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Museum Het Rembrandthuis kondigt reorganisatie aan 
 
Noodgedwongen maatregelen per 2021 door de impact van de coronacrisis  
 

 
 
Museum Het Rembrandthuis ziet zich genoodzaakt te reorganiseren. Dit maakte directeur Lidewij de 
Koekkoek op maandag 17 augustus bekend bij alle medewerkers van het museum. Na een sluiting van 
bijna drie maanden door de uitbraak van covid-19 is Museum Het Rembrandthuis sinds 2 juni weer 
open voor publiek. Maar het museum bevindt zich, net als zoveel Amsterdamse culturele instellingen 
en bedrijven, in zwaar weer door de coronacrisis. Het museum is voor 75% afhankelijk van eigen 
inkomsten, voornamelijk van (buitenlandse) bezoekers. Dit jaar verwacht het museum een verlies van 
2,5 miljoen, de komende jaren worden eveneens een grote uitdaging. Het museum heeft per direct 
fors bezuinigd op uitgaven. Vanaf 2021 zal eveneens moeten worden bezuinigd op de loonsom. Voor 
alles staat het behoud van Rembrandts huis en atelier voor toekomstige generaties. 
 
 
“We zijn trots dat we de afgelopen decennia veel eigen inkomsten hebben kunnen genereren, 
waardoor we relatief weinig aanspraak hebben gemaakt op subsidies. Op eigen kracht hebben we jaar 
na jaar het huis en atelier van Rembrandt voor meer dan een kwart miljoen mensen – zowel uit de 
buurt als uit alle hoeken van de wereld – opengehouden. De afgelopen drie jaar heeft het museum 
financieel zeer goede resultaten gehaald, waarmee we bijvoorbeeld belangrijke tentoonstellingen en 
educatieve activiteiten hebben kunnen financieren. Maar nu is een groot deel van onze inkomsten 
weggevallen door de anderhalve-meter-beperkingen en de grote terugloop van bezoekers uit het 
buitenland. We moeten reorganiseren om het museum open te kunnen houden.”   
 

- Lidewij de Koekkoek, directeur Museum Het Rembrandthuis 
 
 
De noodgedwongen reorganisatiemaatregelen zullen grotendeels per 1 januari 2021 in werking 
treden. Hierbij zal de formatie worden ingekrompen van 28 fte naar 18,5 fte en verliezen 11 van de 44 
medewerkers hun baan. Dit betreft zowel medewerkers met tijdelijke contracten als vaste 
medewerkers wier functie vervalt. Deze pijnlijke maatregelen zijn nodig om het museum in de 
veranderende omstandigheden een toekomst te geven. 
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