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Eye 
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 2.081.000  
Gevraagd subsidiebedrag: € 2.081.000  
 
Over de instelling   
Stichting Eye Filmmuseum (hierna: Eye) is het nationale instituut voor de 
filmsector, met zowel een publieksfunctie als een belangrijke taak voor 
filmprofessionals. Eye vraagt aan als ondersteunende instelling voor film. 
Haar taakgebieden in dat kader zijn: landelijke filmeducatie en 
internationale promotie van de Nederlandse film(sector). De promotietaak 
verricht ze in samenwerking met het Filmfonds.  
 
Behalve een ondersteunende instelling is Eye ook een museum voor 
filmerfgoed en filmcultuur. Eye presenteert haar collectie en nieuwe 
(internationale) ontwikkelingen in de beeldcultuur door middel van 
tentoonstellingen en filmvertoningen. Die filmvertoningen zijn enerzijds 
uniek en anderzijds overlappend met filmaanbod dat ook elders te zien is. 
De museale taken worden gefinancierd op grond van de Erfgoedwet en niet 
beoordeeld in het kader van deze aanvraag. 
 
Subsidieadvies  
De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.34 van de Regeling 
op het specifiek cultuurbeleid. 
 
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Eye Filmmuseum een 
subsidiebedrag toe te kennen van € 2.081.000, mits zij:  
 

● een concreet, separaat activiteitenplan voor haar taken als 
ondersteunende instelling indient. Hierin zijn zoveel mogelijk 
meetbare ambities opgenomen, voorzien van een tijdpad. 

● een gedetailleerde, separate begroting voor haar taken als 
ondersteunende instelling indient. Hierin zijn de geldstromen, fte’s 
en resultaten voor landelijke educatie en internationale promotie 
uitgesplitst. 

● haar taken en resultaten in een midterm review evalueert. 
 

De raad vindt Eye van groot nationaal en internationaal belang voor de 
filmsector en heeft veel respect voor de stevige positie die de instelling heeft 
ingenomen in de (inter)nationale filmcultuur. Eye is een boegbeeld én 
voorbeeld voor de film en ook in die zin van grote betekenis voor de sector. 
Specifiek op het gebied van landelijke educatie en internationale promotie 
speelt de instelling eveneens een belangrijke rol, met name als coördinator 
en lobbyist. Het activiteitenplan dat Eye voor deze taken als ondersteunende 
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instelling heeft ingediend, vindt de raad echter te summier en te weinig 
transparant uitgewerkt. Het is noodzakelijk dat Eye haar beleid en 
geldstromen op die twee fronten inzichtelijker maakt. Daarin schiet zij in de 
aanvraag tekort. Welke concrete resultaten zijn er behaald, welke wil zij in 
de periode 2021 – 2024 behalen en welke budgetten en fte’s zijn daaraan 
gekoppeld?  
 
Daarnaast is het van belang dat Eye haar museale en sectortaken scheidt en 
zodoende transparant maakt waaraan middelen en menskracht worden 
besteed. In de aanvraag wordt wederom te weinig gedaan met dit al vaker 
door de raad geuite aandachtspunt.  
 
Eye is een financieel redelijk gezonde instelling. Zij reflecteert goed op de 
Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en 
Inclusie. 
  
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
De raad vindt dat Eye een unieke positie inneemt in de Nederlandse 
filmsector en van lokaal, nationaal en internationaal belang is. De instelling 
heeft niet alleen een bijzondere collectie en een bijzonder programma, ze is 
ook een uitstekende netwerker en lobbyist voor de film(sector). Voor de 
periode 2021 – 2024 adviseert de raad voor het eerst over alleen de 
sectorondersteunende taken van Eye; de museale taken worden gefinancierd 
op grond van de Erfgoedwet.  
 
Als ondersteunende instelling in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 
dient Eye op het terrein van landelijke filmeducatie en mediawijsheid kennis 
te delen, innovatieve landelijke projecten te ontwikkelen en uit te voeren, en 
landelijke activiteiten te coördineren. Eye’s belangrijkste inzet de afgelopen 
jaren was het verkrijgen van een structurele plek voor film in het 
onderwijscurriculum. Met dat doel voor ogen zijn enkele korte 
(voor)filmpjes ontwikkeld en heeft Eye werkgroepen ingericht met leden uit 
het Landelijk Netwerk Filmeducatie dat zij coördineert. Ook de komende 
periode blijft de focus liggen op het realiseren van deze leerlijn. In de 
periode 2021 – 2024 wordt verdergegaan met het inventariseren van 
bestaand educatieaanbod en behoeften daaromtrent, en met het 
ontwikkelen van lessen, modules en docentenhandleidingen. Ook 
continueert Eye landelijke projecten als de Nederlandse Filmnacht.  
 
Op het gebied van de internationale promotie en versterking van de 
internationale positie van de Nederlandse film en de Nederlandse 
filmsector, werkt Eye inmiddels samen met het Filmfonds. De drie pijlers 
onder de internationale profilering van de Nederlandse film(sector) zijn: 
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aanwezigheid op buitenlandse festivals, promotie van Nederlands filmtalent 
en een eenduidige communicatie- en promotiestrategie. Er zijn diverse 
inhoudelijke aandachtsgebieden de komende jaren, waaronder immersieve 
media, documentaires, animaties, publieksfilms en mogelijk ook nog 
televisiedrama.  
  
De raad ziet het belang van Eye maar heeft grote moeite met haar aanvraag. 
Allereerst is hij er niet van overtuigd dat eerder gemaakte keuzes wel de 
meest efficiënte en effectieve zijn. Eye’s geschiedenis met landelijke educatie 
en internationale promotie gaat terug tot de fusie met Holland Film en het 
Nederlands Instituut voor Filmeducatie. Daarbij zijn ook de budgetten voor 
deze taken overgeheveld naar Eye. Beide taken staan dus al jaren op de 
agenda. Toch wordt landelijke educatie met een ‘nulmeting’ in 2019 weer als 
nieuw beleid gepresenteerd en is Eye voor de internationale promotie 
wederom bezig met het ontwikkelen van een strategie, alsof er ook op dat 
front nog niets is gerealiseerd. De raad verwacht een meer regisserende, 
resultaatgerichte houding van Eye.  
 
In de tweede plaats vindt de raad de aanvraag mager en niet transparant 
uitgewerkt. Eye heeft een activiteitenplan voor de gehele organisatie 
ingediend, met slechts twee beknopte hoofdstukken over landelijke educatie 
en internationale promotie, de taken waarover de raad adviseert en 
waarvoor 2.081.000 euro wordt aangevraagd. De plannen blijven – 
 wellicht daardoor – erg schetsmatig en de zeggingskracht ervan is 
vrijblijvend. De raad vindt het symptomatisch dat Eye haar sectortaken 
überhaupt niet heeft opgenomen in haar instellingsmissie. In de aanvraag 
wordt geen aandacht besteed aan wat de doorlopende leerlijn film zou 
moeten behelzen en de ambities op het gebied van promotie zijn zo breed 
geformuleerd, dat de raad vreest dat Eye hiermee de focus verliest. Het 
aantal leden van het Landelijke Netwerk Filmeducatie is in 2019 weliswaar 
gegroeid van achttien naar tweehonderd, waaruit de raad opmaakt dat het 
veld behoefte heeft aan krachtenbundeling en daarin ook vertrouwen heeft, 
maar Eye maakt onvoldoende duidelijk wat de beoogde output van het 
netwerk is en hoe het in de praktijk functioneert. De brede samenstelling, 
met vertegenwoordigers uit onder meer de filmsector, het onderwijs en 
koepelinstellingen is bijzonder, maar de vraag is wel: wat wordt er bereikt? 
Dit wordt niet duidelijk in de aanvraag. Ook blijkt niet waaruit de 
afstemming met overige relevante partijen in de filmsector bestaat, iets wat 
de raad wel aanbeveelt. Alleen de collega-sectorondersteunende instellingen 
Dutch Culture en Het Nieuwe Instituut worden genoemd.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat concrete resultaten en prestaties 
moeilijk te herleiden zijn en dat ook de ambities en doelstellingen voor de 
komende periode weinig concreet worden gemaakt. Het prestatieoverzicht 
in het aanvraagformulier vraagt om meer duiding. Steeds rijst de vraag: 



 
  

 

Eye  4 

welke concrete doelstellingen stelt Eye zichzelf? Wat is haar rol, haar 
meerwaarde, ook in samenwerking met bijvoorbeeld het Landelijk Netwerk 
Filmeducatie en het Filmfonds en in relatie tot internationale distributeurs 
en sales agents?  
 
Vernieuwing  
Eye heeft het voornemen om naast films en filmplannen in het bijzonder ook 
Nederlands filmtalent internationaal te promoten. Het gaat om talent in vele 
vakgebieden: regie, scenario, productie, montage, camera en geluid. Dat 
vindt de raad uiteraard een goed idee, maar ook hier geldt: de uitwerking 
ontbreekt in de aanvraag. Er wordt gedacht aan het uitbreiden of 
samenvoegen van reisbeurzen en aan (meer) samenwerking met Dutch 
Culture en Nederlandse ambassades, maar het beleid is nog in ontwikkeling. 
Ook is niet duidelijk in hoeverre de voorgenomen activiteiten afwijken van 
reeds bestaande programma’s waarin Eye en Filmfonds samenwerken, zoals 
‘Shooting Stars’ en ‘Producers on the Move’ van European Film Promoties.  
 
Het online promotie- en presentatieportal SEE NL Live 
(eyeinternational.nl), waarvoor in 2019 de basis is gelegd, vindt de raad een 
waardevolle vernieuwende stap in de aanpak van de internationale promotie 
van de Nederlandse film(sector). 
 
Eye schrijft betrokken te zijn bij de oprichting van een breed door de 
filmsector gedragen Ontwikkelinstelling voor film, met regionale 
knooppunten in onder meer Limburg, Utrecht, Leeuwarden en Amsterdam 
(MACA). Op dit initiatief en de rol van Eye daarin wordt in het plan niet 
gereflecteerd. 
 
Op het gebied van de landelijke educatie signaleert de raad vernieuwing in 
de doorlopende leerlijn. Hij hoopt dat die leerlijn in de komende periode 
ook daadwerkelijk gaat worden gerealiseerd. 
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
Eye hanteert een eerlijk beloningsbeleid. Zij volgt de cao Museum. 
Kunstenaars en artiesten worden marktconform of volgens de richtlijnen 
van het Mondriaan Fonds betaald. De uitgangspunten van de Fair Practice 
Code lijken te zijn verwerkt in de cijfers, maar Eye is hierover niet expliciet 
en stelt ook dat adequate honorering afhankelijk is van de middelen die de 
overheid hiervoor beschikbaar stelt.  

Lichte zorgen heeft de raad over de financiële gezondheid van Eye. De 
liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen waren hoog in 2018, 
maar het verdienvermogen daalde de afgelopen jaren enigszins en in 2018 
was Eye voor 57 procent afhankelijk van structurele subsidie van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De komende 



 
  

 

Eye  5 

jaren komt de financieringsmix meer onder druk te staan met, volgens Eye, 
ruim 32 procent eigen inkomsten en een afhankelijkheid van subsidies van 
ruim 67 procent. In de zomer van 2019 heeft Eye de minister van OCW een 
knelpuntenbrief gestuurd en gevraagd om extra budget voor de 
internationale promotie van Nederlandse films. Met ingang van 2021 wordt 
de bijdrage vanuit het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 
verhoogd. Volgens de toelichting op de begroting komen deze structurele 
gelden bovenop de aangevraagde BIS-subsidie.  

Grote zorgen heeft de raad over het gebrek aan transparantie bij Eye. In de 
begroting blijven geldstromen voor sectortaken en museale taken verweven, 
een probleem dat de raad reeds herhaaldelijk heeft aangekaart. Zo is er nog 
steeds één budget voor Eye’s eigen en Eye’s landelijke educatietaak en zijn 
de 14,5 fte voor de ondersteunende taken niet opgesplitst in educatie en 
promotie. Typerend voor de verwevenheid is dat de instelling voor haar 
internationale promotietaak de overkoepelende naam SEE NL op de website 
plaatst onder Eye International. Verder maakt Eye onvoldoende duidelijk 
waaraan de gelden precies worden besteed. Zo is bijvoorbeeld niet zichtbaar 
welk deel van het promotiebudget zij inzet voor eigen activiteiten en welk 
deel als sponsoring gaat naar promotionele activiteiten door Nederlandse 
producenten. Ook is uit de toelichting niet op te maken welke onderdelen 
van de internationale promotie worden gefinancierd vanuit het extra ICB-
budget. 

De raad is ermee bekend dat Eye niet is verzocht deelbegrotingen in te 
leveren en dat gelden voor de twee functies landelijke educatie en 
internationale promotie niet geoormerkt zijn. Maar de relatie tussen budget, 
activiteiten en prestaties is nu niet inzichtelijk genoeg, waardoor hij geen 
goed beeld kan krijgen van de bestedingen en deze dus ook niet goed kan 
beoordelen. Eye beheert een aanzienlijk bedrag ten behoeve van de sector, 
dat de afgelopen jaren ook meermaals door de minister is verhoogd. Het is 
in het belang van de sector en van Eye zelf dat de uitgaven transparant 
worden besteed en verantwoord en goed kunnen worden gemonitord en 
beoordeeld. Dat is nu niet het geval. Juist nu de museale taken sinds de 
invoering van de Erfgoedwet niet meer uit de BIS-gelden worden 
gefinancierd, dienen de bestedingen voor de verschillende functies duidelijk 
in kaart te worden gebracht.  

Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
Eye richt zich zowel voor haar educatie- als haar promotietaak op 
professionals, niet op consumenten. (Consumentenpromotie wordt in 
Nederland gedaan door de distributeur en in het buitenland door de 
filmfestivals of de buitenlandse distributeur.) De raad vindt het opmerkelijk 
dat in het plan slechts een zeer beknopte en zeer globale paragraaf wordt 
gewijd aan de internationale promotiestrategie.  
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Geografische spreiding 
Met een breed gedragen landelijk netwerk (tweehonderd leden in 2019) 
heeft Eye op het gebied van filmeducatie een goede regionale spreiding 
gerealiseerd. Eye geeft aan met zowel haar digitale educatieve materialen, 
als haar landelijke projecten (o.a. de Nederlandse Filmnacht en de Korte 
Film Poule) 250.000 mensen te bereiken. De raad is benieuwd hoe en waar 
een eventuele leerlijn zal worden geïmplementeerd. Eye maakt daarvan geen 
melding. 
 
Eye geniet in Amsterdam en onder landelijke (culturele) instellingen grote 
bekendheid. De lokale worteling is uitstekend, met een keur aan 
samenwerkingspartners – van musea, festivals en culturele wijkorganisaties, 
tot scholenkoepels, vakopleidingen en maatschappelijke instellingen.  
 
Toepassing Fair Practice Code 
Wat betreft fair pay ligt Eye op koers (zie ‘Eerlijke beloning en gezonde 
bedrijfsvoering’). Ook de bredere toepassing van de code is in orde. Bij de 
inhuur van personeel zet Eye medewerkers in via re-integratietrajecten van 
de gemeente. De instelling neemt haar verantwoordelijkheid in de sociale 
dialoog: ze is lid van de Museumvereniging en van Kunsten ’92.  
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
Eye past de code Governance Code Cultuur actief en secuur toe. Eye werkt 
met een raad-van-toezichtmodel. Er lijkt door de raad van toezicht echter 
niet te worden gereflecteerd op de manier waarop de inhoudelijke en 
financiële verslaglegging en verantwoording beter kan worden 
georganiseerd, wat te meer relevant is nu Eye zowel op grond van de 
Erfgoedwet als uit de BIS-gelden wordt gefinancierd.  
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
De raad vindt dat Eye goed op de code reflecteert. Ze geeft niet alleen aan 
wat ze onder diversiteit en inclusie verstaat – Eye richt zich nadrukkelijk 
ook op slechthorenden en slechtzienden – maar beschrijft ook welke acties 
ze onderneemt en wat er nog moet gebeuren. Er zijn voor de museale 
programmering onderwijsprogramma’s voor alle schooltypes en niveaus en 
specifieke programma’s om nieuwe, meer cultureel diverse doelgroepen te 
bereiken, zoals ‘Eye Shadow’ en het ‘Keep an Eye Festival’. Het personeel 
kreeg een training ‘Unconscious Bias’. Om op het niveau van 
personeelsbeleid nog inclusiever te worden, is een organisatiebrede 
werkgroep ‘Inclusie’ gevormd. In 2020 wordt een plan van die werkgroep 
geïmplementeerd.  
 
De raad moedigt Eye aan om ook voor haar landelijke educatietaak een visie 
en een plan van aanpak op diversiteit en inclusie te formuleren. 


