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International Documentary Filmfestival 
Amsterdam 
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 1.158.684 
Gevraagd subsidiebedrag: € 1.271.100  
 
Over de instelling  
Stichting International Documentary Filmfestival Amsterdam (hierna: 
IDFA) is het grootste documentairefestival ter wereld. IDFA groeit gestaag 
met in 2019 een recordaantal van 295.000 bezoeken. Jaarlijks vertoont het 
festival ongeveer driehonderd documentaires uit binnen- en buitenland. 
Deze worden geselecteerd op basis van artistieke kwaliteit, urgentie en 
toegankelijkheid. IDFA streeft ernaar een zo groot mogelijk publiek kennis 
te laten maken met artistieke documentaires. Tijdens het festival organiseert 
IDFA onder andere tentoonstellingen, installaties en live events. Ook 
organiseert IDFA voor scholieren, in het kader van educatie, workshops en 
schoolvoorstellingen. Naast publiek richt IDFA zich op professionals: met 
een markt, het Forum, waar filmmakers, producenten en belanghebbenden 
samenkomen en projecten worden gepresenteerd.  
 
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 International Documentary 
Filmfestival Amsterdam een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.158.684. 
 
De raad is zeer positief over de aanvraag die IDFA heeft ingediend. Het plan 
zit solide in elkaar, heeft inhoudelijke visie en is concreet en realistisch. Het 
belang van IDFA is groot en veelzijdig.  
Het festival maakt al jaren een continue positieve ontwikkeling door, 
waarbij ze een voortdurende hoge kwaliteit biedt en zich telkens weet te 
verbeteren. Met faciliteiten als het Forum en Docs for Sale is IDFA er niet 
alleen voor publiek, maar ook voor professionals afkomstig uit vele landen. 
Het festival trekt circa 40 procent publiek van buiten Amsterdam. Het 
landelijk belang wordt nog versterkt door ‘IDFA on Tour’ en de 
samenwerking met de NPO, die IDFA-documentaires op televisie uitzendt. 
 
De spin-off van het festival is groot en IDFA heeft aantoonbaar nationaal en 
internationaal effect op de waardering voor en de kennis van documentaires. 
Ook de spin-off in de media is groot.  
 
IDFA past de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code 
Diversiteit en Inclusie redelijk goed toe. Het festival loopt tegen haar 
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financiële grenzen aan, onder andere door onvoldoende structurele 
financiering, een relatief laag eigen vermogen en stijgende kosten van de 
huisvesting en festivallocaties. 
 
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
De raad vindt IDFA een uiterst relevant festival in binnen- en buitenland, 
met een goede reputatie. IDFA heeft een unieke positie in Nederland en 
onderscheidt zich van andere festivals, met een nadruk op de artistieke 
cinematografische documentaire. Met de aanscherping van de artistieke 
kwaliteit en de nadruk op diversiteit, nam de hoeveelheid publiek voor het 
festival de afgelopen jaren toe. Het festival richt zich op publiek én op 
filmmakers. Jaarlijks komen ruim drieduizend professionals samen om 
zaken te doen, kennis te vergaren, inspiratie op te doen en te netwerken.  
 
Het aanbod op IDFA is divers en inclusief, zowel vanwege de focus op niet-
westerse culturen en het vertonen van werk van vrouwelijke makers, als 
vanwege de variëteit aan onderwerpen en thema’s. Als een van de 
belangrijkste en grootste documentairefestivals ter wereld is IDFA - naast 
een netwerkplatform - een agenderend instituut dat samenwerkt met veel 
verschillende partners. Met onder meer IFFR heeft IDFA de afgelopen 
periode het initiatief genomen tot International Coalition of Filmmakers at 
Risk, gericht op het ondersteunen van filmmakers die met politieke 
vervolging worden bedreigd.  
 
Voor de komende jaren ziet de raad een solide en goed doordacht plan met 
duidelijke artistieke uitgangspunten met betrekking tot de selectie van 
producties en te leggen accenten. Zo geeft IDFA tegenwicht aan de westerse 
dominantie en the male gaze binnen de filmindustrie door ruimte te bieden 
aan films die vanuit een niet-westers ideologisch perspectief of het 
vrouwelijk standpunt zijn gefilmd. Andere accenten zijn DocLab, de plek 
voor non-lineaire interactieve documentaire projecten, en de 
jeugddocumentaire via IDFA Junior en Kids &Docs. Daarnaast besteedt 
IDFA aandacht aan de Nederlandse documentaires. Niet alleen door deze te 
vertonen maar ook door het ondersteunen, promoten en opleiden van 
Nederlands talent. Door deze aandacht geeft IDFA zich rekenschap van de 
verankering in Nederland.  
 
Vernieuwing  
De vernieuwing van IDFA zit de komende periode in activiteiten rondom 
nieuwe media, zoals immersieve media (bijvoorbeeld virtual reality) en 
interactieve media. DocLab is het platform van IDFA voor interactieve 
documentairekunst en storytelling. Het biedt een programma met 
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tentoonstellingen, events en een conferentie. In 2018 is een samenwerking 
aangegaan met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in een 
research en development-programma, gericht op het initiëren van 
grensverleggende, artistieke pilots en de productie van prototypes van 
nieuwe vormen van interactieve documentairekunst. 
 
De komende periode breidt IDFA haar DocLab-activiteiten uit. Met MIT en 
andere partners wordt een internationaal onderzoeksplatform gerealiseerd 
voor onafhankelijke mediakunst en reflectie. De raad is benieuwd hoe dit 
concreet wordt ingevuld. Voor het publieksprogramma voor nieuwe media 
wil DocLab zich sterker positioneren en op zoek gaan naar een duurzame 
centrale festivallocatie. De raad is er positief over dat IDFA deze lijn van 
vernieuwing van de afgelopen jaren continueert en uitbouwt.  
 
Met de IDFAcademy heeft het festival de ambitie om het belangrijkste 
opleidingstraject ter wereld voor documentairetalent te initiëren. De 
komende periode worden scherpere keuzes gemaakt bij de selectie van 
talenten en vindt er meer begeleiding op maat plaats. Andere initiatieven 
zijn een tweede IDFAcademy Lab, fellowships en IDFAcademy Online.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
IDFA is transparant over beloning. De salarissen bij IDFA zijn gebaseerd op 
een in 2005 door KPMG ontwikkeld salarishuis met schalen en periodieken 
waarover jaarlijks inflatiecorrectie plaatsvindt. In 2015 is dit aangepast naar 
een generiek functiehuis. Het voeren van een duurzaam en transparant 
personeelsbeleid, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het jaarlijks 
belonen van goed functioneren, staat onder druk, omdat er onvoldoende 
structurele financiering is. Voor zzp’ers wordt het brutoloon vermeerderd 
met de vakantietoeslag en een percentage voor de afdracht van sociale 
lasten. 
 
IDFA heeft een matige financiële gezondheid en de publieksinkomsten zijn 
de grootste batenpost. De raad maakt zich hier enigszins zorgen over. 
Daarnaast heeft IDFA een relatief laag eigen vermogen dat haar kwetsbaar 
maakt. Een van de uitdagingen waar IDFA de komende jaren mee te maken 
heeft, is de grens aan de groei van het aantal bezoekers. De raad heeft 
waardering voor het realisme van IDFA op dat gebied: nu inzetten op meer 
bezoekers is niet opportuun, wegens de beperkte stoelcapaciteit in de stad, 
de kosten van spreiding en de stijgende (locatie)kosten in (de binnenstad 
van) Amsterdam en de beperkte financiële middelen.  
 
IDFA anticipeert met een aanvraag bij de Nationale Postcode Loterij op het 
(gedeeltelijk) wegvallen van de bijdrage van de Ford Foundation van    
750.000 euro in 2022. Het is de vraag of dit voldoende is, en wat de 
strategie is als die aanvraag niet wordt gehonoreerd.  
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Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
Educatie is belangrijk voor IDFA; met een totaal van 40.000 werd in 2019 
een indrukwekkend aantal scholieren bereikt. Het aanbod bestaat uit 
schoolvoorstellingen tijdens het festival. Hierbij wordt gekeken naar de 
documentaire, is er een nagesprek, een ontmoeting met de regisseur en 
lesmateriaal. Deze voorstellingen vinden plaats in Amsterdam en elders in 
het land, zoals in Boxtel en Zwolle. Daarnaast biedt IDFA met ‘DOCSchool 
Online’ een kanaal aan met honderd documentaires die gratis in de klas 
bekeken en behandeld kunnen worden, met daarbij ontwikkeld lesmateriaal. 
Ook organiseert IDFA workshops en heeft het IDFA Meets ontwikkeld: 
events buiten het festival met documentaires en discussies voor 
(Amsterdamse) jongeren met verschillende achtergronden. De komende 
periode wordt dit programma verder uitgebreid. De raad is positief over 
deze events. 
 
De raad constateert een aanzienlijke stijging van het aantal scholieren ten 
opzichte van voorgaande jaren. Naast leerlingen van de middelbare school 
gaat het ook om mbo-studenten. Dit is een positieve ontwikkeling, ook met 
oog op de diversiteit van toekomstig publiek. IDFA wil de komende periode 
50.000 leerlingen bereiken. Ze ziet voornamelijk groeimogelijkheden in de 
programmering door het jaar heen, niet zozeer tijdens het festival. De raad 
is benieuwd naar de concrete plannen. 
 
IDFA richt zich op een nationaal én een internationaal publiek. Dat publiek 
is grotendeels hoogopgeleid. Zo’n 40 procent van het publiek komt van 
buiten Amsterdam. Ook op andere manieren wordt de rest van Nederland 
bediend. Zo worden de prijswinnaars via The Best of ‘IDFA on Tour’ 
vertoond in theaters in het land. IDFA heeft de ambitie om deze 
partnerships te versterken en waar mogelijk uit te breiden. Ook werkt zij 
samen met de NPO, waardoor jaarlijks festivaldocumentaires op televisie 
worden uitgezonden. 
 
Geografische spreiding 
IDFA is goed geworteld in de regio en maakt werk van geografische 
spreiding. In Amsterdam is IDFA actief bezig om jongeren te bereiken in 
verschillende stadsdelen. Het festival heeft satellietlocaties in Amsterdam 
Zuidoost, -West en -Noord. Om spreiding én een jonger en cultureel divers 
publiek te bereiken, werkt IDFA nauw samen met (Amsterdamse) culturele 
instellingen. IDFA Meets, gericht op (diverse) jongeren in de wijken van 
Amsterdam, wordt de komende jaren verder ontwikkeld, samen met nieuwe 
stedelijke partners. 
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Buiten de stad, zoals in Boxtel en Zwolle, vonden er schoolvoorstellingen 
plaats en waren er activiteiten in Nijmegen, Groningen en Rotterdam. Als 
het festival is afgelopen, worden de prijswinnaars in ruim zestig theaters in 
het land vertoond tijdens ‘The Best of IDFA on Tour’. Voor de periode 2021 
– 2024 is het doel dit aantal uit te breiden. Een landelijk publiek wordt 
verder bereikt via de samenwerking met de NPO. Hierbij worden 
festivaldocumentaires tijdens het festival op televisie vertoond.  
 
Toepassing Fair Practice Code 
De raad waardeert de inspanning van IDFA op dit gebied. Het team wordt 
betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie (beleidsplan en 
jaarplannen), het verduurzamen van werkrelaties, het vastleggen van 
werkprocessen en het evalueren met medewerkers. IDFA vergoedt 
reiskosten woon-werk. Vaste en tijdelijke werknemers kunnen deelnemen 
aan de pensioenvoorziening. Ook is er voor hen een verzuimverzekering 
afgesloten en worden reiskosten vergoed. Het is echter onduidelijk hoe 
IDFA invulling geeft aan de sociale dialoog. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
IDFA maakt werk van de Governance Code Cultuur. De afgelopen periode is 
een nieuw bestuurs- en directiereglement opgesteld, zijn de statuten 
aangepast en heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. De komende 
periode wordt het (nieuwe) bestuur verder samengesteld op basis van 
deskundigheid en diversiteit. Ook wordt onderzocht of het bestuur zal 
worden omgevormd tot een raad van toezicht. Daarnaast worden de 
stichtingen IDFA en IDFA Bertha Fund bestuurlijk omgevormd tot een 
personele unie, onder één directie en één bestuur.  
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
De raad is positief over de omgang met de Code Diversiteit en Inclusie. 
Zowel in programma, organisatie als publiek werkt IDFA aan meer 
diversiteit. Zo wordt gelet op een goede verhouding tussen het aantal 
mannelijke en vrouwelijke makers. Het streefpercentage van fiftyfifty is in 
2019 behaald. Ook is de afgelopen periode het aandeel niet-westerse films 
gestegen van 25 procent naar 40 procent. Van de professionals kwam 30 
procent uit niet-westerse landen. IDFA streeft ernaar dit aandeel de 
komende jaren te laten stijgen. Ook probeert IDFA samen met culturele 
instellingen een jonger en meer divers publiek te bereiken. Met de ‘IDFA 
Meets’ zijn voorstellingen voor bijna drieduizend jongeren georganiseerd. 
De raad is benieuwd naar concrete maatregelen van IDFA om een lager 
opgeleid en minder vermogend publiek te bereiken. 
 
Diversiteit streeft IDFA ook in de organisatie na. IDFA laat zich adviseren 
over inclusieve vacatureteksten, er is een taalgids ontwikkeld voor inclusief 
taalgebruik en er is een survey uitgevoerd om in kaart te brengen hoe divers 
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het festivalteam is en of medewerkers zich betrokken, welkom en veilig 
voelen. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om waar nodig het 
introductieprogramma aan te passen. De raad is zeer positief over de acties 
die IDFA op dit gebied heeft ondernomen. 
 


