diverse Wikipedia pagina’s.
De thema’s van de overige kanalen die in 2015 zijn gepubliceerd op in.beeldengeluid.nl tonen de verdere
breedte van de collectie. Ze zijn gekozen op basis van specifiek te benaderen nichegroepen en/of
samenwerkingen met (grote) partners.
Online bereik
Resultaat 2013
eigen websites (in sessies)

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015

3.120.394

3.543.229

-

-

-

-

834.226

videoweergaven via eigen kanalen externe platforms

1.314.682

1.506.352

-

3.163.511

videoweergaven via kanalen van derden op externe platforms

1.250.559

848.258

-

5.642.098

Totaal exclusief Wikimedia

5.685.635

5.897.839

6.000.000

13.513.741

-

-

-

118.103.846

- waarvan achter inlogcode (in sessies)

Wikimedia wereldwijd (paginaviews waarop items uit collectie Beeld en
Geluid)

3.873.906

Volgers op social media/online communities
Resultaat 2014

Resultaat 2015 Verschil tov 2014

Facebook

16.230

21.851

34,60%

Twitter

11.816

13.682

15,80%

7.384

8.821

19,50%

30.236

28.174

-6,80%

YouTube
Nieuwsbrief abonnees

Kwalitatief bereik
Naast kwantiteit zijn we in 2015 gestart met het meten van kwalitatief bereik. Passend bij onze positie
als archief, museum en kennisinstituut richten we ons ook op de effectiviteit en de pick-up rate van ons
aanbod. Op YouTube werd gemiddeld 35% van elke video bekeken met een gemiddelde afspeelduur van
1m51s. 28% van de Facebook video’s werd meer dan 30 seconden bekeken, voor onze eigen player op de
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collectiewebsite was dat zelfs 45%. Een bezoek aan een thema op deze collectiewebsite duurde gemiddeld
3m33s
MEDIA-AANDACHT EN NAAMSBEKENDHEID
Via de service BuzzTalk worden alle publicaties over het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
bijgehouden. Dit gaat om alle print- en online publicaties, maar ook om radio- en televisie-items. Elk item
vertegenwoordigt een bepaalde advertentiewaarde.

Maand

Advertentiewaarde
2014

Advertentiewaarde
2015

Januari

457.761

659.644

Februari

225.114

311.027

Maart

492.170

373.710

April

707.713

322.577

Mei

432.563

739.254

Juni

386.710

417.846

Juli

201.360

124.892

Augustus

132.283

146.074

September

173.759

327.320

Oktober

819.820

459.854

November

2.178.154

295.424

December

1.090.144

1.158.889

7.297.551

5.336.511

Totaal

De aandacht in de pers ging o.a. naar:
• Ria Bremer ontvangt Beeld en Geluid Oeuvre Award (januari),
• slotmanifestatie project Beelden voor de Toekomst (maart)
• honderden opnames uit WO II online, Radio Oranje (april/mei)
• Jeugdjournaalwedstrijd en Jeugdjournaaldag(april/juni)
• Zapp Your Planet evenement en inzamelingsactie (mei)
• Buurman & Buurman krijgen eigen studio en zomerprogrammering (mei/juli)
• Tentoonstelling 3FM presents: Your Serious Radio aankondiging en opening (juni-oktober)
• NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 live vanuit Beeld en Geluid (september)
• IDFA award opname documentaire in collectie (november)
• Week van de Mediawijsheid (november)
• Top2000 en Radio festival (november/december)
• Persmuseum (december)
• twee miljoenste bezoeker bij Beeld en Geluid (december)
In 2011 was de naamsbekendheid van Beeld en Geluid nog slechts 51%. In 2015 heeft Beeld en
Geluid opnieuw een naamsbekendheidonderzoek laten uitvoeren door Ipsos. Daaruit is gebleken dat
de naamsbekendheid in 2015 78% bedraagt. De Your Serious Radio tentoonstelling heeft daaraan ook
bijgedragen. Verder is een opvallende uitkomst van het onderzoek dat de meeste mensen ons kennen van
de Top2000 en dat ook de media experience en het NTR televisieprogramma Andere Tijden een belangrijke
rol spelen bij de ontwikkeling van de naamsbekendheid van ons instituut.
ONDERWIJS EN EDUCATIE
Beeld en Geluid wil graag de online beschikbaarstelling van haar collectie aan het onderwijs voortzetten.
Dat kan na beëindiging van Beelden voor de Toekomst echter niet meer op dezelfde manier en dezelfde
platformen gecontinueerd worden. Gesprekken over de randvoorwaarden zijn in 2015 gestart met
de betrokken partijen waaronder OCW, NPO en Kennisnet. De intentie is om vanaf 2017 het gehele
onderwijs te bedienen via één centraal online platform. Er zal hierbij een koppeling worden gemaakt met de
infrastructuur van het media asset management-systeem. In het laatste kwartaal is een begin gemaakt met
voorbereidingen voor het nieuwe platform. Daarnaast is er samen met de omroepen gewerkt aan een nieuwe
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onderwijstoets van de nieuwe Archiefovereenkomst. Met deze toets blijft het mogelijk om een digitale
onderwijscollectie aan te bieden voor onderwijs en wetenschap.
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Hoger onderwijs: Academia
Het hoger onderwijsplatform Academia kende in 2015 359.716 abonnees; dit is een stijging van 18% ten
opzichte van 2014. Met de komst van de nieuwe licentiehouder InHolland had 42 procent van de HBO en
WO-instellingen in 2015 een betaalde Academia licentie.
De licenties staan echter onder druk, mede wegens teruglopende mediatheekbudgeten en toename van
buitenlandse studenten waardoor de Nederlandstalige AV-collectie minder relevant wordt. Een drietal
licentiehouders heeft aangegeven vanaf januari 2016 te stoppen met de licentie.
De Academia-collectie is gegroeid naar meer 86.665 assets, dit is 665 AV-bronnen boven de
licentieverplichting. De collectievorming vind plaats door middel van gebruikersaanvragen en selectie door
de mediamanagers. De mediamanagers hebben naast de licentieverplichtingen in samenwerking met de
eindgebruikers een tiental dossiers op maat opgeleverd, deze worden ingezet voor onderwijscolleges en werkgroepen.
Primair, voortgezet, middelbaar onderwijs: Teleblik
Voor Teleblik zijn de gebruikscijfers en aantal licentiehouders in vergelijking met dezelfde periode 2014
stabiel hoog gebleven. Echter, ook voor Teleblik is in 2015 gestart met verkenningen hoe de collectie na
2015 op een andere manier beschikbaar kan blijven voor het PO, VO en MBO.
Onderwijs
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015 % tov begroting

Teleblik (gratis)
geregistreerde scholen (cumulatief)

8.607

8.729

8.800

8.758

99,00

sessies

973.551

549.997

550.000

441.795

80,00

gebruikers

476.949

347.461

350.000

274.433

78,00

Academia
geregistreerde gebruikers NL (cumulatief)

340.152

304.782

350.000

359.617

103,00

aanbod programma's (cumulatief)

71.564

79.280

86.000

8.665

101,00

gebruikers

33.402

31.848

34.000

28.556

84,00

Mediawijzer.net
Beeld en Geluid is penvoerder van het programma ‘Mediawijzer.net’. Dit programma is gericht op het
mediawijzer maken van de jeugd 0-18 jaar, mede via ouders, school en ‘peers’. In het programma werken vijf
partijen samen: NPO, Kennisnet, ECP en de Koninklijke Bibliotheek. Jaarlijks ontvangt het programma een
subsidie van 1,5 mln van OCW.
Het netwerk van Mediawijzer.net is sinds de oprichting in 2009 gegroeid tot meer dan 1000 organisaties.
Om kennisdeling en samenwerking te ondersteunen is er online een goed bezochte community website en
heeft Beeld en Geluid als offline ‘Clubhuis’, 10 bijeenkomsten georganiseerd waaronder de Mediawijzer
Netwerk Experience (MNX), expertsessies en co-producties zoals de Kinder Media Awards en het Cinekid
internationale Media Literacy seminar. Bij elkaar trok dit 1000 bezoekers uit het netwerk en was de
gemiddelde waardering hoog met een 7,6.
In 2015 zijn twee grote publiekcampagnes gehouden om de aandacht voor mediawijsheid te vergroten en
de weg te wijzen naar informatie en netwerkpartners: de ‘Media Ukkie Dagen’ gericht op jonge gezinnen
(kinderen 0-6 jaar) en de ‘Week van de Mediawijsheid’ in november (jeugd 10-14 jaar). Er is een breed
publiek mee bereikt en een mediawaarde vergelijkbaar met 2,8 mln euro gerealiseerd. In de Week is voor de
zesde keer het spannende, interactieve spel MediaMasters gespeeld in groep 7 en 8. Daarmee was 2015
het meest succesvolle jaar tot nog toe: meer dan 4300 klassen schreven zich in, goed voor een deelname
van 100.000 leerlingen (25% van het totaal). De waardering voor het spel lag hoog op een 7,9. Ook werd
in de Week voor het eerst het My Comment Festival georganiseerd in co-productie met Beeld en Geluid,
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dit trok 180 jongeren aan (12-18 jr). Als onderdeel van de campagne werden 5 sessies met jongeren
georganiseerd en de quiz: ‘Wat voor mediamakers ben jij’ ontwikkeld.
Elk jaar heeft Mediawijzer.net een stimuleringsregeling gericht op het aanpakken van hiaten binnen het
mediawijsheid werkgebied. In 2015 werden 6 projectaanvragen gehonoreerd, 3 aanmoedigingsprijzen en 6
speciale vermeldingen uitgereikt.
In 2015 is voor het eerst de ‘Monitor Jeugd en Media’ gelanceerd, een samenwerking met Kennisnet.
Jaarlijks wordt hiermee het gebruik van media door jongeren 8-18 in kaart gebracht. Ook is in 2015 het Iene
Miene Media onderzoek gehouden gericht op jonge gezinnen, hun mediagebruik en opvoedproblemen.
2015 is het jaar waarin het begrip ‘mediawijsheid’ precies 10 jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan is voor
het netwerk een speciale publicatie uitgegeven ‘Mediawijsheid 2005 > 2015 > 2025’ met 21 interviews
van experts uit binnen en buitenland. Het boek biedt een vooruitblik op de toekomst van mediawijsheid en
biedt inspiratie voor professionals van binnen en buiten het netwerk van Mediawijzer.net.

Hilversum Media Campus
De Hilversum Media Campus, waarvan Beeld en Geluid de initiator is, heeft in 2015 een belangrijke
volgende stap gezet naar realisatie van zichtbare en duurzame activiteiten op en rond het MediaPark. In
het voorjaar van dit jaar werden al concrete activiteiten op het MediaPark zichtbaar, onder meer door de
Media Future Week (HBO en bedrijven), Topklas Digital Design (VO en bedrijven) en de herbestemming van
Studio 3 tot grote mediawerkplaats voor Mediacollege Hilversum (MBO). Door intensieve samenwerking
met de gemeente Hilversum is er meer financiële armslag gekomen voor de periode t/m 2016. Daarmee
is in 2015 een programma manager aangesteld en zijn de marketing communicatie én het community
management belegd bij iMMovator op het MediaPark.
Tevens werden in 2015 de belangrijkste doelen voor 2015-2016 vastgesteld: ontwikkeling van een
MediaLab op het MediaPark, en een concreet, vraaggestuurd, opleidingsaanbod media en ICT in nauwe
samenwerking met mediabedrijven en –opleidingen. Hierin trekt Beeld en Geluid samen met bedrijven als
NOS, VARA/BNN, RTL, Infostrada, United, en Talpa op met opleidingen als HKU, HU, ROCA, NCOI, Media
Academie. De focus blijft primair op innovatief levenslang leren in de media en ict, waarbij de Hilversum
Media Campus verbindt en nauw schakelt met mediabedrijven en –opleidingen. In 2015 is onderzocht
waaruit de activiteiten binnen zo’n medialab zouden moeten bestaan, met wie die zouden moeten worden
uitgevoerd en hoe. De innovatieagenda's van de stakeholders zijn naast elkaar gelegd en innovatieclusterthema's werden benoemd.
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VERSTERKEN COLLECTIE
DOCUMENTAIRE
De samenwerking met het International Documentary Filmfestival Amstersdam (IDFA) is in 2015 voortgezet.
Vijftien Nederlandse documentaires beleefden tijdens IDFA hun wereldpremière en dongen mee naar de
Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary. De film A Strange Love Affair with Ego van Ester
Gould werd tijdens IDFA met deze prijs bekroond. Beeld en Geluid organiseerde in samenwerking met IDFA
het programma Dutch Docs and their shadows en presenteerde het boek De Nederlandse documentaire
1965-1990.
COMMERCIËLE OMROEPPRODUCTIES
Beeld en Geluid nam in 2015 een kleine selectie programma’s van commerciële omroepen op, als ook
een registratie van de complete programmering op de Nederlandse televisie en radio. Het betreft hier
materiaal dat voor onderzoeksdoeleinden wordt bewaard. Het aandeel van de commerciële programma’s
in de collectie bedraagt echter nog geen 10%. In lijn met de criteria van UNESCO voor de instandhouding
van audiovisueel erfgoed zou dat percentage minstens het driedubbele moeten bedragen. In lijn met het
meerjarenplan zal Beeld en Geluid dit percentage stapsgewijs verhogen.
Commerciële rtv WNR/WNTV
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Begroot 2015

Resultaat 2015 % tov begroting

televisie
commerciële televisie (uur)
WNTV (uur)

466

1.004

500

495

99,00

3.360

3.333

3.360

2.352

70,00

radio
commerciële radio (uur)

2.593

1.736

1.000

1.008

100,80

WNR (uur)

3.872

2.266

4.368

2.352

53,85

NIEUWE MEDIA/WEBVIDEO/WEBARCHIVERING
Nadat in 2014 de laatste pilot rondom webarchivering werd afgerond en het archiveren van websites als
lijnactiviteit werd opgenomen binnen de unit archief, is in 2015 voortgeborduurd op de een jaar eerder
gestarte werkwijze. Tweemaal per jaar wordt een selectie van websites gearchiveerd, doorzoekbaar gemaakt
(geïndexeerd) en vervolgens gepubliceerd op beeldengeluidwebarchief.nl. In 2015 gebeurde dit in week 10
en in week 44 (gelijktijdig met het project de Weken Nederlandse Radio/Televisie).
Ten opzichte van 2014 is de selectie grotendeels hetzelfde gebleven in 2015. Enkele niet langer bestaande
websites zijn uit de selectie verwijderd en een aantal nieuwe is toegevoegd. In de tweede helft van het jaar
is de selectie verder gegroeid. Zo werd er onder andere een aantal websites toegevoegd van omroepen die
per 1 januari 2016 zouden verdwijnen (zoals de website van de Moslim Omroep, de IKON, etc.).
Webarchivering
Resultaat 2013
gearchiveerde websites

5

Resultaat 2014

Resultaat 2015

56

65

Het collectioneren van web-only video’s verloopt vanaf 2015 langzamer en arbeidsintensiever dan de
voorgaande jaren. Er worden contacten gelegd met verschillende YouTubers en producenten, waaronder
Teske de Schepper, BanjoMovies (Bardo), Djamila, WeFilm. De meesten zijn erg enthousiast om hun
materiaal via Beeld en Geluid op te slaan, maar de afspraken met de in toenemende mate professionele
makers nemen meer tijd in beslag.

Selectie webonly video
Resultaat 2013
items

626

Resultaat 2014
211

Begroot 2015
500

Resultaat 2015 % tov begroting
60

8,30

Eind 2015 is Beeld en Geluid bovendien begonnen met een inventarisatie naar de mogelijkheden voor het
archiveren van Nederlandse computergames. Er is contact gelegd met relevante stakeholders waarmee
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in 2016 gewerkt wordt aan een nationale agenda voor de archivering van Nederlandse computergames.
Verder zijn er voorbereidingen getroffen om een eerste belangrijke collectie Nederlandse games te
acquireren.
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DUURZAME TOEGANKELIJKHEID DIGITALE COLLECTIE
ROBUUST EN EFFICIËNT DIGITAAL ARCHIEFBEHEER
Om de continuïteit te kunnen waarborgen van het digitale archief en de dienstverlening daaromtrent, hield
het meerjarenplan 2011- 2015 rekening met een revisie van werkprocessen en ondersteunende systemen.
Hierbij gold als uitgangspunt dat waar mogelijk gekozen zou worden voor mainstream-technologieën en een
modulaire architectuur. Dit uitgangspunt heeft geleid tot het besluit om de huidige – grotendeel in eigen
beheer ontwikkelde archiefsystemen – te vervangen. Hiertoe is het programma Next Archive ingericht.
Beeld en Geluid heeft de toekomstvastheid van de systemen laten onderzoeken door de Software
Improvement Group (SIG). Het onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige architectuur van iMMix een risico
vormt voor de onderhoudsbaarheid (iMMix scoorde een 2 op een 5-puntsschaal) en stabiliteit. Effectieve
sturing op performance, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid is niet goed mogelijk. Daarbij vergen
aanpassingen een langere doorlooptijd dan gewenst, waardoor het moeilijk is snel in te kunnen spelen op
wensen van de klant. Om het doel van een flexibel en voorspelbaar systeem te bewerkstelligen zijn drie
scenario’s onderzocht: renovatie; gedeeltelijke vervanging van het systeem en volledige vervanging van het
systeem. Volledige vervanging van het media asset management- (MAM) systeem bleek uit oogpunt van
kosten en kwaliteit van dienstverlening de beste keuze.
In 2015 is na een aanbestedingsproces het bedrijf Vizrt gestart met de implementatie van het nieuwe MAMsysteem en de ontwikkeling van de workflows en portals. In november heeft Vizrt workflow workshops
gegeven tijdens deze workshops zijn de gedefinieerde workflows gedemonstreerd, besproken en aangepast
waar nodig dan wel wenselijk. Om te zorgen dat zowel de externe als interne gebruikers tijdig en op de
juiste manier op de hoogte worden gebracht over alle vorderingen van de implementatie van het systeem,
het testen en live-gang is er een externe project manager aangetrokken die dit traject begeleidt. Daarnaast
is 2015 door de organisatie hard gewerkt aan het voorbereiden en verbeteren van de migratieprocessen, de
metadata migratie, en datacleansing.
CONSERVEREN EN DIGITALISEREN
Na de afsluiting van Beelden voor de Toekomst in 2014 heeft Beeld en Geluid in 2015 de digitalisering
van analoog AV-materiaal ten behoeve van duurzame toegankelijkheid en excellente dienstverlening
gecontinueerd, zij het op minimaal niveau. Het digitaliseerde in 2015 analoge dragers van nieuwe acquisities
en van bestaande collecties voor klantaanvragen vanuit de omroepen.
De aantallen van gedigitaliseerd materiaal zijn afhankelijk van nieuw verworven collecties en de
digitaliseringverzoeken van de omroepen.
Conserveren en digitaliseren
Resultaat 2013

Resultaat 2014

Resultaat 2015

film/BvdT
digitaliseren (uur)

3.190

1.925

82

18.793

5.459

388

41.235

172.750

94

video/BvdT
encoderen video totaal (uur)
audio/BvdT
digitaliseren audio totaal

DIGITALE PRESERVERING
Het implementeren van de gecontroleerde digitale preserveringsomgeving vond in 2015 plaats onder de
noemer Optimalisatie Digitaal Archief, een tweejarig (2015-2016) traject dat wordt geleid door de digital
preservation officer van Beeld en Geluid. In 2015 is de beleidsontwikkeling met betrekking tot de digitale
preservering voltooid. Het gaat onder meer om de aanvraag van het Data Seal of Approval, waarvoor in
2015 alle documentatie is aangeleverd: self-assessment 17 DSA guidelines, opstellen, verzamelen en
samenstellen beleidsstukken en publiek beschikbaarstellen op het nieuw ingerichte onderdeel 'Governance'
op het Kennisplatform van Beeld en Geluid. Verder is gewerkt aan het preserveringsbeleidsplan van Beeld
en Geluid dat in 2016 zal worden gepubliceerd. In het kader van Digital Life Cycle Management zijn aan
de hand van de normatieve “Preservation Metadata Dictionary 1.2” preserveringsprofielen opgesteld
voor de MXF, WAV en (in ontwikkeling) TIFF formats. Op basis van een eerder gestart organisatiebreed
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proces ten behoeve van de standaardisering en professionalisering van het contractmanagement en
de preserveringsdiensten is een concept Standaarddienstenovereenkomst opgesteld. Hierin zijn de
preserveringsniveaus zoals beschreven in het Preserveringsbeleidplan verwerkt.
In het kader van kennisoverdracht werkte Beeld en Geluid onder meer aan de voorbereiding van de
Winterschool voor AV-archivering in 2016 en leverde een bijdrage aan eindproduct NCDD werkgroep
Certificering (i.c. Roadmap Certificering voor Nederlandse erfgoedinstellingen).
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KNOOPPUNT DIGITAAL ERFGOED
Beeld en Geluid is in 2015 aangewezen als Nationaal Knooppunt voor Media en Audiovisueel Erfgoed
binnen de nationale strategie voor digitaal erfgoed. Het werkprogramma en netwerk dat rondom de strategie
is geïnitieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt langs drie programmalijnen:
Zichtbaar, Toegankelijk, Duurzaam. Ze verbinden de ontwikkelingen op de terreinen duurzame toegang,
aggregatie en semantiek en toegang met elkaar. De programmalijnen zijn gericht op samenwerking aan
landelijke voorzieningen die digitale collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en wetenschap
beter zichtbaar en bruikbaar maken, beter met elkaar verbinden en van context voorzien, en toegankelijk
houden voor de lange termijn. Beeld en Geluid participeert in ieder van de drie programmalijnen.
Binnen de programmalijn Zichtbaar is Beeld en Geluid samen met Kennisland verantwoordelijk het geven
van masterclasses op gebied van het openstellen van erfgoed voor hergebruik. Daarnaast wordt binnen
dit deelproject een verdere stimulans aan het hergebruik van Nederlandse open erfgoedcollecties binnen
Wikimedia projecten gegegeven en gerapporteerd over de impact hiervan. Ook wordt gewerkt aan een
project i.s.m. het Nederlands Openlucht Museum gericht op het maken van een ‘virtueel museum’ dat
gedistribueerde erfgoedbronnen aan elkaar verbindt. Beide projecten zijn in 2015 voorbereid en zullen in
2016 van start gaan.
Binnen de programmalijn Bruikbaar is Beeld en Geluid een grote rol toebedeeld: de Digitale Collectie, het
platform waar miljoenen erfgoedobjecten bijeen gebracht worden en aangeboden worden aan onder meer
Europeana, wordt er de komende jaren doorontwikkeld. Beeld en Geluid coördineert de Digitale Collectie.
Ook wordt binnen deze programmalijn gewerkt aan techniek om thesauri van erfgoedinstellingen aan elkaar
te koppelen.
Binnen de programmalijn Houdbaar was Beeld en Geluid betrokken bij een studie naar inzicht in de
kosten van duurzaam beheer van digitale informatie en bij de ontwikkeling van een dienst voor zogeheten
persistente identifiers. Ook werd gewerkt aan projecten op het gebied van webarchivering en het archiveren
van digitale kunst. Het werkprogramma voor 2016 is met inbreng van Beeld en Geluid voorbereid door de
NCDD.
In zijn rol als knooppunt heeft Beeld en Geluid in 2015 verder intensief samenwerkt met haar achterban
bij het voorbereiden en invullen van de nationale strategie en het definiëren van het bijbehorende
werkprogramma. Een belangrijke activiteit betrof het opstellen en uitvoeren van de allereerste TrendMonitor
AV artchieven onder 492 instellingen. De uitkomsten worden in 2016 gepubliceerd.
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ANNEX
OVERZICHT ADDITIONEEL GEFINANCIERDE PROJECTEN
Ace Creative
Ace Creative wil de groei van de Europese creatieve industrie stimuleren door uitdagingen te overwinnen
voor individueel MKB, op het gebied van innovatie-ondersteuning en voor de totale creatieve industrie. Ace
Creative zal dit doen door een netwerk van innovatie-ondersteuners te vormen en hun regionale kracht te
benutten in een Europees ondersteuningsecosysteem om effectiever te kunnen reageren op behoeften van
het MKB.
Ander Nieuws
In Ander Nieuws worden alternatieve manieren om content te visualiseren op interactieve installaties
onderzocht. Het is een onderzoeksproject van Beeld en Geluid en Geert Mul in samenwerking met Centraal
Museum, Huis voor Beeldcultuur, Museum Boijmans Van Beuningen, MOTI, Museum of the Image en het
Nederlands Fotomuseum.
ARTube Connect
ARTube is het online videokanaal van musea uit Nederland en België. Beeld en Geluid is betrokken bij het
integreren van innovatieve technologie om verschillende databronnen tijdens het streamen van de video’s
aan te bieden. Daarvoor worden tools die zijn ontwikkeld voor LinkedTV en Na de Bevrijding XL ingezet om
video's en collecties te verrijken en te verbinden.
CLARIAH
CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een nationaal project
dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende
geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. CLARIAH
wordt gefinancierd vanuit het NWO-programma Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.
COGITCH
In COGITCH worden muziekcollecties doorzoekbaar gemaakt aan de hand het element in muziek die het
beste in het geheugen blijven hangen, de zogenaamde 'hook'.
CogNovo
CogNovo is een innovatief PhD-programma aan de universiteit van Plymouth om onderzoeksopleidingen in
het opkomende veld van cognitieve innovatie te bevorderen.
COMMIT/
COMMIT/ brengt wetenschappelijk onderzoek en (non-)profit organisaties samen in ICT-projecten binnen
de negen belangrijkste economische sectoren van Nederland. Zo wordt gewerkt aan onderzoek en
ontwikkeling van grensverleggende producten en diensten. Daarvoor brengt het COMMIT/ programma
toonaangevende onderzoekers op het gebied van zoekmachines, parallel computing, databases, interactie in
context, embedded systemen en kennistechnologie samen.
DIVE+
In DIVE+ wordt voortgebouwd op de resultaten van DIVE door uitbreiding van de innovatieve aanpak voor
interactie, interpretatie en verkenning van digitaal erfgoed van verschillende online collecties.
Europeana DSI
Europeana Digital Service Infrastructure (DSI) is het kernproject voor de ondersteuning van Europeana.
Europeana Sounds
Europeana Sounds zorgt ervoor dat het audio-erfgoed van Europa samengebracht wordt. Om dit te
bereiken is Europeana Sounds bezig een kritieke hoeveelheid audio op een duurzame manier te aggregeren,
verrijken en te delen met het algemene publiek, de creatieve industrie en onderzoekers. Het audio-erfgoed
bestaat uit traditionele, hedendaagse en klassieke muziek, natuur- en omgevingsgeluiden, mondelinge
geschiedenis en de opnames van talen en dialecten. De audio-gerelateerde content bestaat naast
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bladmuziek voornamelijk uit afbeeldingen en video’s die een relatie hebben met het audio-erfgoed van
Europa.
Europeana Space
Het project Europeana Space stimuleert creatief hergebruik van cultureel erfgoed om daardoor nieuwe
mogelijkheden voor banen en economische groei te creëren.
Framing the Dutch Landscape
Een promotie onderzoek aan de UvA naar het gebruik van film als voorlichtingsmiddel in de modernisering
van de Nederlandse landbouw tussen 1945 en 1982.
Images for the Future: From Digitization to Dissemination, When Can We Watch?
Het Instituut voor Informatierecht (IViR, University of Amsterdam) heeft een subsidie ontvangen om
onderzoek te doen naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van
de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in het inmiddels afgesloten project Beelden voor de
Toekomst. Het bij Beeld en Geluid (Hilversum), EYE (Amsterdam) en het Nationaal Archief (Den Haag)
gedigitaliseerde materiaal kan bij die instellingen on site bekeken worden maar het is om auteursrechtelijke
redenen nog steeds niet vrijelijk online beschikbaar. Daarmee blijft de belangrijke maatschappelijke en
economische waarde van het gedigitaliseerde materiaal voor een groot deel onbenut.
INFINITI
INFINITI (information retrieval for information services) ontwikkelt technieken voor informatie-extractie en
nieuwe zoektechnologie voor multimedia data. Beeld en Geluid draagt bij aan onderzoek naar het verrijken
van gebruik en ervaring van gesproken woord. Daarbij wordt spraakherkenning ingezet om informatie uit
bijvoorbeeld radio-opnames te verkrijgen.
MediaNow
MediaNow heeft als doel het ontwikkelen en testen van open source zoekalgoritmen die het doorzoeken
van grootschalige media-archieven mogelijk maken. De zoeksoftware is bedoeld voor mediaprofessionals.
De algoritmes zullen toegepast worden in de onderzoeksomgeving van Beeld en Geluid en zullen ook
gepubliceerd worden als open source software.
Mediawijzer.net
Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin
in 2008 opgezet als mediawijsheid expertisecentrum, om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te
maken. Mediawijzer.net is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Omroeporganisatie NTR, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en ECP. Rond deze 5 kernpartners is een
netwerkorganisatie gevormd waarin zo’n 700 organisaties meewerken aan het vergroten van mediawijsheid
in Nederland.
Natuur in beeld/ Natuurbeelden.nl
Collectie Nederlandse Natuurbeelden is een unieke collectie bewegende beelden van de natuur in
Nederland en de Nederlandse Antillen. Sinds 2010 verzamelen 11 natuurorganisaties, verenigd in
Stichting Natuurbeelden, samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid duizendenhistorische
natuurfilmpjes en bijzondere natuurshots door professionele filmers. Op deze manier wordt de komende
jaren in totaal voor 650 uur aan bijzonder beeldmateriaal toegankelijk gemaakt en veiliggesteld voor de
toekomst.
OBSERVE
OBSERVE doet onderzoek naar hoe beeldschermen een bijdrage kunnen leveren aan het verlevendigen van
stadscentra en het stimuleren van het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek.
.
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PREFORMA
PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives) is een precommercieel
aanbestedingsproject. De belangrijkste doelstelling van PREFORMA is om erfgoedinstellingen de volledige
controle te geven over het proces van conformiteitstests. Het project wil dit bereiken door een open
source toolset te ontwikkelen. Deze maakt het mogelijk om het testproces volledig onder controle van
erfgoedinstellingen te brengen.
SEALINCmedia
SEALINCmedia (Socially-Enriched Access to LINked Cultural media) ontwikkelt op informatica gebaseerde
oplossingen voor het verrijken en het beter toegankelijk maken van multimediale collecties. Hierbij wordt
ingezet op de combinatie van computer- en menskracht.
Transnational Radio Encounters
Geesteswetenschappelijk internationaal HERA onderzoeksproject over de invloed van radio op
transnationale vormen van cultuur en identiteit. In 2016 organiseert Beeld en Geluid een tentoonstelling en
de afsluitende conferentie van dit project.
Winter School
De Winter School for Audiovisual Archiving is een driedaagse managementtraining voor managers van
audiovisuele collecties. De training biedt deelnemers de noodzakelijke kennis en vaardigheden om het
digitale management van audiovisuele collecties vorm te geven of te verbeteren. De eerste editie van Winter
School richtte zich op het implementeren van preserveringsstrategieën voor audiovisuele collecties.
OVERZICHT PROJECTEN AFGEROND IN 2015
Apps for Europe (2013-2015)
Apps for Europe (Apps4EU) is een ondersteuningsnetwerk dat tools aanbied om ideeën voor datagebaseerde apps om te vormen tot rendabele bedrijfjes. Beeld en Geluid was betrokken bij het opzetten van
richtlijnen voor het hergebruik van open data. Na de afronding in juni 2015 is het project beoordeeld met het
label 'excellent', dat betekent dat de gestelde doelen behaald zijn en de verwachtingen overstegen.
AXES (2011-2015)
In mei 2015 is het project beoordeeld in Brussel met een excellente review. Hopelijk krijgen de uitkomsten
zoals kennis over gebruikers, video search, video hyperlinking en outside-in linking de komende jaren op de
één of andere manier een plek in Beeld en Geluid applicaties.
Het doel van Axes was het ontwikkelen van tools voor verschillende gebruikersgroepen om op nieuwe
manieren toegang te bieden tot audiovisueel archiefmateriaal, met name op het gebied van zoeken,
browsen, navigeren en het verrijken van archiefmateriaal. Hierbij stonden drie assen centraal: gebruikers,
audiovisueel archiefmateriaal en technologie. Beeld en Geluid ontwikkelde binnen het project de demo
lepelaar.beeldengeluid.nl.
CLARIN
CLARIN was een Europees initiatief met het doel om e-science mogelijk te maken binnen de
geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. CLARIAH is het nationale vervolg van CLARIN en
DARIAH.
Digitale Collectie (2012-2015)
Het project Digitale Collectie had als nationale aggregator het doel de digitale erfgoedcollecties van
Nederland op één plek samen te brengen. Digitale Collectie is voortgezet binnen Werkpakket 3 van de
Nationale strategie digitaal erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed.
Europeana Creative (2013-2015)
Europeana Creative stimuleert creatief hergebruik van cultureel erfgoed materiaal door de Europese
creatieve industrie. Partners ontwikkelen pilots binnen de thema's design, educatie, toerisme en sociale
netwerken. Entrepreneurs uit de creatieve industrie worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen binnen
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open innovatie competities, winnaars ontvangen gepaste ondersteuning om hun project op de markt te
brengen. De project doelen worden ondersteund door Europeana Labs, een experimentele omgeving voor
hergebruik van culturele objecten, tools, services, open source code en toegang tot de Europeana API.
Europeana Fashion (2012-2015)
Europeana Fashion was een best practice netwerk mede gefinancierd in het kader van het CIP ICT-PSPprogramma en gecomponeerd door 23 partners uit 12 Europese landen,die de belangrijkste Europese
instellingen en collecties op mode-gebied vertegenwoordigden.
Beeld en Geluid heeft binnen het project drie doelen gerealiseerd: 1. modemateriaal uit onze collectie is te
zien via de Europeana Fashion portal; 2. we hebben de tools van het project geanalyseerd en 3. een serie
GLAM-Wiki samenwerkingen en 12 Fashion Edit-a-thons georganiseerd, waarin Europese mode experts
gewerkt hebben aan kennisdeling via Wikipedia artikelen.
Europeana V3.0 (2014-2015)
Europeana v3.0 was een eenjarig project opgezet als belangrijke schakel tussen Europeana v2 en de meer
structurele financiering van Europeana vanaf juni 2015. In Europeana v3 zijn bestaande activiteiten en
projecten verder uitgebouwd en zal Europeana de overgang maken van portal naar platform.
EUscreenXL
Voortbouwend op de resultaten van EUscreen richt EUscreenXL zich op de ontsluiting van het Europese
audiovisuele erfgoed, met name de televisiegeschiedenis, via de portal Europeana (www.europeana.eu).
Meer dan een miljoen programma’s zullen worden toegevoegd aan Europeana, voorzien van metadata en
links naar online content uit 22 belangrijke audiovisuele archieven. Daarnaast zal de EUscreen portal worden
uitgebreid met 20.000 programma’s in hoge kwaliteit, voorzien van contextuele informatie. EUscreenXL
wordt mede gefinancierd door de Europese Unie.
LinkedTV (2011-2015)
LinkedTV doet onderzoek naar het gecureerd en automatisch verrijken van video en hoe dit gepresenteerd
kan worden binnen interactieve televisie-oplossingen, zoals een second screen applicatie.
LODD2 (2014-2105)
In LODD2 werd een dienst ontwikkeld die verschillende vocabulaires, zoals thesauri en termenlijsten, aan
elkaar koppelt en een demonstrator gebouwd die voor eindgebruikers relevante toepassingen demonstreert
op basis van deze dienst.
Mijn Explorer
Een applicatie voor de VR-bril Oculus Rift, waarin de gebruiker tijdens een virtuele rondleiding door een
mijn archiefmateriaal te zien en te horen krijgt. Terwijl de gebruiker afdaalt in een mijnschacht vertelt een
mijnwerker over het leven onder de grond. Mijn Explorer is een pilot binnen een cross over project. De
ontwikkeling van Mijn Explorer is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrages van CLICKNL en Jaar
van de Mijnen 2015 (M2015).
Vivace (2014 - 2015)
De Vivace-regeling (Versnellings Impuls Verbinden met de digitAle CollEctie) is een eenjarige
subsidiemogelijkheid voor instellingen die willen aansluiten bij de nationale infrastructuur. De technische
kosten betreffen inrichting en advies op collectieniveau, het mappen en valideren van de metadata en binnen
het collectieregistratiesysteem de beschikbaarstelling op basis van de juiste modellen en mogelijke mapping
tools en persistente links.
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JAARREKENING 2015
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Na verdeling resultaat
31 december 2015

31 december 2014

(in euro's)
ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen

33.360.885

34.543.679

Inventaris en apparatuur

9.098.532

11.205.143

MVA in ontwikkeling

1.168.571

359.275

Totaal vaste activa

43.627.988

46.108.097

Vlottende activa

26.962.653

27.451.417

Totaal activa

70.590.641

73.559.514

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

476.385

1.496.385

7.570.331

6.515.716
8.046.716

8.012.101

438.632

454.707

Langlopende schulden

53.085.142

53.787.348

Kortlopende schulden

9.020.151

11.305.358

70.590.641

73.559.514

Voorziening

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie 2015

Begroting 2015

Begroting 2016

Realisatie 2014

Baten
Inkomsten dienstverlening

1.643.646

1.757.700

1.614.664

1.325.596

Inkomsten Experience

2.898.447

2.835.000

3.037.592

3.499.948

Inkomsten Beelden voor de Toekomst

-

-

-

171.394

Sponsorinkomsten

752.775

500.000

570.000

796.179

Overige inkomsten

682.189

100.000

56.700

976.791

5.977.057

5.192.700

5.278.956

6.769.908

Totale opbrengsten
Structurele subsidie OCW

21.852.827

20.538.269

20.784.728

24.380.832

Vergoeding knelpunt beheerlasten digitale opslag

-

-

1.020.000

-

Vergoeding overige knelpunten BvdT

-

-

1.510.186

-

2.159.247

800.000

1.900.000

10.922.455

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten
Overige subsidies en bijdragen

40.698

-

70.000

Totale subsidies/bijdragen

24.052.772

21.338.269

25.284.914

35.211.838

(91.449)

Totaal baten

30.029.829

26.530.969

30.563.870

41.981.746

Beheerlasten personeel

1.490.455

1.058.989

1.352.242

1.603.352

Beheerlasten materieel

5.952.042

5.836.690

5.961.563

6.151.489

Lasten

Kosten reorganisatie

640.694

Opbrengst interne doorbelastingen activiteiten

(301.702)

Totale beheerlasten

7.781.489

(160.000)
6.735.679

(310.000)
7.003.805

3.029.652
(1.933.013)
8.851.480

Personele lasten activiteiten

9.107.239

8.977.098

9.200.041

8.781.906

Materiële lasten activiteiten

9.833.890

8.268.192

12.451.024

8.392.639

305.306

160.000

310.000

-

-

-

19.246.435

17.405.290

21.961.065

Personele lasten additioneel gefinancierde activiteiten

-

-

-

4.703.817

Materiële lasten additioneel gefinancierde activiteiten

-

-

-

4.892.871

Interne doorbelastingen

-

-

-

1.772.662

Bijdrage BvdT in beheerlasten digitaal archief

-

-

-

1.020.000

Totale lasten additioneel gefinancierde
activiteiten

-

-

-

12.389.350

Totaal lasten

27.027.924

24.140.969

28.964.870

37.549.800

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

3.001.905

2.390.000

1.599.000

4.431.946

Interne doorbelastingen
Bijdrage BvdT in beheerlasten digitaal archief
Totale lasten activiteiten

Rentebaten
Rentelasten
Exploitatieresultaat

163.373
(3.130.663)
34.615

Mutatie bestemmingsreserves

1.054.615

Netto resultaat

(1.020.000)

175.000

175.000

154.425
(1.020.000)
16.308.970

236.887

(3.125.000)

(3.090.000)

(3.170.216)

(560.000)

(1.316.000)

1.498.617

460.000

(1.316.000)

1.468.587

(1.020.000)

-

30.030
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CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Totaal beheer

Totaal
activiteiten

Reorganisatie

Totaal Beeld
en Geluid

Baten
Inkomsten dienstverlening

-

1.643.646

-

1.643.646

Inkomsten Experience

243.547

2.654.900

-

2.898.447

Sponsorinkomsten

123.106

629.669

-

752.775

Overige inkomsten

318.311

363.878

-

682.189

Totale opbrengsten

684.964

5.292.093

-

5.977.057

Structurele subsidie OCW

21.212.133

-

640.694

21.852.827

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

-

2.159.247

-

2.159.247

Overige subsidies en bijdragen

-

40.698

-

40.698

Totale subsidies/bijdragen

21.212.133

2.199.945

640.694

24.052.772

Totaal baten

21.897.097

7.492.038

640.694

30.029.829

Lasten
Personeelslasten

P1

P2

P3

1.490.455

9.107.239

362.806

487.482

333.731

-

821.213

Huisvestingslasten

1.863.646

67.422

-

1.931.068

Afschrijvingslasten

2.589.119

1.534.408

-

4.123.527

81.380

35.242

-

116.622

Uitbestedingen

281.070

4.319.701

-

4.600.771

Kantoorkosten

171.089

95.623

-

266.712

58.951

998.054

-

1.057.005

118.660

1.909.112

-

2.027.772

41.981

403.147

-

445.128

Bestuurs- en organisatiekosten

258.664

137.450

277.888

674.002

Interne doorbelastingen

(301.702)

305.306

-

3.604

19.246.435

640.694

27.027.924

-

3.001.905

Indirecte personeelslasten

Dotaties

Materialen en verbruiksgoederen
Onderhoudskosten
Marketing en publiciteit

Totaal lasten
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Rentebaten

7.140.795
14.756.302
163.373

Rentelasten

(3.130.663)

Exploitatieresultaat

11.789.012

(11.754.397)
-

-

-

-

(11.754.397)

-

10.960.500

163.373
(3.130.663)
34.615
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-

496.446

Totale opbrengsten

21.708.579

Totale subsidies/bijdragen

Totaal baten
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.177.903

-

64.788

1.571

81.027

35

6.721

21.358

-

20.965

6

218.900

762.532

Staf

17.753.801 (1.177.903)

Exploitatieresultaat

-

Rentelasten

-

163.373
(3.130.663)

Rentebaten

20.721.091 (1.177.903)

987.488

Totaal lasten

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(141.702)

Interne doorbelastingen

97.408

Bestuurs- en organisatiekosten

8.715
36.520

Onderhoudskosten

Marketing en publiciteit

3.329

32.309

Kantoorkosten

Materialen en verbruiksgoederen

81.380
217.509

Uitbestedingen

-

Afschrijvingslasten

Dotaties

357

177.026

Indirecte personeelslasten

Huisvestingslasten

474.637

Personeelslasten

Lasten

21.212.133

Overige subsidies en bijdragen

-

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

21.212.133

300.862

Overige inkomsten

Structurele subsidie OCW

123.106

72.478

Directie

Sponsorinkomsten

Inkomsten Experience

Inkomsten dienstverlening

Baten

Structurele beheerlasten en activiteitenlasten

(4.786.886)

-

-

(4.786.886)

4.975.404

(160.000)

96.468

3.890

28.918

55.587

132.059

42.203

-

2.568.154

1.863.283

91.556

253.286

188.518

-

-

-

-

188.518

17.449

-

171.069

-

-

-

-

-

640.694

-

277.888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362.806

640.694

640.694

-

-

640.694

-

-

-

-

-

11.789.012

(3.130.663)

163.373

14.756.302

7.781.489

(301.702)

536.552

41.981

118.660

58.951

171.089

281.070

81.380

2.589.119

1.863.646

487.482

1.853.261

P1

22.537.791

21.852.827

-

-

21.852.827

684.964

318.311

123.106

243.547

-

P1

(7.293.304)

-

-

(7.293.304)

8.637.253

172.538

35.066

90.072

1.660.993

118.555

10.787

1.904.573

-

812.079

60

76.398

3.756.132

1.343.949

35.000

35.000

-

-

1.308.949

111.895

249.810

-

947.244

Facilitaire ReorganisaTotaal
Unit Archief
zaken
tie
beheerlasten

(2.249.480)

-

-

(2.249.480)

6.478.823

93.494

90.047

266.427

87.968

847.664

52.911

1.381.207

-

632.407

66.564

98.568

2.861.566

4.229.343

1.023.283

5.698

1.017.585

-

3.206.060

169.942

379.859

2.654.900

1.359

Unit
Museum

(712.523)

-

-

(712.523)

1.899.849

39.274

3.607

17.667

33.836

10.017

5.071

374.377

-

-

798

118.559

1.296.643

1.187.326

1.141.662

-

1.141.662

-

45.664

45.664

-

-

-

Onderzoeks
agenda

19.246.435

305.306

137.450

403.147

1.909.112

998.054

95.623

4.319.701

35.242

1.534.408

67.422

333.731

9.107.239

P2

7.492.038

2.199.945

40.698

2.159.247

-

5.292.093

363.878

629.669

2.654.900

1.643.646

P2

Totaal
activiteitenlasten

-

(1.499.090) (11.754.397)

-

-

(1.499.090) (11.754.397)

2.230.510

-

8.730

28.981

126.315

21.818

26.854

659.544

35.242

89.922

-

40.206

1.192.898

731.420

-

-

-

-

731.420

36.377

-

-

695.043

Unit
Bedrijfsvoering *)

UITGANGSPUNTEN EN GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisaties zonder
winststreven (RJ 640) toegepast. Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met het binnen Beeld
en Geluid gehanteerde interne rapportagemodel en het “Handboek verantwoording cultuursubsidies
instellingen 2015”.
OORDELEN EN SCHATTINGEN
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening hanteert de leiding
van Beeld en Geluid diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen zijn, indien van toepassing, toegelicht bij behandeling van de betreffende
rubriek.
BEKOSTIGING
De bekostiging van Beeld en Geluid vindt als volgt plaats:
• Jaarlijks verstrekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Het Ministerie) subsidie op
basis van een door het Ministerie goedgekeurde begroting. Een eventueel overschot of tekort na mutatie
bestemmingsreserves wordt aan het eigen vermogen toegevoegd dan wel onttrokken. De algemene
reserve kan daarmee slechts ten goede komen aan activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt.
• Een aantal activiteiten van Beeld en Geluid wordt op tijdelijke basis bekostigd door geoormerkte
projectsubsidies. Deze subsidies worden toegekend door het Ministerie, de Europese Commissie en
andere instanties. Indien de subsidies nog niet zijn ontvangen maar er reële zekerheid bestaat dat zij
zullen worden ontvangen, worden deze in de balans opgenomen als nog te ontvangen gelden.
• Naast subsidies heeft Beeld en Geluid nog inkomsten uit omzet aan derden. Deze inkomsten maken
circa 21% (2014: 17%) uit van de totale inkomsten1 van Beeld en Geluid. Wanneer de resultaten van de
additioneel gefinancierde activiteiten buiten beschouwing worden gelaten, maken deze inkomsten 23%
(2014: 24%) uit van de totale inkomsten.
• Indien een vergoeding nog niet is toegekend2maar redelijkerwijs verwacht mag worden dat de toekenning
alsnog zal geschieden, wordt de vergoeding in het resultaat van het lopende boekjaar verwerkt. Mochten
er wijzigingen danwel aanvullingen aangebracht worden in de vergoeding dan zullen deze in het resultaat
van het volgende boekjaar verwerkt worden3.
FISCALE POSITIE
Beeld en Geluid is BTW-plichtig voor haar activiteiten. Er wordt per maand aangifte gedaan.
Beeld en Geluid is vrijgesteld van winstbelasting. Met ingang van 2016 is de wet op de
vennootschapsbelasting voor indirecte overheidsbedrijven ingevoerd. Deze wet strekt zich uit tot instellingen
die in overwegende mate uit publieke middelen zijn gefinancierd. Beeld en Geluid laat een onderzoek
uitvoeren of en in welke mate deze nieuwe wet op Beeld en Geluid van toepassing is. Vooralsnog wordt
ervan uitgegaan dat deze wet geen repercussies heeft voor Beeld en Geluid.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire
afschrijvingen over de verwachte gebruiksduur, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.
Materiële vaste activa met een aanschafprijs van minder dan € 2.500 worden direct ten laste van het
resultaat gebracht. Door het management is vastgesteld dat er geen indicaties zijn voor een duurzame
waardevermindering van het gebouw.
Materiële vaste activa die aangeschaft worden ten behoeve van een additioneel gefinancierd project worden
direct ten laste van dat project gebracht indien het activum uitsluitend gebruikt wordt tijdens de looptijd van
het project en deze looptijd korter is dan de gebruikelijke levensduur van het desbetreffende activum.
1
2

3

De ontvangen frictievergoedingen zijn hierin niet opgenomen.
In 2015 betreft dit bijvoorbeeld de aanvullende aanvraag frictievergoeding die in maart 2016 is ingediend bij het ministerie. Op basis van de
beschikking die is toegekend voor de aanvraag 2013 - 2015 welke in april 2015 is ingediend mag verwacht worden dat ook deze aanvullende
aanvraag toegekend zal worden.
Dit geldt ook m.b.t. de voorziening die is gevormd ten behoeve van eventuele terugbetaling van EU-subsidies naar aanleiding van de EU-review eind
2014.
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Ontvangen subsidie voor de aanschaf van een activum wordt direct in mindering gebracht op de
aanschafwaarde indien de gebruiksduur van het activum gelijk is aan de resterende looptijd van de activiteit
waarvoor de subsidie is toegekend. Het activum wordt geactiveerd voor de waarde, na aftrek van de
subsidie. Op deze waarde vindt lineaire afschrijving plaats op basis van onderstaande percentages. Indien
de gebruiksduur langer is dan de resterende looptijd van de activiteit wordt het activum geactiveerd tegen
de volledig aanschafwaarde. Uit de hiervoor ontvangen subsidie wordt een bestemmingsreserve gevormd
ter egalisatie van de toekomstige afschrijvingslasten.
Voor de afschrijvingen worden percentages gehanteerd die gebruikelijk zijn in de branche en zoveel
mogelijk aansluiten bij de reële economische levensduur. Een activum waarvan voorzien kan worden dat de
levensduur korter is dan de duur waaraan het voor dat activum geldend percentage is ontleend, wordt over
de kortere termijn afgeschreven.
Gehanteerde percentages:
Terreinen
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Machines
Automatisering en software
Apparatuur
Tentoonstellingen
Meubilair en overige inventaris

0%
2,5% per jaar
10 % per jaar
10% per jaar / 6,67% per jaar
10% per jaar
33,3% (hardware) en 20%(software) per jaar
20% per jaar
10% per jaar
10% per jaar

Afschrijvingen vangen aan zodra het activum in gebruik is genomen.
VOORRADEN
Voorraden betreffen de voorraden van de Experience-winkel. Deze voorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, dan wel lagere opbrengstwaarde.
DEBITEUREN
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van ouderdom van de vorderingen.
OVERIGE VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
ALGEMENE RESERVE
Deze wordt gevormd door toevoeging of onttrekking van het jaarlijkse resultaat na mutatie
bestemmingsreserve.
VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
RESULTAATBEPALING
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening
houdend met de in het voorgaande vermelde waarderingsgrondslagen.
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TOEREKENING ORGANISATIEKOSTEN AAN PROJECTEN
Beeld en Geluid belast een deel van de kosten van de directie, bedrijfsvoering en ict (organisatiekosten)
door aan de additioneel gefinancierde activiteiten. De doorbelasting vindt plaats tegen een standaardtarief
van € 19,38 per uur4 voor de aan de projecten bestede personeelsuren met een maximum van € 31.000
per jaar per fte. Dit standaardtarief is ontleend aan de Handleiding Overheidstarieven 2015.
PENSIOENEN
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is in
de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrage omdat overeenkomstig RJ 271.310 is voldaan aan de
voorwaarde dat:
• de stichting is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds
• de stichting geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
de instelling waar de pensioenen zijn ondergebracht, anders dan het voldoen van toekomstige hogere
premies.
Bovenstaande betekent dat de verschuldigde pensioenbijdragen in de winst- en verliesrekening zijn
verantwoord en dat nog te betalen bijdragen in de kortlopende schulden zijn verantwoord.
Beeld en Geluid heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media
(PNO Media). Eind 2015 kende het fonds een dekkingsgraad van 97,3% wat onder het wettelijk vereiste
minimum ligt. Hiermee is de kans toegenomen dat PNO in 2017 de pensioenen moet verlagen.
GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in de staat van
herkomst en besteding der middelen bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Hilversum, 14 april 2016

4

Bij de berekening van het uurtarief is uigegaan van 1600 werkbare uren per fte per jaar.
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2015
Vergelijkende cijfers
In dit financieel jaarverslag zijn ter vergelijk de door het ministerie van OCW goedgekeurde begroting voor
het jaar 2015 opgenomen en de begroting 2016. Tevens zijn de jaarcijfers 2014 opgenomen. Omdat per
1 januari 2015 Beeld en Geluid is overgaan naar de nieuwe organisatievorm, hebben er aanpassingen
plaatsgevonden aangaande de activiteiten. Deze zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch en daardoor
is een goed vergelijk tussen de jaarcijfers van 2014 en 2015 niet mogelijk. Vanwege de ingrijpende
veranderingen is besloten de jaarcijfers 2014 niet voor vergelijkingsdoeleinden aan te passen. Voor zover dit
al mogelijk zou kunnen zijn, is hier om redenen van complexiteit van afgezien.
Vergelijking tussen de gerealiseerde cijfers 2015 en begroting 2015 laten hier en daar ook wat opmerkelijke
verschillen zien. De reden hiertoe is veelal dat kosten wel begroot waren maar door onwennigheid met de
nieuwe organisatievorm soms op een andere plek in de begroting terecht zijn gekomen dan waar deze
uiteindelijk geboekt zijn.
Additioneel gefinancierde activiteiten.
In de financiële jaarverslagen tot en met 2014 werden de additioneel gefinancierde activiteiten separaat
gepresenteerd en verantwoord. Dit zijn activiteiten die onder de kerntaken van Beeld en Geluid vallen
maar die slechts uitgevoerd kunnen worden indien daar additionele middelen ter beschikking voor worden
gesteld. Deze middelen kunnen door meerdere instanties beschikbaar worden gesteld maar doorgaans
betreft het subsidies die toegekend worden door Nederlandse overheidsinstellingen en de Europese
Commissie. Middelen vanuit fondsen en/of goede doelenloterijen, zoals de BankGiroLoterij worden
onder de activiteiten verantwoord. Met ingang van 2015 is het aandeel van de additioneel gefinancierde
activiteiten door het beëindigen van het Beelden voor de Toekomst project dermate teruggelopen dat Beeld
en Geluid in haar financieel jaarverslag en begroting geen onderscheid meer maakt tussen structureel
en additioneel gefinancierde activiteiten. Wel worden de inkomsten vanuit de structurele bekostiging,
incidentele subsidies en fondsen en sponsoring apart verantwoord onder de baten.
BankGiro loterij
De jaarlijkse bijdrage aan Beeld en Geluid van de BankGiro Loterij wordt aangewend om
publiekspresentaties te maken rond media, mediacultuur en audiovisueel erfgoed.
De bijdrage uit de trekking van 2014 is in 2015 besteed aan de realisatie van de tijdelijke tentoonstelling
3FM Presents: Your Serious Radio, die loopt van 2 oktober 2015 tot 26 juni 2016. Een deel van de
middelen van de BankGiro Loterij is aangewend voor actualisatie en vernieuwing van de Experience: nieuwe
vaste exhibit Buurman en Buurman-studio, flexibele chromakey exhibit en de vernieuwing van de vaste
interactive met virtuele gidsen, zoals Art Rooijakkers, Nienke de la Rive Box, Martijn Krabbé en Herman van
der Zandt.
Voor de deelnemers van de BankGiro Loterij is een specifiek evenement georganiseerd bij de opening van
de Buurman en Buurman-studio in het museum.
Reorganisatie
Het beëindigen van het Beelden voor de Toekomst project en de door het ministerie opgelegde bezuiniging
voor 2015 veroorzaken een teruggang van de baten in 2015. Het bestuur heeft daarom in 2014 besloten tot
een ingrijpende reorganisatie over te gaan, waarbij de dienstverlening zoveel mogelijk in stand zou worden
gehouden en waarbij de kennis en ervaring opgedaan in Beelden voor de Toekomst duurzaam geborgd zou
worden in de organisatie. Naast de budgettaire noodzaak speelde ook de transformatie van het analoge
naar het digitale tijdperk een grote rol bij de keuzes die gemaakt zijn voor de reorganisatie omdat dit andere
en nieuwe eisen aan Beeld en Geluid als organisatie en aan haar medewerkers stelt.
De kosten die gepaard gegaan zijn met de reorganisatie bedroegen in eerste instantie € 3,7 miljoen
waarvoor Beeld en Geluid een vergoeding heeft aangevraagd bij het Ministerie van OCW. Deze vergoeding
is medio november 2015 toegekend. In de loop van 2015 is echter, mede naar aanleiding van extern
onderzoek en advisering duidelijk geworden dat er nog enkele aanvullende maatregelen nodig waren om
de reorganisatie succesvol te maken en daarmee de beoogde doelen te realiseren. De kosten voor deze
maatregelen bedragen circa € 0,6 miljoen en Beeld en Geluid heeft daarvoor een aanvullende aanvraag

47

frictiekostenvergoeding ingediend. Deze aanvraag is conform de in 2014 vigerende richtlijnen opgenomen
als vordering in de balans. Met deze aanvullende maatregelen beschouwt Beeld en Geluid de reorganisatie
als succesvol afgerond.
Resultaat 2015
Het resultaat over 2015 is positiever uitgevallen dan begroot. Het toekennen door het Ministerie van OCW
van de volledige frictieaanvraag speelt hierin een rol. In de resultaat bepaling 2014 was rekening gehouden
met een niet volledige toekenning van de aanvraag. De alsnog volledige honorering van de aanvraag
heeft tot een meevaller geleid van circa € 0,7 miljoen. Deze meevaller leidt na saldering met de overige
budgettaire mee- en tegenvallers tot een positief verschil ten opzichte van de begroting van circa € 0,6
miljoen.
Begroting en resultaat 2016
In 2016 is de budgetdiscipline verder aangescherpt en sluit de begroting, door bekendheid en ervaring met
de nieuwe organisatie, beter aan bij de realisatiecijfers. Naar verwachting zullen deze twee factoren er toe
bijdragen dat het resultaat over 2016 goed zal aansluiten bij de begroting.
Beheerlasten digitaal archief
De beheerlasten van het digitaal archief van € 3.800.000 vallen in 2015 hoger uit ten opzichte van de
jaarlijkse begrote lasten (€ 3.500.000) omdat er in 2015 projectkosten zijn gemaakt ter vervanging
van het huidige media asset management systeem (iMMix). De onderzoekskosten (€ 388.000) voor dit
vervangingsproject worden gedekt vanuit de (tijdelijke) wig-gelden (bestemmingsreserve).
Beeld en Geluid kampt met een structureel tekort op de beheerlasten voor de digitale opslag van €
1.020.000 per jaar. Voorheen werd dit tekort gedekt vanuit het project Beelden voor de Toekomst. Voor de
dekking van dit tekort in 2015 heeft het Ministerie van OCW Beeld en Geluid gevraagd dit te doen vanuit
de algemene reserve van Beeld en Geluid. Medio 2016 zal het Ministerie een onderzoek laten uitvoeren
naar de oplossingsmogelijkheden van dit structurele tekort tezamen met vier andere, uit Beelden voor de
Toekomst voortgekomen, knelpunten. Het totale dekkingstekort komt hiermee op € 2.530.000 per jaar. Voor
2016 is dit tekort gedekt vanuit een incidentele bekostiging door het Ministerie.
Personele lasten Beeld en Geluid
In het volgende overzicht is de formatieve omvang opgenomen alsmede de pensioen- en sociale premies
door Beeld en Geluid afgedragen.
TOELICHTING SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN:

2014
Aantal fte

2015

185

137

Sociale lasten

1.448.847

1.142.202

Pensioenen

1.046.438

808.743

Totaal

2.495.286

1.950.945
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OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In 2015 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleiding geven tot een ander inzicht in de
vermogenssituatie van Beeld en Geluid.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Beeld en Geluid huurt nog enkele depots in Rijswijk. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan
jaarlijks worden beëindigd. De jaarlijkse huur bedraagt € 81.707 (prijspeil 2015).
De Bankgiro Loterij heeft in 2015 toegezegd de tentoonstellingen van Experience te steunen met een
jaarlijkse donatie van € 300.000 voor de duur van 5 jaar (laatste jaar 2020).
In 2015 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw Media Asset Management systeem. Voor de bouw
en het operationeel maken van het systeem is een totale verplichting aangegaan van €2.999.775. Per
31 december 2015 is hiervan € 1.168.571 daadwerkelijk uitgegeven en verantwoord onder de "activa in
ontwikkeling".
In het kader van diverse projecten worden meerjarige contractverplichtingen aangegaan. Een deel van
projecten wordt in een samenwerkingsverband of door partners uitgevoerd waarbij specifieke afspraken
worden gemaakt. Om die reden is geen uitputtende opsomming opgenomen van contractverplichtingen.
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RESULTAATBESTEMMING
P4 Resultaatbestemming
Exploitatie resultaat

34.615

Af: Toevoeging egalisatie bestemmingsreserve

(663.824)

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing Experience

(1.189.021)
798.230

Bij: Vrijval uit egalisatie bestemmingsreserve
Onttrekking aan algemene reserve

(1.020.000)

P5 Bestemmingsreserves
Saldo
31-12-2014

Dotaties
2015

Vrijval

Overige

Saldo

2015

mutaties

31-12-2015

(in euro's)
Egalisatie reserve

2.300.507

663.824

-

-

WIG middelen

1.404.230

-

798.230

-

606.000

Vernieuwing Experience

2.810.979

1.189.021

-

-

4.000.000

6.515.716

1.852.845

798.230

-

7.570.331

2.964.331
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WNT-VERANTWOORDING 2015
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid van toepassing algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is € 178.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van
de duur van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionaris
Jan
Muller
(in euro's)
Functie
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Algemeen directeur
1-1 t/m 31-12
1

Gewezen topfunctionaris?

nee

Fictieve dienstvetrekking?

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum

nee
178.000

Bezoldiging
Beloning

170.103

Belastbare onkostenvergoedingen

1.380

Beloningen betaalbaar op termijn

15.199

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

186.682
186.682

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in fte)

1-1 t/m 31-12
1

Bezoldiging 2014
Beloning

157.473

Belastbare onkostenvergoedingen

6.380

Beloningen betaalbaar op termijn

25.778

Totaal bezoldiging 2014

189.631

Individueel WNT-maximum 2014

230.474

Op de bezoldiging van Jan Muller is de overgangsregeling van toepassing. Zijn bezoldiging bedroeg in 2013
€ 195.284.
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Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad
van Toezicht)
Guusje

Annet

Ernst

Karin

Karin

ter Horst

Aris

Veen

de Groot

van Gilst

(in euro's)
Functie
Duur benoeming in 2015
Individueel WNT-maximum

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 30-07

1-1 t/m 31-12

30-09 t/m 31-12

26.700

17.800

10.383

17.800

4.450

Bezoldiging
Beloning

7.200

3.600

2.100

3.600

900

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

-

7.200

3.600

2.100

3.600

900

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

-

-

-

-

-

7.200

3.600

2.100

3.600

900

Gegevens 2014
Duur benoeming in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in fte)

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 30-07

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2014
Beloning

7.200

3.600

3.600

3.600

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

7.200

3.600

3.600

3.600

17.286

11.524

11.524

11.524

Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn; Henk Hagoort, Jan
de Jong en Mark Minkman.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Er zijn in 2015 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld,
of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2015 goed
en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Hilversum, 14 april 2016
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CONTROLEVERKLARING
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BIJLAGE
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OVERZICHT ADDITIONEEL GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

Audiovisuele collectie Nederland
2015 – Subsidie €125.000,-Het geheel van de in Nederland beheerde audiovisuele collecties wordt aangeduid met
de noemer “Audiovisuele Collectie Nederland”, afgekort AVCNL. Onder deze vlag voert
Beeld en Geluid samen met het in 2007 opgerichte netwerk AVA_Net projecten uit die
kennisdeling onder Nederlandse collectiehouders verbeteren en onderzoeken we hoe
infrastructuur kan worden gedeeld.
Clariah Core
2015-2018 – subsidie € 1.157.000
CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een
nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden
data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te
koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Onderzoekers worden hierdoor in staat
gesteld om innovatief en data-intensief onderzoek doen. Het CLARIAH-consortium
bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke
onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke
organisaties en bedrijven aangesloten. Beeld en Geluid is betrokken bij twee
werkpakketten in CLARIAH:

• In WP2 verzorgt NIBG de gebruikerstoegang (o.a. inloggen, rechten tot
collecties) voor de gehele CLARIAH infrastructuur.
• In WP5 implementeert NIBG een media suite met zoek- en onderzoektools
voor audiovisuele archieven, waaronder de NIBG collecties.

CLICKNL
2014 – Subsidie € 11.160,-CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige
onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties
voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk
is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek,
bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren
betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural
Heritage.

Digitale collectie
2012-2015 – subsidie € 559.200,-Vijf Nederlandse culturele instellingen werken samen in het project ‘Digitale
Collectie’ aan de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoed
objecten. Dit drie-jarig project wordt op 28 juni 2012 officieel gelanceerd tijdens
een bijeenkomst in het GeldMuseum in Utrecht.
Doel is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op de Europese
erfgoedportal Europeana te vergroten. Op dit moment biedt Europeana toegang tot
ruim twintig miljoen objecten uit honderden collecties, een aantal dat door nationale
initiatieven als ‘Digitale Collectie’ verder zal groeien.
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Europeana Creative
2013-2015 Subsidie – € 222.817,-Europeana Creative is een project dat creatief hergebruik van cultureel erfgoed materiaal
beschikbaar via Europeana stimuleert. Partners ontwikkelen pilots binnen de thema's
design, educatie, toerisme en sociale netwerken. Entrepreneurs uit de creatieve industrie
worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen binnen open innovatie competities,
winnaars ontvangen gepaste ondersteuning om hun project op de markt te brengen. De
project doelen worden ondersteund door Europeana Labs, een experimentele omgeving
voor hergebruik van culturele objecten, tools, services, open source code en toegang tot
de Europeana API.
Europeana DSI (CEF)
2015-2016 – subsidie € 286.411
Europeana Digital Service Infrastructure (DSI) is het kernproject voor de ondersteuning
van Europeana. De belangrijkste doelstellingen van Europeana DSI zijn: innovatie van de
aggregatie infrastructuur, vergroting van de distributie-infrastructuur en verbetering van de
financiële stabiliteit op lange termijn door middel van business model innovatie.
Voor de creatie van een complete, samenhangende en geïntegreerde digitale serviceinfrastructuur, vertrouwt Europeana op de partnerships met domein- en nationale
aggregatie partners.
Het doel van de Digitale Agenda van de EU is het verbeteren van de digitale
beschikbaarheid en online toegankelijkheid van het culturele geheugen van Europa. De
innovatieve Europeana DSI helpt dit te bereiken door Europese bedrijven en burgers
ten volle bewust te maken van de voordelen van de technologische revolutie in digitale
diensten op gebied van cultuur. Beeld en Geluid is vooral betrokken bij EUscreen en
Europeana Tech.
Europeana Sounds
2014-2017 – Subsidie € 655.315,-Europeana Sounds is een project dat de mogelijkheden tot toegang en creatief hergebruik
van Europeana’s audio en audio-gerelateerde content uitbouwt en verbeterd. Om dit te
bereiken is Europeana Sounds bezig een kritieke hoeveelheid audio op een duurzame
manier te aggregeren, verrijken en te delen met het algemene publiek, de creatieve
industrie en onderzoekers. Het audio-erfgoed bestaat uit traditionele, hedendaagse
en klassieke muziek, natuur- en omgevingsgeluiden, mondelinge geschiedenis en de
opnames van talen en dialecten. De audio-gerelateerde content bestaat naast bladmuziek
voornamelijk uit afbeeldingen en video’s die een relatie hebben met het audio-erfgoed van
Europa.
Europeana Space
2014-2017 – Subsidie € 308.662,-Het project Europeana Space probeert creatief hergebruik van cultureel erfgoed te
stimuleren en daardoor nieuwe mogelijkheden voor banen en economische groei
te creëren. Het project geeft vorm aan drie omgevingen ('Spaces'), een content
space, een technische space, en een innovatie space: fysieke en virtuele omgevingen
die het hergebruik ondersteunen. Het project ontwikkelt daarnaast 6 pilots in de
thema's interactieve televisie, dans, museums, hybride uitgevers, fotografie, en
games, die als model dienen voor innovatief hergebruik van cultureel erfgoed in deze
sectoren. Binnen deze thema's worden ook 6 hackathons georganiseerd en daaruit 6
'monetisation' workshops die de beste ideeën naar de markt brengen. Tot slot worden er
4 demonstrators georganiseerd die als voorbeelden dienen in het gebruik van cultureel
erfgoed voor educatieve doeleinden.
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Europeana v3
2014-2015 – Subsidie € 88.382,-Op 1 juni is Europeana v3 van start gegaan. Het eenjarige project vormt een belangrijke
schakel tussen Europeana v2 en de meer structurele financiering van Europeana vanaf juni
2015. In Europeana v3 worden bestaande activiteiten en projecten verder uitgebouwd en
zal Europeana de overgang maken van portal naar platform.
EUscreenXL
2013 - 2016 - Subsidie € 424.088
Voortbouwend op de resultaten van EUscreen richt EUscreenXL zich op de ontsluiting
van het Europese audiovisuele erfgoed, met name de televisiegeschiedenis, via de portal
Europeana (www.europeana.eu). Meer dan een miljoen programma’s zullen worden
toegevoegd aan Europeana, voorzien van metadata en links naar online content uit 22
belangrijke audiovisuele archieven. Daarnaast zal de EUscreen portal worden uitgebreid
met 20.000 programma’s in hoge kwaliteit, voorzien van contextuele informatie. Het
project zet zich bovendien in voor een gedeeld, pan-Europees beleid voor audiovisuele
content bij archieven, erfgoedinstellingen en omroepen. De Europese Commissie heeft
een subsidie van 3,75 miljoen euro toegekend aan het project, dat in maart 2013 van start
ging.
Het project is ontwikkeld door prof. dr. Sonja de Leeuw (hoogleraar Nederlandse
televisiegeschiedenis in Europese context, Universiteit Utrecht) en dr. Eggo
Müller(universitair hoofddocent Film- en televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht), in
samenwerking met Johan Oomen (hoofd Research and Development bij Beeld en Geluid,
Hilversum). Het EUscreenXL consortium verenigt 32 partners uit 21 EU-lidstaten (o.a.
de universiteiten van Athene, Brussel, Boedapest, Helsinki, Londen en Utrecht) en 22
archieven uit bijna alle lidstaten (van Poolse en Roemeense tv tot het Italiaanse RAI en
Luce; van Griekenland tot het Verenigd Koninkrijk tot Denemarken en Zweden).Technische
partners zijn Noterik (Amsterdam) en de European Broadcasting Union (EBU, Genève).
Verder heeft het project formele contacten met externe stakeholders waaronder
Europeana, de International Federation of Television Archives (FIAT/IFTA) en de
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). Beeld en Geluid
is verantwoordelijk voor selectie van content uit het Beeld en Geluid archief voor de
promotie van het project en uitbreiding van het netwerk.
Acecreative (voormalig Innocreate)
2015-2017 – subsidie € 54.315
ACE Creative (voormalig Innocreate) wil de groei van de Europese creatieve industrie
stimuleren door uitdagingen te overwinnen voor het MKB op individueel niveau, op het
gebied van innovatie-ondersteuning en voor de totale creatieve industrie. Ace Creative
zal dit doen door een netwerk van innovatie-ondersteuners te vormen en hun regionale
kracht te benutten in een Europees ondersteunend ecosysteem om effectiever te kunnen
reageren op behoeften van het MKB.
Beeld en Geluid is de Nederlandse schakel in het incubatienetwerk en helpt bij
de verspreiding van calls. Daarnaast draagt Beeld en Geluid bij aan de invulling
van het Online Resource Center, een online platform met centrale informatie over
financieringsmogelijkheden, lokale contacten, netwerk evenementen en nieuws over
technologische innovaties die relevant kunnen zijn voor MKB’s in de Creatieve Industrie.
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Mediawijzer.net
2015-2016 – Subsidie € 1.498.000,-Mediawijzer.net is het expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid. Beeld
en Geluid is samen met Kennisnet, VOB, NPO en ECP-EPN partner binnen dit
expertisecentrum en voert samen met deze organisaties de regie over het landelijk
programma mediawijsheid. Beeld en Geluid is als Nationaal Clubhuis Mediawijsheid
de plek waar de inmiddels meer dan 300 aangesloten organisaties bij elkaar komen,
informatie delen over projecten en evenementen organiseren.
Het doel is te komen tot betere afstemming van vraag en aanbod en meer
samenhang in de ontwikkeling van publieks- en onderwijsaanbod voor dit
onderwerp.
Kortom, als er een doorlopende leerlijn mediavaardigheden moet komen voor
het onderwijs, worden breed gewenste initiatieven ondersteund. Hetzelfde
geldt voor een activiteit gericht op kinderen en omgang met auteursrecht. Het
Expertisecentrum schakelt tussen overheid, bedrijfsleven en publiek.
Natuurbeelden
2010-2017
"De stichting Natuurbeelden is opgericht naar aanleiding van de toekenning van financiële
ondersteuning door de Nationale Postcode Loterij voor het project 'Nederlandse Natuur
in Beeld'. Die projectsubsidie, publiek gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in februari
2010, vormde de bekroning van een periode van bijna twee jaar van voorbereiden en
smeden aan samenwerking tussen 11 natuurorganisaties, allen beneficiant van de
Nationale Postcode Loterij. Het project Nederlandse Natuur in Beeld laat, door een
unieke samenwerking tussen natuurorganisaties, natuurfilmers en het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid, de mooiste natuurbeelden bij alle Nederlanders terecht
komen door middel van een ultramodern digitaal beeldarchief. Dankzij dit project zal
in 2017 een volledig digitaal archief met kostbare natuurbeelden met een omvang van
honderden uren opgebouwd zijn. Via een geavanceerd zoek- & bestelsysteem kunnen
deze beelden binnen enkele minuten worden gezocht en gedownload door bijv. televisieen filmproducenten, uitgeverijen en de natuurorganisaties zelf. Door de vorming van
deze audiovisuele kerncollectie Nederlandse Natuurbeelden, waarvan de licenties
(auteursrechtelijk en financieel) geregeld zijn, hebben de aangesloten natuurorganisaties
en de Nationale Postcode Loterij toegang tot de collectie. Daarvan kunnen zij gratis
gebruik van maken voor informatieve en educatieve doeleinden. De veronderstelling,
c.q. het doel, is dat dit leidt tot een sterke toename in de publieke beschikbaarheid en
het gebruik van dit materiaal voor en door bijvoorbeeld het internet, de televisie en de
entertainmentmarkt."
Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
2015-2016 - Subsidie € 250.000
In het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt het Ministerie van OCW nauw samen met
de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, onroerend erfgoed,
wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Samen met kenniscentrum Digitaal
Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke startpagina INNL is zo een kerngroep binnen
het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed
opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de
uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed.
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is één van de vijf landelijke knooppunten
van het Netwerk digitaal Erfgoed. Jan Muller is voorzitter van Werkprogramma 3 en Beeld
en Geluid is budgethouder van werkprogramma 2.
Presto4U
2012-2014 – Subsidie € 400.614,-Presto4U analyseert de resultaten van onderzoeksprojecten naar digitale duurzaamheid.
Het verhoogt de kennis over en ingebruikname van deze toepassingen door bedrijven en
instellingen.
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