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Cinekid 
 
Gereserveerd subsidiebedrag: € 856.188  
Gevraagd subsidiebedrag: € 875.000  
 
Over de instelling 
Stichting Cinekid Amsterdam (hierna: Cinekid) presenteert met een jaarlijks 
festival in Amsterdam filmproducties aan kinderen tussen de 3 en 14 jaar. 
Cinekid wil alle kinderen in Nederland in aanraking brengen met het rijkste 
aanbod van filmproducties en zo bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers. Tijdens 
het festival worden films, tv-series, masterclasses en workshops 
aangeboden. Ook kunnen kinderen ervaren en ontdekken via installaties, 
games en VR- en AR-toepassingen in het MediaLab. 
  
Daarnaast is er met Cinekid for Professionals een platform en netwerk 
gericht op mediaprofessionals die zich bezighouden met jeugdproducties. 
Cinekid heeft niet alleen tijdens het festival, maar ook daarbuiten, een rol 
als aanbieder en deskundige van filmeducatie voor de jeugd. 
 
Subsidieadvies 
De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.33 van de Regeling 
op het specifiek cultuurbeleid.  
 
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Cinekid Amsterdam geen subsidie 
toe te kennen, tenzij de instelling: 
 

• de activiteiten concreet uitwerkt, inclusief heldere, meetbare 
doelstellingen en een inhoudelijk plan indient op het gebied van 
publieksbereik voor zowel het festival als de landelijke activiteiten.  

• in het plan een uitgebreidere toelichting geeft om de financiële 
positie van Cinekid te verstevigen. 

• met een begroting komt in lijn met het nieuwe activiteitenplan en 
met geoormerkt budget voor de landelijke activiteiten. 

 
De raad is kritisch over de aanvraag van Cinekid. Die geeft hem 
onvoldoende vertrouwen in de levensvatbaarheid van Cinekid. Hij is positief 
over de teruggekeerde focus op de jeugdfilm en het voornemen het 
MediaLab meer te verbinden met de programmering. Het 
professionalsplatform met markt en programma maakt Cinekid tot een 
zinvolle ontmoetingsplek voor de internationale jeugdfilmindustrie. Echter, 
er is meer nodig om de geleidelijke terugloop van het aantal bezoekers ten 
goede te keren. Cinekid heeft organisatorische maatregelen genomen en 
ambitieuze ideeën om meer (landelijk) publiek te bereiken, maar hoe ze die 
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ideeën denkt te gaan realiseren, is onduidelijk. De raad vindt een breed, 
landelijk bereik en concrete, realiseerbare plannen daarvoor van groot 
belang. 
 
Ook over de matige financiële gezondheid van de instelling heeft de raad 
zorgen. Het aandeel eigen inkomsten is niet hoog. Het aandeel subsidie ten 
opzichte van de andere BIS-festivals is groot. 
 
Afstemming en samenwerking met de andere festivals in de BIS en op het 
gebied van jeugdfilm zouden Cinekid meer slagkracht kunnen geven. 
 
Cinekid past de drie codes toe. Wat betreft de Fair Practice Code moet zij 
echter nog de nodige verbeteringen doorvoeren. Door goede toepassing van 
de Governance Code Cultuur heeft de nieuwe directeur de gewenste en 
noodzakelijke ruimte voor een eigen visie en de mogelijkheid om nieuwe 
plannen te realiseren. 
 
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
Met de focus op jeugd is Cinekid een onderscheidend filmfestival in 
Nederland. In het bijzonder is de coproductiemarkt voor internationale en 
nationale professionals relevant; het is een belangrijke ontmoetingsplek 
voor de totstandkoming van jeugdfilms. In zijn advies voor de 
beleidsperiode 2017 – 2020 was de raad kritisch over het relatief grote 
aandeel dat het MediaLab had, in verhouding tot de filmactiviteiten. Cinekid 
heeft de kritiek ter harte genomen en stelt de jeugdfilm nu weer centraal. De 
raad is positief over deze heldere focus. 
 
Ook is hij te spreken over het feit dat Cinekid met het MediaLab meer de 
verbinding zoekt met de film- en televisieprogrammering. De afgelopen 
periode zijn de installaties van MediaLab voor gebruik buiten Amsterdam 
mobiel gemaakt, was er verspreiding van het pre-festival 
onderwijsprogramma naar andere delen in Amsterdam en werd Cinekid on 
Tour voortgezet in ongeveer 35 steden.  
 
In 2019 daalde het publieksbereik van Cinekid, zowel voor het festival in 
Amsterdam als voor de activiteiten in het land. Het bezoekersaantal van het 
festival in Amsterdam, dat de helft van het totale publieksbereik uitmaakt, 
laat al jaren een dalende lijn zien. Voor de nieuwe periode heeft Cinekid de 
ambitie om zich duidelijker te richten op het hele land, het hele jaar door. 
Cinekid merkt in dit kader op dat het niet volledig toekennen van de 
gevraagde subsidie in de periode 2017 – 2020 een negatief effect heeft 
gehad op haar prestaties. 
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Toch is er naar het oordeel van de raad meer nodig om de trend van de 
dalende bezoekcijfers te keren. Cinekid opereert in een tijd dat kinderen 
gewend zijn aan animatiefilms van Pixar en aan geavanceerde 
computergames. Kinderen verleiden om in een theatrale setting te kijken 
naar kwaliteitsfilms, vergt meer inspanningen dan voorheen. Daar komt bij 
dat Cinekid weliswaar het enige festival is dat exclusief op de jeugd is 
gericht, maar niet het enige festival dat zich met jeugd bezighoudt. Zo is er 
het Taartrovers Film Festival, gericht op kinderen van twee tot negen jaar, 
en hebben de filmfestivals IDFA, IFFR, en NFF ook (educatieve) 
programma’s voor kinderen.  
 
Cinekid wil op nationaal niveau een begrip voor jeugdfilm worden; zeg 
jeugdfilm en je zegt Cinekid. De raad meent dat voor die signatuur meer 
nationaal bereik en meer nationale uitstraling nodig is. Cinekid zou daar de 
komende jaren de focus op moeten leggen, door voor het festival meer 
landelijk publiek te trekken en/of meer bereik te creëren voor de activiteiten 
in het land. Dat moet Cinekids inzet worden. Cinekid ziet het belang van 
meer landelijke impact ook en streeft ernaar ook door het jaar heen 
(educatieve) activiteiten aan te bieden met een groter landelijk 
publieksbereik. Op grond van de plannen is het de raad echter niet duidelijk 
hoe Cinekid dit wil gaan realiseren.  
 
Vernieuwing  
Cinekid verlegt haar strategische focus. Het festival keert terug naar de 
basis: jeugdfilm. De instelling verstaat onder film ‘het veld van kwalitatieve 
producties van korte tot lange films en van series tot andere vormen van 
visuele storytelling’. De raad kan zich goed vinden in deze beschrijving. 
 
Cinekid wil ook vernieuwen wat betreft bedrijfsvoering en organisatie. Ze 
richt zich hierbij vooral op passende beloning van het personeel en 
verhoging van de eigen inkomsten, onder meer door een manager 
partnerschappen aan te stellen. Ook wil Cinekid marketing en communicatie 
meer en gerichter inzetten op een groter publieksbereik. Gelet op de huidige 
financiële positie vindt de raad deze keuzes begrijpelijk. 
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
De raad vindt Cinekid voldoende transparant over de vergoedingen. Voor de 
verloning van kunstenaars en makers van het MediaLab werkt ze conform 
de ‘Richtlijn kunstenaarshonoraria’ van het Mondriaan Fonds. Voor iedere 
vaste medewerker is per 1 januari 2020 een volledige reiskostenvergoeding 
geregeld. Ook hanteert zij kleinere salarisschalen, waardoor sneller kan 
worden doorgegroeid. Cinekid wil onder meer investeren in opleidingen 
voor vaste medewerkers, verbetering van het salarishuis en het werven van 
meer divers personeel. Vanaf 2017 zijn de vergoedingen voor zzp’ers en 
festivalkrachten jaarlijks naar meer marktconforme tarieven verhoogd en 
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die lijn wordt de komende jaren doorgezet. In 2020 zet Cinekid in op 
volledige reiskostenvergoeding voor zzp’ers en de verhoging van hun 
vergoeding (minimaal dagtarief 250 euro). In hoeverre met dit bedrag 
rekening is gehouden met bijvoorbeeld vakantiegeld en sociale lasten is niet 
duidelijk.  
 
De financiële gezondheid van Cinekid is matig. In 2018 was het aandeel 
eigen inkomsten in de totale baten 35 procent. De afhankelijkheid van 
subsidie van het ministerie van OCW was met 27 procent relatief hoog, 
vergeleken met de andere filmfestivals in de BIS. Bovendien is er een 
structureel tekort op de begroting. De strategie van Cinekid bij 
tegenvallende inkomsten is niet duidelijk. De raad meent dan ook dat de 
financiële gezondheid in de toekomst verder achteruit zal gaan als er geen 
maatregelen worden genomen. Hij zou daarom graag zien dat Cinekid 
samenwerking zoekt met andere partijen in het filmveld, zoals de overige 
festivals in de BIS en andere filmfestivals voor jeugd. 
 
De kaartverkoop voor het festival in Amsterdam loopt terug. Cinekid heeft 
de ambitie in 2024 een toename te realiseren van 10.000 betalende 
bezoekers. Het is de raad echter niet duidelijk hoe zij dit gaat aanpakken. In 
de aanvraag wordt, opmerkelijk genoeg, juist uitgegaan van lagere 
bezoekerscijfers in 2021 en volgens de begroting daalt het percentage 
publieksinkomsten en eigen inkomsten in 2021. Tegelijkertijd stijgt de 
begroting in die periode en nemen de subsidie-inkomsten toe. Hierdoor 
neemt de - mede door de leeftijd van de doelgroep in vergelijking met 
andere BIS-instellingen - relatief hoge subsidie per kaartje nog verder toe.  
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
Educatie en participatie zijn belangrijke activiteiten van Cinekid. De 
instelling heeft een uitgebreid educatieprogramma, variërend van 
Masterclasses en MediaLab-workshops voor kinderen, tot 
leerkrachtentrainingen. Het Video on Demand-platform ‘Film in de klas’ is 
voor Cinekid een manier bij uitstek om kinderen te bereiken. De raad is 
positief over de ondernomen activiteiten, maar mist gespecificeerde 
bereikcijfers. 
 
Cinekid wil veel nieuwe activiteiten ondernemen om het publieksbereik te 
vergroten, zoals 'dagjes Cinekid', de inzet van influencers en de vorming van 
een online community. Ook stelt zij zich ten doel meer inzicht te krijgen in 
haar bereik en impact voor alle doelgroepen, en wil zij een vernieuwde 
communicatiestrategie gaan hanteren. Zo wordt gedacht over een mascotte 
om de merkbekendheid te vergroten en ‘het merk Cinekid’ een spin in het 
web van jeugdfilm te maken. De raad mist, behalve gekwantificeerde 
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doelstellingen met betrekking tot het bereik, een concrete uitwerking van 
deze plannen. 
 
Geografische spreiding 
Cinekid is een festival dat goed is geworteld in Amsterdam. Ze werkt samen 
met talrijke instellingen, zoals theaters, scholen en andere culturele 
instanties. Ook zijn leerlingen van diverse roc’s vrijwilliger bij het festival. 
Cinekid on Tour is het landelijke programma voor MediaLab-workshops in 
theaters in ongeveer dertig steden. Zowel in Amsterdam als in het land 
realiseert Cinekid in 2019 29.000 bezoeken, in totaal dus 58.000. De raad is 
benieuwd hoeveel publiek van buiten Amsterdam het festival in Amsterdam 
bezoekt. 
 
Cinekid vindt landelijke spreidingsactiviteiten belangrijk en wil met Cinekid 
on Tour scholen en kinderen in de regio en de provincie bereiken. De raad 
ziet dit met zeer grote interesse tegemoet vanwege het al geduide belang 
hiervan. Cinekid gaat in gesprek met de cultuurregio’s met het doel Cinekid 
on Tour financieel gezonder in te richten. De raad kijkt uit naar de 
uitwerking hiervan. In Amsterdam ligt de focus op het vinden van nieuwe 
initiatieven in de wijken om gedurende het jaar activiteiten mee te 
ontwikkelen. Dit lijkt de raad een goede manier om meer kinderen te laten 
kennismaken met de kwalitatieve jeugdfilm. 
 
Toepassing Fair Practice Code 
De raad vindt dat Cinekid bij de toepassing van de Fair Practice Code nog 
een stap kan maken. Voor de komende jaren heeft Cinekid nog een aantal 
concrete maatregelen voorzien. In 2019 zijn de arbeidsvoorwaarden herzien 
en Cinekid geeft aan het salarishuis te verbeteren. De raad is benieuwd naar 
de concrete invulling van deze verbetering. Het is niet duidelijk wat de 
afspraken zijn met betrekking tot bijvoorbeeld overwerk en ook niet welke 
rol Cinekid speelt in de sociale dialoog over eerlijke beloning. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
De Governance Code Cultuur wordt toegepast en nageleefd. Cinekid werkt 
volgens het raad-van-toezichtmodel. De manager Finance & Operations 
heeft samen met de directeur de dagelijkse leiding. De raad van toezicht 
vergadert vier keer per jaar en evalueert jaarlijks eenmaal zonder directeur. 
Hiervan wordt een verslag beschikbaar gesteld.  
 
Op 1 januari 2020 is een nieuwe directeur aangetreden. Vanwege het zeer 
plotselinge vertrek van de vorige directeur, met wie de monitorgesprekken 
zijn gevoerd, heeft de raad zorgen over de stabiliteit van de organisatie. Het 
lijkt hem daarom belangrijk dat de nieuwe directeur voldoende 
mogelijkheden heeft om haar rol en verantwoordelijkheid te nemen. De raad 
kijkt uit naar de plannen van de nieuwe directeur. 
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Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
Cinekid past de Code Diversiteit en Inclusie goed toe. Diversiteit is voor 
Cinekid op meerdere vlakken belangrijk, zowel in de programmering als in 
de organisatie en de communicatie. Uit de Scan Culturele Diversiteit 2018 
bleek dat Cinekid met een uitkomst van 87,5 procent ‘goed tot uitstekend’ 
scoort in de categorie van instellingen met veel aandacht voor diversiteit, 
hetgeen de raad een mooi resultaat vindt. 
 
Cinekid besteedt in haar programma aandacht aan producties over kinderen 
van uiteenlopende sociaaleconomische achtergronden. Ook is het 
programma zowel geografisch, als in onderwerpkeuze divers. Cinekid wil 
een zo breed mogelijk publiek bereiken, onder meer door het toepassen van 
prijsdifferentiatie en het samenwerken met maatschappelijke partners, 
waaronder de IMC Weekendschool. Voor de komende periode wil Cinekid 
nieuwe doelgroepen bereiken door het aanstellen van jaarlijkse 
gastprogrammeurs met een ‘andere’ culturele achtergrond. Daarnaast heeft 
zij de ambitie de toegankelijkheid voor rolstoelers en voor doof en 
slechthorend publiek te verbeteren. 
 
De samenstelling van het personeel is volgens Cinekid divers. Bij 
wisselingen van de vaste functies geeft zij voorrang aan kandidaten met een 
andere culturele achtergrond. Ook de vrijwilligers hebben een diverse 
culturele achtergrond. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer roc’s, 
pabo’s en het bureau New Faces. Cinekid wil onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om (tijdelijke) medewerkers met een beperking aan te 
trekken. 


