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Nederlands Film Festival 
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 975.138  
Gevraagd subsidiebedrag: € 1.231.000  
 
Over de instelling  
Stichting Nederlands Film Festival (hierna: NFF) is een in Utrecht gevestigd 
filmfestival dat in het teken staat van de promotie van de nationale film en 
beeldcultuur in brede zin, van speelfilms, documentaires en animatiefilms, 
tot innovatieve mediaproducties en series. Tijdens het festival in september 
is er naast de filmvertoningen een samenhangend programma van 
discussiebijeenkomsten, masterclasses en conferenties. NFF is ook een 
netwerkorganisatie die fungeert als platform voor kennisuitwisseling en 
verdieping van en voor de sector om op die manier de branche als geheel te 
versterken. 
 
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 Nederlands Film Festival een 
subsidiebedrag toe te kennen van € 975.138. 
 
De raad is redelijk positief over het plan van NFF. Het festival is relevant als 
promotor van de Nederlandse film en als netwerkorganisatie, maar zou aan 
kracht kunnen winnen als het de premièreplek voor meer grote Nederlandse 
producties werd. Door de brede missie van de etalagefunctie voor 
uiteenlopende Nederlandse producties ontbeert NFF een uitgesproken 
inhoudelijke artistieke signatuur. De raad ziet graag dat NFF naast het 
vinden van een goede balans tussen de genres in de programmering, zij blijft 
investeren in een uitgesproken randprogrammering die bijdraagt aan het 
versterken van haar artistieke signatuur en visie. 
 
De afgelopen jaren heeft NFF een positieve ontwikkeling doorgemaakt 
waarbij haar zichtbaarheid is toegenomen. De raad is te spreken over het 
plan voor De Machinerie, de nieuwe creatieve plek voor film en 
beeldcultuur. Dit initiatief kan zorgen voor meer bezoekers, impact en 
zichtbaarheid. Tegelijkertijd is het ook een impuls voor talentontwikkeling, 
educatie en innovatie. 
 
NFF staat er financieel goed voor. De komende periode zet NFF in op strak 
begrotingsbeheer, waarbij uitgaven pas gedaan worden als inkomsten zeker 
zijn. De raad merkt op dat NFF door zijn profiel moeilijker dan andere 
festivals aanspraak kan maken op Europese subsidies. De raad vertrouwt 
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erop dat door NFF, ondanks het verschil tussen het aangevraagde en het 
geadviseerde bedrag, de geplande activiteiten gerealiseerd kunnen worden. 
 
De raad waardeert de reflectie van NFF op de codes en de verbeterpunten 
die er nog zijn. NFF komt met een implementatieplan om de codes stevig in 
de eigen organisatie in te bedden. 
 
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
De raad vindt NFF het belangrijkste festival voor de Nederlandse Film. Het 
is relevant door zijn promotionele functie en door zijn rol als 
netwerkorganisatie. NFF creëert ook aandacht voor de Nederlandse film 
door (nationale) activiteiten als de uitreiking van Film Awards en de 
Nederlandse Filmnacht. Het internationale belang van het festival komt - 
weliswaar bescheiden in vergelijking met andere Nederlandse filmfestivals - 
vooral tot uiting door Holland Film Meeting, een ontmoetingsplek met 
buitenlandse coproducenten. 
 
De raad is te spreken over het programma voor professionals en het 
programmaonderdeel ‘Blikverruimers’, waarmee de instelling variatie in 
haar festival aanbrengt. Voor ‘Blikverruimers’ worden prominente makers 
uit de cultuursector uitgenodigd als gastcurator. Zij stellen een programma 
samen en gaan in gesprek over hun visie op media en film. 
 
De focus van NFF ligt op het aanbod van Nederlandse films; het heeft een 
belangrijke functie bij promotie van de Nederlandse film en beeldcultuur in 
brede zin. Met deze (brede) missie heeft NFF een landelijke etalagefunctie: 
de programmering van het festival varieert van arthouse tot commerciële 
films. De raad erkent dat dit positionering met een eigen artistieke signatuur 
lastiger maakt dan voor andere festivals. Ook constateert hij dat NFF 
afhankelijk is van de inhoudelijke en artistieke kwaliteit van de producties 
die op dat moment voorhanden zijn en dat er een beperkte animo bestaat 
om in september op NFF in première te gaan. Toch zou de raad graag zien 
dat NFF een goede balans weet te vinden tussen de genres in de 
programmering en dat zij daarnaast blijft investeren in een uitgesproken 
randprogrammering die bijdraagt aan het versterken van haar artistieke 
signatuur en visie. 
 
Voor de promotie van de Nederlandse film vindt de raad afstemming met 
het Filmfonds, de andere festivals en Eye wenselijk. Bij deze laatste 
instelling is de internationale promotie van de Nederlandse film belegd.  
 
De raad ondersteunt het voornemen van NFF om de komende periode de 
drie pijlers televisie, film en interactive te verlaten en deze meer integraal in 
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het programma te verweven. Ook wil NFF anders met Nederlandse 
premières omgaan: tijdens het festival én door het jaar heen wil het NFF een 
strategische partner zijn. De raad is benieuwd hoe dat er inhoudelijk uit gaat 
zien. 
 
Verder heeft NFF de ambitie om het Academy-systeem zo om te bouwen dat 
nieuwe producties, die worden ingeschreven voor de Gouden Kalf 
Competitie, het hele jaar door direct zichtbaar gemaakt en gehouden 
kunnen worden. Dit in tegenstelling tot de huidige procedure waarbij het om 
een kortere, specifieke periode gaat. Volgens de raad zou het beraden op het 
Academy-systeem verstandig zijn, mede met het oog op de hoge kosten die 
ermee gemoeid zijn. 
 
Vernieuwing  
De grootste vernieuwing zit de komende jaren voor NFF in De Machinerie, 
de nieuwe creatieve plek voor film en beeldcultuur. Deze locatie, in het 
Utrechtse Werkspoorgebied, moet uitgroeien tot een lokale, regionale en 
landelijke trekpleister voor publiek en professionals, met educatie, 
innovatie, presentatie en verbinding als pijlers. Met deze vestiging kunnen 
de programma-activiteiten beter door het jaar verspreid worden. Door het 
gebruik van De Machinerie verwacht NFF ook meer bezoekers te kunnen 
trekken. Ook kan de NFF Interactive Expo langer blijven staan, waarmee 
ook hiervoor de bezoekersaantallen kunnen stijgen. De Machinerie wordt 
een permanente plek voor het talentontwikkelingsprogramma van NFF en 
(voor)premières van Nederlandse films. De raad stelt vast dat NFF met De 
Machinerie meer mogelijkheden heeft om gedurende het jaar impact te 
maken en de zichtbaarheid te vergroten. Wel is de raad benieuwd hoe dit 
initiatief zich verhoudt tot bestaande initiatieven zoals filmbroedplaats 
Moving Arts Center Amsterdam (MACA), waarbij Eye betrokken is. De raad 
benadrukt het belang van goede afstemming met deze initiatieven. 
  
De raad is positief over het programma voor professionals. De afgelopen 
jaren werd het platform voor professionals uitgebreid met een vierdaags 
professionalsprogramma bestaande uit masterclasses, paneldiscussies en de 
NFF-Conferentie. De komende periode komt NFF met een andere opzet van 
de Holland Film Meeting (HFM), waaronder een pitch van Nederlandse 
makers voor internationale professionals.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
De raad vindt dat NFF goed werk maakt van eerlijke beloning. In 2019 zijn 
de arbeidsvoorwaarden en het (eigen) salarishuis geactualiseerd op basis 
van diverse cao’s en meer in lijn gebracht met de andere filmfestivals in de 
BIS. Er wordt gezocht naar een gezonder evenwicht tussen werk en 
capaciteit, aangezien de werkdruk te hoog ligt. Met vaste medewerkers 
worden jaarlijks beoordelingsgesprekken gevoerd, waarin doelstellingen 
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voor het nieuwe jaar en de persoonlijke ontwikkeling worden vastgesteld. 
NFF legt afspraken vast in contracten. NFF evalueert het festival jaarlijks 
met alle medewerkers, zowel individueel als per afdeling. Voor freelancers 
wordt het minimumtarief gehanteerd (minimumloon bij payroll, inclusief 
werkgeverslasten). In 2019 is een aantal vrijwilligersfuncties opgewaardeerd 
naar betaalde (freelance) functies. De organisatie realiseert zich dat de 
tarieven voor freelancers nog steeds laag zijn. Om hier verbetering in aan te 
brengen is voor de komende periode een verhoging van 5 procent van het 
budget voor freelancers opgenomen in de begroting. In de komende 
beleidsperiode wil NFF de freelancetarieven verder afstemmen op het 
salarishuis en in lijn brengen met andere filmfestivals. De komende periode 
neemt het aantal werknemers toe. Deze toename zit in tijdelijk personeel en 
is begroot om een stabielere basis voor de organisatie te kunnen creëren 
waarin de werkdruk beter verdeeld kan worden.  
 
NFF staat er financieel goed voor en heeft lage risico’s in de bedrijfsvoering. 
Een punt van aandacht blijft de grote afhankelijkheid van (incidentele) 
subsidies die doorslaggevend zijn in het wel of niet doorgaan van 
programmaonderdelen. NFF houdt een eigen vermogen van circa 10 procent 
van de begroting aan om tegenvallende inkomsten en verliezen te kunnen 
opvangen. Ook wordt de komende periode ingezet op strak 
begrotingsbeheer, waarbij uitgaven pas worden gedaan als inkomsten zeker 
zijn. De raad merkt op dat NFF door zijn profiel moeilijker dan andere 
festivals aanspraak kan maken op Europese of internationale 
gelden/subsidies. 
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
NFF heeft in 2019 het bereik onder de jeugd vergroot met het 
educatieprogramma ‘Film in de Klas’, dat zich richt op primair en voortgezet 
Onderwijs. In samenwerking met NPO Start en NTR Schooltv geeft NFF met 
‘Film in de Klas’ online toegang tot Nederlandse audiovisuele producties. Bij 
dit programma behoort ook lesmateriaal. De raad is te spreken over deze 
ontwikkeling. Een afstemming van het lesmateriaal voor Nederlandse film 
met andere festivals is aan te bevelen omdat zij ook lesmateriaal voor 
scholen ontwikkelen.  
 
NFF organiseert programma’s voor verschillende onderwijsniveaus (van 
primair tot wetenschappelijk onderwijs). Er zijn filmvertoningen met Q&A’s, 
filmcolleges met premièretitels en een panelgesprek en workshops VR, 
waarin leerlingen van het primair onderwijs een 360 graden film maken. 
Mbo-studenten worden beter bereikt dankzij rondleidingen door de 
Interactive Expo en speciaal voor hen ontwikkelde workshops ‘Social Media 
Stories’. De totale deelname aan het educatieprogramma tijdens het festival 
met vertoningen, Q&A’s en workshops als ‘Blik op de Set’, steeg in de 
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afgelopen beleidsperiode van circa 6.000 naar ruim 10.000 leerlingen en 
studenten. De raad is positief over het groeiende aantal leerlingen en de 
variatie in niveaus die worden bereikt. 
 
De komende periode wil NFF 40 procent meer bezoeken binnen het 
educatieprogramma realiseren. De instelling streeft naar een flinke toename 
in het bereik van ‘Film in de Klas’. De raad is benieuwd naar een 
specificering van deze toename en hoe dit concreet verwezenlijkt gaat 
worden. De afgelopen jaren is het personele bestand niet meegegroeid met 
de groei van het aantal leerlingen. Voor de komende periode wil NFF het 
educatieteam uitbreiden en meer budget reserveren voor onder meer 
werving, educatief materiaal, locatiekosten en rechten. Ook start NFF als 
een van de kernpartners samen met Kunst Centraal, HIT, Theater De Lieve 
Vrouw en Beeld en Geluid met de ontwikkeling van een Filmeducatie-hub 
voor midden-Nederland, om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aan 
sluiten. De raad is benieuwd hoe deze activiteit zich verhoudt tot Eye, die 
een sectorverantwoordelijkheid heeft voor filmeducatie in Nederland. 
 
Geografische spreiding 
Het programma van NFF wordt gepresenteerd in de bioscoopzalen, op de 
Interactive Expo, op bijzondere locaties in het centrum van Utrecht, en in de 
wijken en de regio. NFF is daarmee goed geworteld in stad en regio. 
 
De komende periode wordt de samenwerking met partners in de Utrechtse 
wijken en regio verder uitgebreid. Zo komen er meer openbare 
tentoonstellingen en vertoningen op bijzondere locaties, met nagesprekken 
met de makers. Ook werkt NFF samen met Post Utrecht (het voormalige 
postkantoor dat is verbouwd tot een cultuurgebouw met onder meer 
bibliotheek, filmzaal en auditorium) om vanaf 2020 het festival 
laagdrempelig in de stadskern te organiseren. De raad verwacht dat de 
komst van De Machinerie de regionale en nationale functie verder versterkt. 
Deze talenthub en broedplaats met kernspecialismes animatie en interaction 
design draagt bij aan de identiteit van stad en regio Utrecht, de HKU en haar 
makers. 
 
Toepassing Fair Practice Code 
De raad vindt dat NFF de principes van de Fair Practice Code redelijk goed 
toepast. NFF kent een pensioenregeling, inkomens- en 
aansprakelijkheidsverzekeringen. In een risicomanagementanalyse die in 
2020 wordt opgesteld krijgen de verschillende aspecten van de codes, 
waaronder de Fair Practice Code, een plek. In december 2019 hebben 
medewerkers van NFF de werksessie Fair Practice van Kunsten ’92 gevolgd. 
In het kader van de sociale dialoog legt NFF afspraken met (zakelijke) 
partners helder vast in contracten, betaalt een vergoeding voor het gebruik 
(muziek/beeld) en gaat zorgvuldig om met bronvermelding. Jaarlijks 
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evalueert NFF met alle medewerkers, zowel individueel als per afdeling. Ook 
met alle partners vinden evaluaties plaats. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
NFF beschouwt de toepassing van de Governance Code Cultuur als een 
integraal onderdeel van zijn activiteiten en bedrijfsvoering. NFF maakte in 
2019 de omslag naar een raad-van-toezichtmodel. NFF heeft aandacht voor 
de interne samenstelling met diversiteit en inclusie als belangrijke 
uitgangspunten en geeft de zoektocht naar leden voor de raad van toezicht 
onder de 40 jaar vorm door een stageplek te creëren. De raad juicht deze 
stap toe en is benieuwd op welke manier de stage wordt ingevuld. De raad 
van toezicht en bestuurder maken zich sterk voor een open cultuur. Zij zijn 
zich bewust van de eigen rol en verantwoordelijkheden. De onderlinge 
taakverdeling is een expliciet onderwerp van gesprek. Vanaf 2021 komt er 
een personeelsvertegenwoordiging. 
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
De raad heeft alle vertrouwen in de aanpak van NFF met betrekking tot de 
Code Diversiteit en Inclusie. De afgelopen periode is werk gemaakt van meer 
diversiteit binnen het programma en de publieksbenadering. Zo trok NFF 
gastprogrammeurs aan met verschillende culturele achtergronden, en waren 
diversiteit en inclusie belangrijke thema’s bij de samenstelling van de 
selectiecommissies en jury’s en bij de keuze van presentatoren en thema’s. 
Ook hanteert NFF een gedifferentieerd prijsbeleid met kortingen en gratis 
toegankelijke programma’s voor mensen met een kleine beurs. NFF zorgt 
dat films en activiteiten zo goed mogelijk toegankelijk zijn voor bezoekers 
met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. NFF geeft aan dat de 
afgelopen jaren het publiek met een andere culturele achtergrond is 
gegroeid van 14 naar 20 procent. De komende jaren zet NFF nog meer in op 
culturele diversiteit, door voor de programmering en communicatie op zoek 
te gaan naar nieuwe partners.  
 
De code Diversiteit en Inclusie vormt ook een belangrijk uitgangspunt in de 
samenstelling van het team van de organisatie van NFF. Aandachtspunt 
voor de komende beleidsperiode is het vergroten van de diversiteit in gender 
en culturele achtergrond onder personeel en vrijwilligers. NFF maakt 
gebruik van gespecialiseerde bureaus als New Faces en Colourful People 
voor de werving van personeel en vrijwilligers, en werkt met diverse 
partners aan het bereiken van een jongere doelgroep. 
 
Met betrekking tot de Code Diversiteit en Inclusie maar ook de twee andere 
codes, reflecteert NFF dat er meer stappen gezet moeten worden. In 2020 
ontwikkelt NFF een implementatieplan om de codes stevig in de eigen 
organisatie in te bedden. 
 


