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Onze visie 

Wetenschap en technologie omringen ons overal en verrijken ons leven. Dankzij 
wetenschap en technologie begrijpen we onszelf en de wereld steeds beter, 
verbeteren we de kwaliteit van ons leven en ontwikkelen we onszelf als mens. 

Onze missie 

NEMO wil mensen in alle fasen van hun leven laten ervaren hoe fascinerend, leuk en 
nuttig wetenschap en technologie zijn.  

Onze organisatie

NEMO opereert binnen het culturele, museale veld met een focus op wetenschaps- 
en technologiecommunicatie. NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend 
en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen we door te laten zien hoe 
bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap op een toegankelijke 
manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek bereikbaar. We 
realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, 
activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, 
en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO organiseert ook landelijke 
activiteiten, zoals het Weekend van de Wetenschap, en ontwikkelt educatieve 
projecten voor scholen in heel Nederland. NEMO is tevens een expertisecentrum op 
het gebied van informeel leren over science, buitenschools én in de klas. We werken 
intensief samen met de wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs.

NEMO Science Museum is een geregistreerd museum met een depot in Amsterdam-
Noord. In het museum ervaren bezoekers de wetenschap en technologie achter vaak 
alledaagse fenomenen. Het is een plek waar je kunt leren van en over wetenschap 
en technologie, uit het heden en het verleden. 

NEMO Kennislink doet verslag van de implicaties van wetenschappelijke en 
technologische vernieuwingen. Via de website nemokennislink.nl en offline 
activiteiten als lezingen en debatten, brengt de redactie wetenschappelijk nieuws, 
stelt zij vragen en nodigt zij uit om zelf verder te onderzoeken. 

Voor informatie over dit document kunt u contact opnemen met:

NEMO
Michiel Buchel, directeur-bestuurder
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
T  020 - 531 3500
E  directiesecretariaat@e-nemo.nl
W  www.e-nemo.nl
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1.  Inleiding
Dit document bevat het Bestuursverslag en het Bericht 
van de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal 
Centrum voor Wetenschaps- en Technologiecommunicatie 
(NCWT), hierna te noemen NEMO. 

Het Bestuursverslag reflecteert op de inhoudelijke 
resultaten en bevat de geconsolideerde jaarrekening, de 
controleverklaring van de accountant en een toelichting 
op de financiële resultaten. De geconsolideerde 
jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekeningen van 
de gelieerde stichting (Stichting NEMO Horeca) zijn 
tevens separaat beschikbaar. Meer informatie over onze 
activiteiten en bezoekers is op te vragen aan de hand van 
het Jaarverslag 2018 en de Feiten & Cijfers 2018.

De kernactiviteiten van NEMO bestaan uit het verrichten 
van activiteiten op het gebied van wetenschaps- en 
technologie-educatie en -communicatie, waaronder:
•  het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het science 

museum;
• het beheren en ontsluiten van onze erfgoedcollectie;
• het realiseren van exposities; 
•  het realiseren van een scala aan marketing- en 

promotieactiviteiten, diensten en producten; 
•  het initiëren, ontwikkelen en aanbieden van educatieve 

producten en diensten; 
•  het initiëren, ontwikkelen en organiseren van 

evenementen.
NEMO doet dit in samenwerking met vele partners uit het 
culturele, wetenschappelijke en onderwijsveld en uit het 
bedrijfsleven. 

Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid) ontvangt 
NEMO steun via de Kaderregeling exploitatiesubsidies 
onderzoek en wetenschap. De verantwoording hierover 
wordt afgelegd middels een jaarlijks Activiteitenverslag.

2.  Inhoudelijke resultaten
In 2018 kreeg NEMO voor het eerst in jaren te maken met 
een kleine terugloop in het bezoekersaantal. Het totaal 
aantal bezoekers dat NEMO bezocht bedroeg 655.505 
(2017: 665.649 ); een daling van 1,5%. 

Conform ons Strategisch Plan 2015-2020 stonden de 
activiteiten van NEMO ook in 2018  in het teken van de 
vernieuwingen in het museum. Daarbij lag de focus in 2018 
vooral op de voorbereidingen voor de realisatie (gepland 
voor 2019) van een geheel nieuwe vierde verdieping 

(Humania – Ontdek wie je zelf bent). Tevens hebben we in 
2018 een compleet vernieuwd Museumcafé geopend op 
de tweede verdieping. Maar ook binnen de andere lijnen 
uit ons Strategisch Plan (Ontsluiting techniekcollectie, 
Talentontwikkeling, Podium voor de wetenschap) zijn 
mooie resultaten geboekt. 

NEMO Science Museum is een familiemuseum. In 2018 
onderzochten we hoe we NEMO Science Museum ook 
voor volwassenen zonder kinderen relevanter kunnen 
maken en hebben we daartoe een ruimte gehuurd op 
het nabijgelegen Marineterrein. Met deze ruimte, titel De 
Studio, zetten wij de concrete eerste stap ten behoeve 
van een uitbreiding van onze doelgroep naar volwassenen 
in het kader van onze ambities voor de toekomst; we 
gaan in de periode 2019 - 2025 ervaring opdoen met 
nieuwe vormen van programmeren voor en betrekken 
van deze doelgroep. De opzet van De Studio past goed 
bij het innovatieve karakter van het Marineterrein 
waar organisaties en onderzoekers samen oplossingen 
bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en een 
duurzame leefomgeving.  

Talent- en kennisontwikkeling

In 2018 bezochten 90.123 scholieren, studenten en 
docenten NEMO. Via landelijke educatieprojecten werden 
nog eens ruim 1.155 scholieren bereikt; via nascholing 
en training ruim 2.490 leraren en hun 62.250 scholieren. 
Daarnaast wordt het lesmateriaal van NEMO en het 
ESERO-ruimtevaartlesmateriaal op grote schaal door 
leraren gedownload. 

Projecten die er in 2018 uitsprongen waren onder andere 
de ‘Tech is te Gek’ actie die NEMO samen met Albert Heijn 
ontwikkelde. Hierbij stelden we een gratis handleiding 
samen voor leerkrachten in het basisonderwijs, waarmee 
kinderen in de klas op een leuke manier van alles over 
technologie en wetenschap. konden leren. Daarnaast 
organiseerden we de eerste Maakkunde basistraining, 
het project Codestarter, de internationale CanSat-
competitie, het project Leren waar nieuwsgierigheid 
ontstaat, en leverden we bijdragen aan meerdere EU-
onderzoeksprojecten.

In 2017 lanceerde NEMO de hands-on lesmethode 
Maakkunde, voor groep 1 tot en met 8 van het primair 
onderwijs. Het inhoudelijke concept kwam tot stand 
in samenwerking met een netwerk van Europese 
wetenschapsmusea, universiteiten, expertisecentra 
voor technisch onderwijs, pabo’s en basisscholen. De 
lesmethode wordt door NEMO ondersteund door het 
trainen van schoolteams in het gebruik van onderzoekend 

I  Bestuursverslag 
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en ontwerpend leren in de klas. Op 8 maart 2018 namen 
in NEMO 60 leerkrachten deel aan de eerste Maakkunde-
basistraining. Maakkunde bestaat uit 10 modules met 
aansprekende uitdagingen waarvoor leerlingen samen een 
oplossing bedenken (bijvoorbeeld een simpele stofzuiger 
maken). De lesmethode sluit aan bij het intuïtieve gedrag 
van kinderen om te leren door te experimenten, uit te 
proberen en te kijken wat er gebeurt.
Mede dankzij de bijdrage van The Shell Centenary 
Scholarship Fund (TSCSF) kon Maakkunde door NEMO 
worden gerealiseerd. TSCSF investeert in innovatieve 
partners die jonge mensen over de hele wereld helpen om 
vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie 
en wiskunde (STEM) op te bouwen.

Het project Codestarter speelt in op de toenemende 
digitalisering en vraag naar programmeurs, IT-ingenieurs 
en codespecialisten. Codestarter heeft als doel zoveel 
mogelijk kinderen buitenschools kennis te laten maken 
met programmeren. Dat is code schrijven, maar ook 
breder: leren logisch nadenken, problemen oplossen en je 
creativiteit inzetten. 
Op 2 juni 2018 organiseerde NEMO voor de vierde keer 
met groot succes het landelijke Codestarter-event. 
400 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar namen deel 
aan gratis workshops over programmeren en coderen. 
Tijdens de opening van het evenement programmeerden 
de kinderen dansmoves bij Techie, de mascotte uit de 
spaaractie Tech is te gek! van Albert Heijn en NEMO.
Codestarter is een meerjarig initiatief van NEMO Science 
Museum en Platform Bèta Techniek en wordt mogelijk 
gemaakt door Google in samenwerking met vele andere 
partijen.

Gedurende het schooljaar 2017-2018 deden 24 
Nederlandse scholierenteams mee aan de CanSat-
competitie. Ze ontwierpen, bouwden en testten een 
satelliet ter grootte van een frisdrankblikje. Het is een 
ESERO-project dat NEMO uitvoert in opdracht van 
Netherlands Space Office, en is opgezet om scholieren 
enthousiast te maken voor een technische opleiding.
De eerste prijs van de Nederlandse CanSat-competitie 
werd gewonnen door leerlingen van het Gerrit Komrij 
College uit Winterswijk met het team Canx. Uit handen 
van jurylid Ramon Peeters van Netherlands Space Office 
ontvingen ze de gouden award tijdens de prijsuitreiking 
in NEMO Science Museum. De tweede en derde prijs 
gingen respectievelijk naar team MATS (Stanislas 
College, Pijnacker) en team Space xs (Bertrand Russell 
College, Krommenie). Het winnende team heeft Nederland 
vertegenwoordigd tijdens de Europese eindstrijd op de 
Azoren. Daar viel het helaas niet in de prijzen.
Onder de naam ESERO NL (European Space Education 
Resource Office) ontwikkelt en organiseert NEMO 
educatieve activiteiten op het gebied van ruimtevaart 
en sterrenkunde. ESERO NL ontwikkelt en organiseert 
nascholing voor leerkrachten en biedt een uitgebreid 

onderwijsaanbod aan met lesmateriaal en projecten voor 
leerlingen van groep 1 in het basisonderwijs tot en met de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat (LWNO) 
is een samenwerking van de VSC (netwerk van 
wetenschapsmusea en science centers), Naturalis 
Biodiversity Center en NEMO. Het doel is kinderen de 
ruimte en handreikingen te geven om hun passies op 
het gebied van cultuur, natuur, wetenschap, technologie 
en duurzaamheid verder te verdiepen en talenten 
daarmee doorlopend te ontwikkelen. Dat gebeurt via 
leerecosystemen, ontwikkeld en aangeboden vanuit een 
netwerk van binnen- en buitenschoolse organisaties, met 
musea als kern. NEMO doet een pilot met het opzetten 
en uitvoeren van een naschoolse club op het gebied van 
maken en tinkeren. Hierin werken we samen met OBA 
Maakplaats 021 en de Waag. 

In 2018 participeerde NEMO in meerdere EU-onderzoek- 
en innovatieprogramma’s in het kader van Erasmus+ en 
Horizon 2020 Science with and for Society:
•  Hypatia; NEMO is coördinator van het project Hypatia 

(2015-2018), een vervolgproject op de eerdere EU-
gender gerelateerde projecten TWIST en GAPP en de 
EU-campagne Science: It’s a Girl Thing. Dit project heeft 
als doelstelling jongeren (met de nadruk op meisjes) 
in de leeftijd 13-19 jaar bewust te maken van de vele 
en gevarieerde mogelijkheden van een STEM-carrière, 
en instellingen en organisaties die invloed hebben op 
beroepskeuzes bewust te maken van de genderissues 
in het STEM-domein. Partners in dit project zijn science 
centers uit Italië, Denemarken, Israël, Frankrijk, de 
Universiteit van Kopenhagen, de branchevereniging 
Ecsite en diverse industriepartners waaronder PPG en 
L’Oréal. 
-  In 2018 lag de nadruk op implementatie van de toolkit 

van Hypatia en het consolideren van het Hypatia-
gedachtegoed en opgebouwde netwerk. In dit kader 
stonden op het programma:

-  Disseminatie richting scholen, musea, bedrijven en 
onderzoeksinstellingen van de ontwikkelde toolkit via 
de website van het project: expecteverything.eu.

-  Organisatie van 2 bijeenkomsten van de Nederlandse 
hub-vertegenwoordigers van de scholen, musea, 
bedrijven en onderzoeksinstellingen.

-  Organisatie van diverse activiteiten voor jongeren 
met een totaal bereik van 2.000, en de ondersteuning 
van de activiteiten door het bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen voor in totaal 800 leerlingen.

-  Brede samenwerking met andere organisaties t.b.v. het 
bereiken van de gewenste leerlingenaantallen, zoals 
met Stichting Techniekpromotie, het Weekend van de 
Wetenschap, Jet-Net en C3.

•  Osos: Osos heeft tot doel in 2020 100 Nederlandse 
scholen (combinatie PO en VO) begeleid te hebben in 
het proces om de buitenwereld een belangrijk onderdeel 
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uit te laten maken van het curriculum van die scholen. 
Gekozen is om dit te doen door het opzetten van een 
netwerkstructuur waarbij NEMO 10 scholen intensief 
begeleidt en via een train-de-trainer constructie 
100 scholen kan bereiken. In 2018 is gewerkt aan het 
opzetten van de netwerken van deze ‘trekkerscholen’ 
en het ontwikkelen van de tools (inhoudelijk en 
procesmatig) om deze scholen te ondersteunen. 

•  STEMitUP; Stemitup is een 3-jarig project (2017-
2020), waarbij gekeken wordt hoe ondernemerschap 
en ondernemend leren gekoppeld kunnen worden aan 
W&T-onderwijs. Hiertoe wordt gedurende het project een 
training voor leerkrachten ontwikkeld, waarmee in 2018 
is gestart.

•  Tinkering2 is een EU project dat loopt van september 
2017 tot september 2020. Het doel is om de 
methodologie van Tinkeren in de klas te brengen en 
daarmee leerkrachten en scholen de handvatten 
te geven om op een laagdrempelige manier met 
wetenschap & technologie bezig te zijn.
Ook krijgen leerkrachten inzicht hoe de methodologie 
van tinkeren het Science Capital van hun leerlingen, op 
termijn, kan verhogen.

Podium voor de wetenschap

De actuele wetenschap neemt binnen NEMO een 
belangrijke positie in. Vanaf 2016 worden de activiteiten 
van NEMO voor de in wetenschap geïnteresseerde (jong) 
volwassenen gebundeld onder de naam NEMO Kennislink. 
De kern van NEMO Kennislink is de website, waar de 
onafhankelijke NEMO Kennislink-redactie (actuele) 
onderwerpen via achtergrondartikelen, columns en blogs in 
context plaatst. 
Naast de website staat NEMO Kennislink ook voor andere 
communicatie-uitingen, online en offline. In 2018 werd 
de lezingenreeks NEMO Kennislink Live voortgezet: in 
samenwerking met diverse partners, komen wetenschap 
en publiek maandelijks op dinsdagavond bij elkaar 
om kennis en inzichten te delen op het dak van NEMO 
Science Museum. Het thema van NEMO Kennisink Live 
2018 was ‘Alles onder controle’. Ook werden in 2018 
filmavonden georganiseerd met Stichting Brein op Beeld, 
en participeerden we in de KennisCafés in de Balie (in 
januari 2018 vond het 100ste KennisCafé plaats) en de 
Paradisolezingen. 
NEMO Kennislink werkte daarnaast in 2018 samen met 
partners, waaronder VU en TU Delft, aan een nieuw 
concept NEMO City Lab. Dit is een ambitieus nieuw 
programma waarmee burgers laagdrempelig, speels en co-
creatief betrokken worden bij ontwikkelingen van slimme 
technologie en innovaties in de stad. In dat kader werd 
het dak van NEMO tijdens het Roef Festival door NEMO 
City Lab omgebouwd tot een levend lab. Wetenschappers, 
kunstenaars en stadsmakers lieten de bezoekers nadenken 
over de stad van de toekomst. 

Brancheondersteuning en partners

Net als in voorgaande jaren organiseerde NEMO het 
landelijke festival Weekend van de Wetenschap. NEMO 
stimuleert partijen deel te nemen aan het Weekend van 
de Wetenschap, zorgt voor een gevarieerd programma-
aanbod verspreid door het hele land en organiseert de 
promotiecampagne(s). Door de landelijke spreiding en 
het laagdrempelige programma bereikt en inspireert het 
Weekend van de Wetenschap altijd veel mensen. 

In 2018 vond het Weekend van de Wetenschap plaats 
op 6 en 7 oktober. André Kuipers, Daan Rosegaarde en 
Eveline Crone hebben zich als ambassadeurs actief 
ingezet, zowel voor als tijdens het Weekend. Er kwamen  
ruim 150.000 bezoekers naar de 1800 activiteiten die 
door 377 deelnemende organisaties en instellingen werden 
geïnitieerd. Het festival opende met de lancering van het 
landelijk wetenschappelijk publieksonderzoek Jouw Buurt, 
Jouw Data, een onderzoek in samenwerking met Leiden-
Delft-Erasmus centre for BOLD cities o.l.v. prof. dr. Liesbeth 
van Zoonen.

NEMO werkt samen met diverse organisaties op het 
gebied van wetenschapscommunicatie. In 2018 steunden 
wij inhoudelijk en/of financieel: 
1)  VSC, vereniging van wetenschapsmusea en science 

centers met inmiddels 41 leden.
2)  Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij 

voor de organisatie van De Avond van Wetenschap & 
Maatschappij. Deze heeft als doel het maatschappelijk 
belang van wetenschap te onderstrepen, door te 
laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk 
onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag. 

3)  InScience Dutch International Science Filmfestival in 
Nijmegen, waar de beste wetenschapsfilms werden 
vertoond die het afgelopen jaar internationaal zijn 
verschenen. 

4)  Gala van de Wetenschap in Amsterdam, een 
publieksevenement waar topwetenschappers de 
nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied presenteren.

5)  Lezingen in de Balie en in Paradiso.

Voor vakgenoten uit de branche van wetenschaps-
communicatie organiseerde NEMO voor de zesde 
keer de landelijke WTC Vakconferentie. Het was met 
ruim 300 bezoekers, 2 keynote-sprekers, 9 break-out 
sessies en 3 excursies een zeer geslaagde editie.  In het 
tijdelijke Wisdom & Wonder paviljoen op de campus van 
Wageningen University & Research gingen de deelnemers 
maandag 16 april met elkaar in gesprek over vertrouwen in 
de wetenschapscommunicatie.
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 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

Activa   

Materiële vaste activa 12.933.113 11.519.281

Financiële vaste activa 32.680 - 

Voorraden en onderhanden werk 215.618 208.993

Vorderingen 1.283.900 1.619.350

Liquide middelen 6.939.280 6.623.722

Totaal 21.404.591 19.971.346

Passiva

Stichtingsvermogen 4.630.040 3.980.570

Voorzieningen 2.018.345 1.816.491

Langlopende schulden 11.348.255 11.363.255

Kortlopende schulden 3.407.951 2.811.030

Totaal 21.404.591 19.971.346

Financiële positie

Partners

Onze activiteiten komen tot stand in nauwe samenwerking 
met vele partners die financieel en/of inhoudelijk bijdragen 
aan onze missie. Hun bijdragen waarderen wij zeer. 

Naast de founding partners van NEMO (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Europese Unie, 
Gemeente Amsterdam) waren de hoofdpartners in 
2018: BankGiro Loterij, BASF Nederland, Google, The 
Shell Centenary Scholarschip Fund (TSCSF), European 
Space Agency (ESA) en Netherlands Space Office 
(NSO). Bovendien zijn er vele samenwerkingspartners die 
inhoudelijke expertise en/of contact met hun achterban 
brengen.

Océ en NEMO zijn in 2018 een partnership aangegaan en 
in 2018 mocht NEMO de stichting Goede Doelen NH1816 
als nieuwe partner verwelkomen, met een belangrijke 
bijdrage voor de tentoonstelling Humania. Bijzonder 
verheugd waren we met de cheque van 1 miljoen euro 
die we op 20 februari 2018 tijdens het Goed Geld Gala 
uit handen van Boudewijn Poelmann, voorzitter BankGiro 
Loterij, ontvingen voor het slotstuk van de vernieuwing, 
Humania.  Als meerjarige partner ontvingen we daarnaast 
€ 300.000 structurele steun van de BankGiro Loterij en 
€ 388.854 die voorkwam uit de ‘geoormerkte opbrengst’. 
Deelnemers aan de loterij kunnen geoormerkt meespelen 
voor een museum naar keuze; daarbij gaat de helft van de 
maandelijkse lotprijs direct naar dat museum. 

De partners van NEMO, en de specifieke partners van 
NEMO Kennislink en het Weekend van de Wetenschap, 
staan genoemd in het jaarverslag 2018 en op de sites 
nemokennislink.nl en hetweekendvandewetenschap.nl.

3.  Financiële resultaten 

Algemeen

In dit geconsolideerd jaarverslag zijn de cijfers van de 
volgende rechtspersonen opgenomen:
•  Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiecommunicatie
•  Stichting NEMO Horeca

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps  en 
Technologiecommunicatie (NCWT) wordt gezien als 
hoofd van de groep, daar de andere stichting activiteiten 
ontplooit in het verlengde van de activiteiten van NCWT.

De stichting Collectie Energetica, met als doel het in 
stand houden van de collectie voorwerpen en bibliotheek 
betreffende industrieel erfgoed op het gebied van 
wetenschap, energie- en elektrotechniek, is per 1 januari 
2018 opgeheven. De activiteiten zijn ondergebracht binnen 
de stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 
Technologiecommunicatie.
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 2018 2017 

 € € 

Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 3.366.000 3.366.000

Bijdragen 1.899.313 2.079.472

Opbrengsten uit eigen exploitatie 11.229.031 10.612.013

 16.494.344 16.057.485

Inkoopwaarde eigen exploitatie -2.138.847  -1.777.230 

Som der baten 14.355.497 14.280.255

  

Lasten  

Lonen en salarissen, sociale  en pensioenlasten 7.478.336 6.955.660

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.125.197 994.382

Huisvestingskosten 1.806.854 1.798.528

Marketingkosten 591.857 640.916

Algemene kosten 798.261 876.156

Programma Science Museum 431.284 1.101.570

Programma Wetenschapseducatie 308.869 316.835

Programma Wetenschapscommunicatie 1.034.602 943.405

Som der bedrijfslasten 13.575.260 13.627.452

 

Exploitatieresultaat 780.237 652.803

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.040 211

 781.277 653.014

Belastingen 32.680 2.097

Netto groepsresultaat 813.957 655.111

   

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve strategie 2020 2025  800.000 550.000

Overige reserves  13.957 105.111

Totaal 813.957 655.111

Resultaten

Dit geconsolideerd jaarverslag wordt uitgebracht 
omdat er sprake is van feitelijke eenheid van leiding. De 
waarderingsgrondslagen van deze stichtingen zijn gelijk. 
De enkelvoudige jaarverslagen zijn separaat beschikbaar.
Er hebben zich in 2018 geen zaken voorgedaan waarover 
in het verslag van het voorgaande jaar onzekerheden of 
bepaalde verwachtingen waren vermeld of uitgesproken.  

De beoogde financiële doelstellingen voor 2018 zijn 
behaald.
Het beleid gedurende de periode 2015-2020 ten  
aanzien van de aanwending van het vrij besteedbare 
vermogen is gericht op het uitvoeren van de voorgenomen 
kwaliteitsslag zoals deze is beschreven in het Strategisch 
Plan 2015-2020.
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Eigen inkomsten 67%

Meerjarige subsidies 20%

Fondsen, sponsoring, projectsubsidies 13%

Baten in 2018 naar herkomst

Noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de 
resultaten uit 2017:

Ten aanzien van de baten:
•  De opbrengsten in 2018 uit eigen exploitatie 

(entreegeld, horeca, winkel, verhuur) zijn 5,8% hoger 
dan in 2017. Dit is grotendeels toe te schrijven aan een 
hoger gemiddelde besteding bij de entree en de horeca.

•  De bijdragen van derden (fondsen, sponsoring, 
projectsubsidies) zijn in 2018 lager dan in 2017 maar 
volgens verwachting bij het opstellen van de begroting.

Ten aanzien van de lasten:
•  De stijging in de personeelslasten in 2018 is toe te 

wijzen aan extra ingezette medewerkers voor diverse 
projecten, waaronder een kwartiermaker voor NEMO 
De Studio (opening zomer 2019) op het Marineterrein 
in Amsterdam. Bovendien moest er als gevolg van een 
aantal langdurig zieken extra capaciteit ingehuurd.

•  De afschrijvingskosten zijn in 2018 hoger dan in 
voorgaand jaar in verband met de investering in 2017 in 
de vernieuwing van de ontvangsthal, de aanschaf van 
kantoorcomputers en 2 kassakluizen. 

•  De marketingkosten zijn in 2018 lager dan in 2017, 
in 2018 is er geen grote communicatiecampagne 
uitgevoerd.

•  De algemene kosten zijn in 2018 minder hoog dan 
in 2017.  In het laatstgenoemde jaar (2017)  zijn 
er uitgaven gedaan voor een feasibility Study ten 
behoeve van de ontwikkelingsplannen van NEMO, 
waardoor de algemene kosten stegen. In 2018 zijn 
er kosten gemaakt in verband met de aankoop 
en inrichting van roostersoftware, update van de 
verplichtingenadministratie en de start met de 
inrichting van de BI-tool QlikSense.

•  De kosten voor NEMO Science Museum vielen in 
2018 lager uit dan in 2017, omdat er geen grote 
tentoonstelling is gerealiseerd of een noemenswaardige 
update van een tentoonstelling heeft plaatsgevonden, 
dit in tegenstelling tot 2017 waarin de tentoonstelling 
Leven in het heelal is gerealiseerd.

•  Aan wetenschapscommunicatie zijn in 2018 uitgaven 
gedaan voor onder andere het kweekvleesevent en het 
City Lab Roef. Het Weekend van de Wetenschap heeft 
een nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Toelichting

Personeelskosten 55%

Huisvestingskosten 16%

Museale activiteiten 2%

Wetenschapscommunicatie 3%

Afschrijvingen 8%

Algemene kosten 7%

Marketingkosten 4%

Wetenschapseducatie 7%

Lasten in 2018 naar herkomst
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 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 1.283.900 1.619.350

Liquide middelen 6.939.280 6.623.722

 8.223.180 8.243.072

Kortlopende schulden -3.407.951  -2.811.030 

Liquiditeitssaldo 4.815.229 5.432.042

Voorraden en onderhanden werk 215.618 208.993

Werkkapitaal 5.030.847 5.641.035

 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activia 12.933.113 11.519.281

Financiële vaste activa 32.680 - 

 12.965.793 11.519.281

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 17.996.640 17.160.316

Financiering

Stichtingsvermogen 4.630.040 3.980.570

Voorzieningen 2.018.345 1.816.491

Langlopende schulden 11.348.255 11.363.255

 17.996.640 17.160.316

* Deze actieve belastinglatentie komt voor uit het recht op verliescompensatie door Stichting Nemo Horeca.

Analyse van de financiële positie
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Liquiditeit  

Current ratio  2018 2017 2016 2015 2014

 Vlottende activa 

 Kortlopende schulden  
2,5 3,0 2,9 2,4 3,1 

Quick ratio    2018 2017 2016 2015 2014

 

Vlottende activa voorraden 

 Kortlopende schulden  
2,4 2,9 2,8 2,4 3,0

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar  
verplichtingen op korte termijn te voldoen.
De current ratio is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017.
De quick ratio is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017.

Solvabiliteit  2018 2017 2016 2015 2014

 Groepsvermogen

 Totaal vermogen  
21,6 19,9 17,3 15,6 13,3

Bij de beoordeling van de solvabiliteit moet in ogenschouw worden genomen dat de lening  
van de Gemeente Amsterdam (€11.344.505) aflossingsvrij en renteloos is.

Kengetallen

x 100
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Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 
Technologiecommunicatie bevordert de belangstelling 
voor en kennis over wetenschap en technologie in de 
samenleving. Zij doet dit middels de exploitatie en 
ontwikkeling van NEMO Science Museum, alsmede door 
diverse educatieve  en promotionele activiteiten en het 
creëren, stimuleren en onderhouden van initiatieven 
die wetenschap en techniek op een dusdanige manier 
verspreiden dat er een inspirerende werking vanuit gaat. 

De activiteiten van Stichting NEMO Horeca bestaan 
voornamelijk uit de exploitatie van de zaalhuur, catering 
en horeca activiteiten in het NEMO Science Museum te 
Amsterdam. 

Doelstelling van Stichting Collectie Energetica was 
het in stand houden van de collectie voorwerpen en 
bibliotheek betreffende industrieel erfgoed op het gebied 
van wetenschap, energie  en electrotechniek, daaronder 
mede begrepen het uitbreiden, opschonen, ontzamelen 
en ontdubbelen van de zogenaamde collectie Energetica, 
e.e.a. in de ruimste zin van het woord.

De stichtingen - onder statutaire naam - staan 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel onder de volgende nummers:
-    Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiecommunicatie: 41197953
-    Stichting NEMO Horeca: 34218924
-    Stichting Collectie Energetica: 34303718 (opgeheven 

in 2018).

De locatie van de feitelijke activiteiten

De stichtingen zijn gevestigd op Oosterdok 2, 1011 VX 
te Amsterdam. De statutaire vestigingsplaats van de 
stichtingen is Amsterdam.

Informatieverschaffing over consolidatie

De cijfers van de volgende rechtspersonen zijn 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 
Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 
Technologiecommunicatie:
-    Stichting National Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiecommunicatie
-    Stichting NEMO Horeca te Amsterdam
-    Stichting Collectie Energetica te Amsterdam.

De waarderingsgrondslagen van deze stichtingen zijn 
gelijk.

Het bestuur van Stichting NCWT wordt gevormd door de 
heer M. Buchel, de heer jhr. M. van Heemskerck van Beest 
en de heer ir. R.H. Haarhuis (tot 31 maart 2018). Vanaf 
1 juni 2018 is mevrouw drs. M. van Breemen toegetreden 
tot het bestuur van Stichting NCWT. Het bestuur van 
Stichting NEMO Horeca wordt gevormd door de heer M. 
Buchel.

De standaarden op basis waarvan de 
jaarrekening is opgesteld

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens 
de in Nederland geldende Richtlijnen Jaarverslaggeving 
640 Organisaties zonder winststreven. De waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Pensioenregelingen

NEMO heeft een aantal pensioenregelingen voor 
werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten 
aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie 
wordt als last in de geconsolideerde staat van baten en 
lasten verwekt.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders 
aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. Subsidies op investeringen 
worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening
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Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor 
verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare 
tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 
passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 
anderzijds, met dien verstande dat latente 
belastingvorderingen alleen worden opgenomen 
voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 
fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen 
kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden 
gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen 
geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 
geldende belastingtarieven of tegen de in komende 
jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op 
nominale waarde.

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder 
aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)
agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als 
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt 
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante 
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er 
op basis van de effectieve rente rente inkomsten ten 
gunste van de geconsolideerde staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de 
verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten 
voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te 
verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening 
wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten 
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de 
langlopende schulden in de geconsolideerde staat van 
baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voor wat betreft de indeling van de staat van baten en 
lasten wordt aangesloten bij de begroting.

Subsidiebaten

De instandhoudingssubsidie wordt toegerekend aan 
het jaar waarvoor deze is toegerekend. Projectsubsidies 
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worden toegerekend aan de verslagperiode waarin de 
kosten zijn verantwoord.

Andere baten

Onder de opbrengsten uit eigen exploitatie wordt 
de netto omzet verantwoord alsmede de hiermee 
samenhangende overige baten. Onder netto omzet wordt 
verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde 
diensten en goederen onder aftrek van kortingen en 
exclusief omzetbelasting.

Lonen en salarissen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden 
op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de ge-
consolideerde staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

NEMO heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens 
de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit 
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 
worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

De kosten met betrekking tot de collectie worden, met 
uitzondering van de tentoonstellingen welke worden 
geactiveerd, direct ten laste van het resultaat gebracht. 
Voor zover ontvangen bijdragen betrekking hebben op (te 
bouwen) tentoonstellingen, worden deze baten ten gunste 
van het resultaat gebracht naar rato van de betaalde 
kosten.

Verstrekte subsidies of giften worden verantwoord onder 
de posten waarin zij zijn opgenomen in de begroting.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen.

Resultaat

De belasting over het resultaat wordt berekend over 
het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde 
staat van baten en lasten, rekening houdend met 
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen 
in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen 
die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in 
het te hanteren belastingtarief.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen 
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, 
ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.
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Bestuursmodel

De moederstichting van NEMO (Stichting 
Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en  
Technologiecommunicatie) zetelt in Amsterdam en wordt 
bestuurd middels een raad-van-toezicht-model. Het 
bestuurlijk proces is hierbij - met uitzondering van het 
toezicht - in handen van ‘het bestuur’. 

De Raad van Toezicht oefent, op afstand, toezicht uit 
op het bestuur. Het bestuur is, na instemming van de 
Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het beleid en 
eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken van 
NEMO. De onderlinge taakverdeling tussen de directieleden 
is vastgelegd in een Directiereglement.

NEMO heeft een driehoofdige directie. De directeur van 
NEMO is tevens de voorzitter van het bestuur (statutair 
bestuurder) en daarmee de directeur-bestuurder. De 
adjunct-directeur Programma en de adjunct-directeur 
Operatie zijn bij ontstentenis van de directeur-bestuurder 
gezamenlijk bevoegd. 

De directie is verantwoordelijk voor de governance en 
de organisatie, alsmede voor het financieel beleid en 
risicobeheer door sluitende interne procedures en externe 
controle. In het Directiereglement (geüpdatet en opnieuw 
vastgesteld op 26 november 2018) is vastgelegd hoe de 
taken en verantwoordelijkheden binnen de directie zijn 
verdeeld.

De directie voert ook het beleid over de gelieerde stichting: 
de Stichting NEMO Horeca met als kernactiviteit het 
exploiteren van horecafaciliteiten in en rond het gebouw 
NEMO.

In het verslagjaar heeft de directie 4 maal formeel 
vergaderd met de Raad van Toezicht. Elke vergadering 
is er aandacht voor interne en externe ontwikkelingen. 
Onderwerpen die in 2018 in dat kader aan bod kwamen 
waren de campagne die NEMO samen met Albert Heijn 
ontwikkelde, de toekomstambitie van NEMO, een nationaal 
Museum voor Wetenschap en Technologie, waarvoor 
tijdens de zomer van 2018 met pro bono ondersteuning 
van Mc Kinsey & Company een position paper is 
ontwikkeld, de druk vanuit climate change activisten op 
musea en de programmatische ideeën voor De Studio.

De directie heeft daarnaast tussentijds overlegd 
met de auditcommissie (waarin 2 leden van de Raad 
van Toezicht zitting hebben),  ter bespreking van de 
kwartaalrapportages over de financiële resultaten in 
relatie tot de prognoses. Tevens heeft de bestuurder 
overlegd met de Beoordelings- en Remuneratiecommissie 
(waarin eveneens 2 leden van de Raad zitting hebben) over 
remuneratie en functioneren.

Bij de uitvoering van onze activiteiten hanteren we 
de Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en 
wetenschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, alsmede de Governance Code Cultuur. 

NEMO is een geregistreerd museum en hanteert de 
Museumnorm ten aanzien van bedrijfsvoering, collectie en 
publiek. Daarmee onderschrijven we tevens de Ethische 
Code voor Musea (ICOM) en hanteren we de LAMO-
procedure bij het afstoten van collectieobjecten.
NEMO is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en 
publiceert de daarvoor vereiste gegevens op http://anbi.
federatiecultuur.nl. 

Duurzaam en gezond ondernemen

NEMO is een van de 14 Nederlandse musea die deelneemt 
in het initiatief op het gebied van duurzaamheid van de 
Museumvereniging. Aan de hand van de BREEAM-NL In-
Use-norm voor museumgebouwen wordt de bedrijfsvoering 
gaandeweg verduurzaamd. De samenwerking betreft het 
verdelen en uitwerken van de duurzaamheidsthema’s en 
het delen van kennis en ervaring. De betrokken experts 
zijn onder andere BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse 
Ontwerpers), RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
en Royal Haskoning DHV.

In 2018 resulteerde dit voor het NEMO gebouw in een 
BREEAM-NL IN-Use drie sterren certificaat voor het 
gebouw (Asset).  Voor NEMO betekent dit certificaat geen 
einddoel: BREEAM een proces om verder te verduurzamen. 
De ambitie is duurzaamheid ook verder in de organisatie 
en de meerjaren-investeringen vast te leggen.

Om duurzaamheid een grotere rol te geven in de 
bedrijfsvoering, is NEMO in 2017 deel gaan uitmaken 
van het Zero Waste Project. Dit is een initiatief van de 
Hogeschool van Amsterdam waar ook andere (culturele) 
instellingen in de hoofdstad op hebben ingehaakt, zoals het 
Tropenmuseum, de Hermitage en het Scheepvaartmuseum; 
samen goed voor zo’n 740 ton afval per jaar.

4.  Organisatie

Governance Code 
Cultuur
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De HvA onderzocht in zijn programma Urban Technology 
hoe afvalscheiding en -vervoer het beste kunnen worden 
gerealiseerd. Studenten hebben bij alle instellingen de 
afvalstromen en problemen in kaart gebracht en daar 
oplossingen voor bedacht. Dankzij Zero Waste rijden er 
45 vrachtwagens per week minder, voert afvalinzamelaar 
Icova het afval af met energiezuinige boten en zijn de 
organisaties gestart met het intensiever scheiden van het 
afval. 

In november 2017 heeft NEMO zich bovendien aangesloten 
bij Ondernemers voor een Gezond Amsterdam, een 
netwerk van ondernemers die samen met de gemeente 
en kennisinstellingen de voedselomgeving, vooral die van 
kinderen, gezonder wil maken. Het is een initiatief van 
Gemeente Amsterdam (Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht), Amsterdam Health and Technology Institute 
(AHTI) en Vrije Universiteit Amsterdam. In 2018 heeft 
dit binnen NEMO geresulteerd in een ruimere keuze aan 
gezonde en verse producten in het restaurant, het niet 
langer op ooghoogte van kinderen plaatsen van frisdrank 
en, op basis van een onderzoek onder 400 scholieren, in 
het aanbod van een gezonder en gevarieerder lunchpakket 
voor scholieren. Tevens hebben we in juli 2018 een gratis 
watertappunt op ons dakplein geplaatst.

Human resources

Sinds 2017 is NEMO trendvolger van de Museum CAO. 
In december 2018 is consensus bereikt over de nieuwe 
Museum CAO, looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 
2020. Als gevolg hiervan zijn de salarissen binnen  NEMO 
per 1 oktober 2018 met 2,25% verhoogd.

De directie van NEMO bestond in 2018 uit:
•  Michiel Buchel, directeur en voorzitter van het bestuur 

(1,0 fte) 
•  Amito Haarhuis, adjunct-directeur Programma (1.0 fte, 

tot 1 april 2019)
•  Marjolein van Breemen, adjunct-directeur Programma 

(0,9 fte, aangesteld per 1 juni 2018)
•  Martijn van Heemskerck Beest, adjunct-directeur 

Operatie (1,0 fte).

De bezoldiging gebeurt volgens het 
Arbeidsvoorwaardenreglement en de afspraken met 
de Raad van Toezicht. De directieleden hebben een 
arbeidscontract voor onbepaalde duur. De Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) is niet van toepassing op NEMO; de 
bezoldiging blijft desondanks binnen de kaders van 
deze wet. 

De directie en de Ondernemingsraad (OR) zijn 4 
keer bij elkaar gekomen in 2018. De directie heeft 
een instemmingsaanvraag voorgelegd aan de 
Ondernemingsraad betreffende de voorgenomen huur 
van De Studio op het Marineterrein, die vanaf medio 
2019 zal fungeren als lab voor ontwikkeling van nieuwe 
programma’s en activiteiten. Ook heeft het jaarlijkse 
gesprek tussen de OR en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht plaatsgevonden.

Per december 2018 bestaat de Ondernemingsraad uit: 
• Tim Scholten (voorzitter)
• Mirjam Bouma
• Yoeri Chin-A-Kwie
• Leonard Domhof
• Sander Jansen
• Ileana Ortiz Bravo
• Jesse Vissers

Risicoparagraaf

De belangrijkste risico’s binnen de operationele 
activiteiten liggen vooral op het gebied van 
publiek en personeel. Ten behoeve hiervan is er een 
Veiligheidsorganisatie die ieder jaar regelmatig 
bijeenkomt en wordt er periodiek een risico- 
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd naar  
de werkomstandigheden voor het personeel. 

De personeelsontwikkelingen zijn als volgt: 

stand per 31 december 2016 2017 2018

Aantal fte 139 140 145

Aantal medewerkers 234 231 250

Aantal stagiaires 49 44 36

Aantal vrijwilligers 35 33 31

Mannelijke medewerkers 45% 43% 42%

Vrouwelijke medewerkers 55% 57% 58%

Medewerkers voor bepaalde tijd 44% 40% 45%

Medewerkers voor onbepaalde 
tijd

56% 60% 55%

Fulltime medewerkers (≥90%) 28% 29% 30%

Parttime medewerkers 72% 71% 70%

Ziekteverzuim 3,61% 3,37% 4,83%*

* percentage is hoger dan voorgaande jaren als  
gevolg van een aantal ernstig langdurig zieken.
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Tevens is NEMO in 2018 gestart met de implementatie 
van een structuur van risico-identificatie en 
risicobeheersing, waartoe in samenwerking met Deloitte 
Risk Advisory de volgende stappen zijn doorlopen:
1.  Risico inventarisatie (interviews): de risico’s zijn aan 

de hand van 4 overkoepelende categorieën besproken, 
te weten Strategisch, Operationeel, Financieel en 
Compliance. Hierdoor zijn er over de hele breedte 
mogelijke risico’s geïdentificeerd.  

2.  Risicoanalyse en prioritering (survey en workshop): de 
geïnventariseerde risico’s zijn (individueel) gescoord 
door middel van een survey. De resultaten van de 
survey hebben als input gediend voor een workshop 
waarin gezamenlijk de prioritering van risico’s is 
bepaald. 

3.  Reageren op risico’s (workshop): Tijdens de workshop 
is aandacht besteed aan het formuleren van 
(high-level) actieplannen zodat daar waar nodig 
de geïdentificeerde risico’s beter beheerst kunnen 
worden. Voor ieder risico is bepaald wat de kans is 
dat het risico zich voordoet, wat de impact is en 
welke maatregelen worden genomen om de kans 
te verkleinen dat het risico zich voordoet c.q. de 
gevolgen daarvan te mitigeren.

4.  Monitoren: in overleg met risico eigenaren en 
management zullen de toprisico’s en overeengekomen 
acties worden gemonitord, als onderdeel van de 
reguliere planning- en control cyclus. 

Kans
De algemene gemiddelde score over alle risico’s is 2,12 
binnen een range van 1 tot 5. De risico’s die de meeste 
kans hebben om zich voor te doen zijn IT-risico’s op het 
gebied van beveiliging, continuïteit & schaalbaarheid 
(2,77) en groeicapaciteit (2,54) door het stijgende aantal 
toeristen in Amsterdam. Groeicapaciteit laat een relatief 
hoge spreiding in resultaten zien. 

Impact
Over alle risico’s genomen is een gemiddelde impact 
gescoord van 2,63. Dit geeft aan dat de beoordeelde 
risico’s van aannemelijke impact zijn op het behalen van 
doelstellingen en/of resultaten indien deze zich voordoen. 
Ongeval is aangemerkt als het risico met de hoogste 
impact op basis van de risico-workshop (3,3), gevolgd 
door IT-beveiliging, continuïteit & schaalbaarheid en 
innovatiekracht (3,00). Groeicapaciteit laat een relatief 
hoge spreiding in resultaten zien.

Mogelijkheid tot verbetering
Tijdens de risico workshop is bepaald dat er de meeste 
mogelijkheid tot verbetering is in IT-beveiliging, 
continuïteit & schaalbaarheid (gemiddelde score van 
3,20), groeicapaciteit (3,00) en innovatiekracht (3,00). De 
gemiddelde score over alle risico's bedraagt 2,43.

Implementatie in de organisatie
Het managementteam en uiteindelijk de directie zijn 
verantwoordelijk voor de beheersing van en rapportage 
over de risico’s. Daarnaast worden de risico’s een keer 
per jaar besproken met de audit-commissie van de Raad 
van Toezicht. Risk management als instrument heeft 
ervoor gezorgd dat de bewustwording van risico’s is 
toegenomen.

5. Verwachte gang van zaken 

Naast het brede scala aan reguliere activiteiten 
richten we ons in 2019 op de operationele optimalisatie 
en op de voorbereidingen voor de laatste grote 
tentoonstellingsvernieuwing binnen het Strategisch 
Plan 2015-2020: Humania op de vierde verdieping, de 
tentoonstelling die in oktober 2019 geopend zal worden. 
Tevens zullen we in 2019 ons strategisch plan 2020 – 
2025 vormgeven.

Op het gebied van talentontwikkeling staat voor 2019 de 
verdere landelijke uitrol van de lesmethode Maakkunde 
voor NEMO op het programma.

In 2018 bleef het aantal bezoekers licht achter bij het 
record in 2017.  Wij blijven ook naar de toekomst toe alert 
op (externe) risico’s die onze bedrijfsresultaten kunnen 
beïnvloeden. Als belangrijkste (externe) risico’s zien wij:
•  Eventuele extra bezuinigingen op de bijdrage van de 

rijksoverheid.
•  Mogelijk verslechterende economie en (inter)nationale 

ontwikkelingen, zoals terreurdreigingen, die minder 
bezoek en minder sponsorgelden tot gevolg kunnen 
hebben.

•  De spanning tussen de beschikbare ruimte in ons pand 
en het aantal bezoekers creëert op een aantal dagen 
per jaar een negatieve bezoekerservaring (‘te druk’).

Middels een planning- & controlcyclus houden we grip 
op onze voorgenomen activiteiten en onze inkomsten en 
uitgaven. 
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Amsterdam, 10 april 2019

M. Buchel
Directeur-bestuurder

Resultaat 2018

€ 

Begroting 2019

€

Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 3.366.000 3.366.000

Bijdragen 1.899.313 3.160.000

Opbrengsten uit eigen exploitatie 11.229.031 11.470.000

Inkoopwaarde eigen exploitatie Inkoop

16.494.344

-2.138.847 

17.996.000

2.145.000

Totaal baten 14.355.497 15.851.000

 

Lasten

Lonen en salarissen, sociale  en pensioenlasten 7.478.336 7.465.000

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.125.197 1.039.250

Huisvestingskosten 1.806.854 1.491.000

Marketingkosten 591.857 959.750

Algemene kosten 798.261 790.000

Programma Science Museum 431.284 2.642.000

Programma Wetenschapseducatie 308.869 589.000

Programma Wetenschapscommunicatie 1.034.602 875.000

Financiële baten en lasten -1.040 0

Belastingen -32.680 0

Totaal lasten 13.541.540 15.851.000

Resultaat 813.957 0

Dotatie reserve Strategisch Plan 2020 - 2025 800.000

Dotatie eigen vermogen 13.957

Resultaat na dotaties 0

De begroting voor 2019 is als volgt bepaald: 
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene 
gang van zaken en adviseert de directie gevraagd en 
ongevraagd over het beleid en het bereiken van de 
doelstellingen. 

Besluitvorming door de directie over onderwerpen als 
bedoeld in artikel 9 van de Statuten behoeft voorafgaande 
goedkeuring door de Raad van Toezicht. De onderlinge 
taakverdeling, werkwijze van de Raad van Toezicht en 
de omgang met bestuur/directie zijn vastgelegd in een 
Reglement Raad van Toezicht (vastgesteld op 11 december 
2015). In de samenstelling van de Raad wordt gestreefd 
naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden, 
kennisgebieden en netwerk. 

De Raad onderschrijft de principes voor goed bestuur 
en toezicht in de cultuursector uit de Governance Code 
Cultuur. De leden van de Raad ontvangen als vacatiegeld 
een vast bedrag voor hun diensten bij aanwezigheid.

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de 
samenstelling van de Raad van Toezicht. Met het oog 
op het aflopen van de tweede zittingstermijn van de 
raadsleden Elburg en Fluitman eind maart 2019 heeft de 
Raad zich in 2018 gebogen over het profiel van de nieuw te 
werven leden. Per einde verslagjaar bestond de Raad van 
Toezicht uit 6 leden. De Raad ziet geen aanleiding om de 
omvang van de Raad van Toezicht te wijzigen. 

De Raad heeft in het verslagjaar regelmatig informeel 
overleg gehad met de directie. In 2018 is 4 maal formeel 
vergaderd tussen de directie en de Raad van Toezicht. 
Onderwerpen van gesprek waren onder meer:
• Jaarrekening en het jaarverslag 2017
• Kwartaalcijfers en financiële prognoses 2018 
• Jaarplan en begroting 2019
• Voortgang Strategisch Plan 2015 – 2020
• Toekomstvisie 2020 – 2025
• Status sponsors en partners

Er was in 2018 geen sprake van besluiten met tegen - 
strij dige belangen van de leden. Er is een kennismakings-
gesprek gevoerd met de Ondernemingsraad, waarin 
onder andere de toekomstvisie van NEMO vanaf 2020 is 
besproken.

Met ingang van 2018 evalueert de Raad, in plaats van eens 
per jaar 2 keer per jaar, het eigen functioneren. Tevens 
heeft tussen de Beoordelings- en Remuneratiecommissie 
van de Raad en de directeur-bestuurder de jaarlijkse 
evaluatie van het functioneren plaatsgevonden.

Onderstaand rooster van aftreden toont de samenstelling 
van de Raad van Toezicht eind 2018. Leden worden voor 
een periode van 4 jaar benoemd. Een aftredend lid van de 
Raad van Toezicht kan eenmaal worden herbenoemd.

II Bericht van de Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht Start 1ste termijn Einde 1ste termijn Einde 2de termijn

Mevr. A.Y. (Astrid) Elburg 01-04-2011 31-03-2015 31-03-2019

De heer mr. A.A.G. (Age) Fluitman 01-04-2011 31-03-2015 31-03-2019

Mevr. prof. dr. J.H. (Juliette) Walma van der Molen 01-07-2013 30-06-2017 30-06-2021

Mevr. mr. M. (Mieke) Zaanen 01-07-2016 30-06-2020 30-06-2024

De heer ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter 01-07-2016 30-06-2020 30-06-2024

De heer G. (Gerrit) Schipper 01-05-2017 30-04-2021 30-05-2025

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle medewerkers, het grote aantal activiteiten en ontwikkelingen 
in 2018, de kwaliteitsslag waar NEMO conform haar strategisch plan 2015-2020 mee bezig is en de goede resultaten 
die in 2018 zijn behaald. De Raad kijkt terug op een mooi jaar.

Amsterdam, 10 april 2019

namens de Raad van Toezicht,
B.C. Fortuyn
Voorzitter
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(Neven)functies van directie en leden 
Raad van Toezicht
De directieleden hadden in 2018 de volgende 
onbezoldigde nevenfuncties:
• Michiel Buchel 
 -   member of the Executive Board, Ecsite, the European 

network of science centers and museums
 -   bestuurslid Uitmarkt Amsterdam
 -   lid Adviescommissie Associatie Culturele Marketing & 

Communicatie
 -   bestuursadviseur Stichting De Avond van 

Wetenschap en Maatschappij 
 -   lid commissie Sectorplan Bèta Techniek
 -   lid commissie Nationaal Tweelingenregister VU
 -   chair Advisory Board CERN Gateway
 -   comité van Aanbeveling – Maker Festival Twente
• Marjolein van Breemen
 -   voorzitter van het ILLC summit comité 

(ILLC =Informal Learning Leadership Collaborative)
• Martijn van Heemkerck van Beest:
 -   geen

De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2018 de 
volgende (neven)functies: 
•  Mevr. A.Y. Elburg, oprichter/eigenaar, Elburg Consultancy 
 -   voorzitter Stichting Vrienden Stadsarchief 

Amsterdam
 -   lid bestuur Stichting Museumnacht Amsterdam
 -   lid Raad van Commissarissen ConnectedTogether, 

Jeugdzorg en GGZ Almere
 -   lid Raad van Toezicht RTV NH/AT5
 -   lid Raad van Toezicht Ketelhuis
 -   voorzitter Raad van Advies Van Gogh Verbindt
 -   lid Raad van Advies Atria 
• De heer mr. A.A.G. Fluitman
 -   voorzitter Stichting Alzheimercentrum VUmc 
 -   voorzitter Singer Laren 
 -   president Raad van Commissarissen Maas 

International
•  Mevr. Prof. dr. J.H. Walma van der Molen, Hoogleraar 

Universiteit Twente/directeur Center for Science 
Education and Talent Development 

 -   voorzitter Academic Board Expertisecentrum 
Techniekeducatie TechYourFuture

 -   vicevoorzitter bestuur Stichting Levisson Instituut
 -   lid Raad van Toezicht Montessori 

Scholengemeenschap Amsterdam

•  Mevr. mr. M. Zaanen, Algemeen directeur, Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

  Functiegebonden nevenfuncties
 -   lid Amsterdam Network Council (Amsterdam 

Economic Board)
 -   lid Bestuur Neth-ER
 -   voorzitter Raad van Toezicht van Spinoza Centre for 

Neuroimaging
 -   lid College van Advies Stichting Christiaan 

Huygensprijs
 -   lid Ledenraad SURF 
 -   member supervisory board, Netherlands Centre for 

One Health
   Niet-functiegebonden nevenfuncties:
 -   lid Bestedingscommissie Henk van Osfonds
 -   lid Adviesraad InScience – Dutch International 

Science Film festival
 -   lid Panel Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) van 

de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO)

 -   lid Curatorium Leerstoel Molecuul Spectroscopie
 -   lid Bestedingscommissie Paul van der Heijdenfonds
 -   secretaris Bestuur Stichting Amsterdamse 

Academische Club
•  De heer ir. B.C. Fortuyn
 -   voorzitter Advies- en Evaluatie Team Toegepaste 

Kennisinstelling  Urban Energy
 -   voorzitter Raad van Commissarissen Gasterra
 -   lid Raad van Commissarissen ECN/NRG
 -   lid Raad van Commissarissen Tauw 
 -   lid Raad van Commissarissen HyGear
•  De heer G. Schipper, Managing Partner, Concord Carlisle 

Management Group B.V.
 -   voorzitter Raad van Commissarissen, AllSolutions
 -   voorzitter Raad van Commissarissen, Quint 

Wellington Redwood
 -   lid Raad van Toezicht, European Foundation for 

Business Qualification
 -   lid Raad van Advies, HAL24K
 -   lid Raad van Advies, Forcas LLC
 -   executive Director a.i., Erasmus Centre for Data 

Analytics

Bijlagen
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