
2017-2020

BELEIDSPLAN



Those Who Feel the Fire Burning



NFF Beleidsplan 2017-2020  3

Inhoud

Voorwoord | Perspectief

1. Profiel Nederlands Film Festival | Uniek, ervaren en relevant
1.1 Uniek podium voor de Nederlandse filmcultuur
1.2 Spiegel van de Nederlandse samenleving
1.3 Missie en visie
1.4 Netwerkorganisatie
1.5 Thuisbasis Utrecht

2. Terugblik 2013-2016 | Uitdagingen en successen
2.1 Uitdagingen
2.2 Successen

3. Activiteiten 2017-2020 | Kernactiviteiten en prioriteiten
3.1 Kernactiviteiten
 Publieksactiviteiten | voor publiek en professionals
 Platform voor professionele discussie | voor professionals
 Markt voor internationale co-producties | voor professionals
 Trainingen en podia | voor talent
 Educatie | voor jong publiek (‘publiek van de toekomst’)
 Promotie van de Nederlandse filmcultuur | voor publiek en professionals
3.2 Prioriteiten
 Innovatie stimuleren
 Balans houden tussen institutionele rol en eigen identiteit
 Nationale filmcultuur tonen in de internationale context
 Talent vinden en ontwikkelen
 Vergroten en verbreden (publiek)bereik

4. Educatie en participatie | Onderwijs en participatie
4.1 Onderwijs
4.2 Actieve deelname

5. Maatschappelijke waarde | Huidig en nieuw publiek
5.1 Huidige publiek
5.2 Nieuw publiek

6. Ondernemerschap | Hogere inkomsten, lagere kosten, breder draagvlak
6.1 Financiële positie
6.2 Financieringsmix en verdienmodel
6.3 Vereniging NFF Ondernemers Club en NFF Vrienden
6.4 Marketingactiviteiten en prijsstrategie
6.5 Personeelsbeleid
6.6 Toepassing Governance Code Cultuur

5

7
7
7
8
8
9

11
11
11

14
14
14
15
16
16
16
16
18
18
18
19
19
20

23
23
24

26
26
26

29
29
29
30
30
30
31



Hollands Hoop



NFF Beleidsplan 2017-2020  5

In 2020 bestaat het Nederlands Film Festival (NFF) veertig jaar. Met de ingang van de nieuwe 
beleidsperiode (2017-2020) slaat het Nederlands Film Festival de vleugels verder uit. Het gaat met 
volle kracht vooruit naar het mid-career-jubileum in schitterende nieuwe bioscoopcomplexen. Met 
Utrecht als kern waar de vakwereld en een groot nieuw publiek worden verwelkomd in de best 
geoutilleerde zalen, presenteert NFF zich online en op schermen en locaties in het hele land. 
De artistieke keuzes verrassen en vormen aanleiding tot discussie. Technologische veranderingen 
sturen de programmering evenzeer. En de nationale filmcultuur verhoudt zich zelfbewust en 
kritisch tot de veranderende politieke, sociale en internationale omgeving. Als Spiegel van 
Nederland reflecteert NFF het land en de makers, in al zijn diversiteit.
De pijlers Film, Televisie en Interactive zijn duidelijk gemarkeerd en zoeken elkaar op in een 
dynamische interactie. Het programma belichaamt de multimediale vervlechting en de Nationale 
Film- en Televisieconferentie is geëvolueerd tot Nationale Conferentie van het Bewegend Beeld. 
De ambitie om de auteursfilm, de kaskraker en de baanbrekende narratieve online-productie 
de aandacht en het respect te geven die zij verdienen, kan in 2020 in volle omvang worden 
waargemaakt. In 2020 zijn zij pas veertig, dat is jong voor de Gouden Kalveren die inmiddels 
eeuwigheidswaarde hebben.

Perspectief
Voorwoord



Prins

Uniek, ervaren en relevant
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‘Een nationaal perspectief biedt een stevig referentiepunt te midden van de overdaad van de 
nergens-en-overal-cultuur van globalisering.’ 
Peter Schjeldahl, The New Yorker (april 2015), over de expositie America Is Hard to See in het nieuwe 
Whitney Museum.

1.1 Uniek podium voor de Nederlandse filmcultuur 
Wat in 1981 begon als een bescheiden festival voor Nederlandse filmmakers is in omvang, 
bereik en impact uitgegroeid tot het gezichtsbepalende festival van de Nederlandse filmcultuur. Het 
Nederlands Film Festival is het enige podium waar deze nationale filmcultuur in haar volle breedte 
en van ‘hoog’ tot ‘laag’ wordt gepresenteerd, zonder de commerciële druk van de vertoningsmarkt.  

NFF toont de Nederlandse film als kunstuiting, ambacht, vermaak en spiegel van de samenleving. 
Het is het hele jaar actief om de Nederlandse filmcultuur te stimuleren, ondersteunen, promoten 
en van context te voorzien. Jaarlijks hoogtepunt is het tiendaagse festival met wekenlang grootse 
media-aandacht voor de Nederlandse film. Voor de vakwereld is NFF het toonaangevende platform 
voor inhoudelijke uitwisseling en innovatie. NFF programmeert honderden filmvertoningen, 
discussiebijeenkomsten, masterclasses, besloten conferenties en openbare bijeenkomsten. Dat 
doet het voor vele duizenden bezoekers per jaar; het grote publiek, professionals (van cameraman 
en editor tot production designer en componist), aanstormend talent en scholieren1. NFF viert de 
topprestaties in belangrijke vakdisciplines met de Gouden Kalveren: dé nationale prijzen van de 
Nederlandse film, die bijdragen aan het prestige van de Nederlandse film in binnen- en buitenland. 

NFF geeft inhoud aan de continue veranderingen en trends binnen het Nederlandse 
medialandschap. Enkele decennia nadat de halve wereld riep ‘Le cinéma est mort!’, is film 
veel meer geworden dan film alleen. Daarom incorporeert NFF in zijn programma disciplines 
die inspiratie vinden in de filmische vertelvorm én deze vertelvorm beïnvloeden. Van tv-drama, 
muziekvideo en beeldende kunst tot mode, games en interactieve producties. Of die nu te ervaren 
zijn via internet, tv, bioscoop of virtual reality, ze maken allemaal deel uit van de Nederlandse 
filmcultuur. 

1.2 Spiegel van de Nederlandse samenleving
NFF ziet de Nederlandse film niet alleen als een reflectie van samenleving en tijdsgeest, maar 
ook als cultuuruiting die beïnvloedt, vormt en gidst. NFF zelf is eveneens een spiegel van de tijd 
en van de Nederlandse cultuur geworden. Het heeft in de 36 jaar van zijn bestaan de Nederlandse 
filmcultuur gepresenteerd, geduid, bediscussieerd en vastgelegd. Zo is een groot, divers publiek in 
aanraking gebracht met de reikwijdte en kracht van deze filmcultuur. 

1. Profiel Nederlands Film Festival

Uniek, ervaren en relevant

1 Zie hoofdstuk 5: Huidig en nieuw publiek, p.26.
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1.3 Missie en visie
Missie 
Het Nederlands Film Festival is de graadmeter en aanjager van de nationale filmcultuur. Het viert 
de prestaties, bevraagt de feiten, en verbindt die cultuur met publiek en samenleving.

Visie 
Het Nederlands Film Festival is hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken 
bij de Nederlandse filmcultuur. Voor de vakwereld is NFF het enige allesomvattende platform voor 
inhoudelijke en ambachtelijke uitwisseling en innovatie. Als aanjager van vernieuwing bevordert 
NFF kruisbestuiving tussen disciplines. Ook zoekt het altijd verbanden tussen de kunst van het 
bewegend beeld en maatschappelijke urgentie. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht 
op de Nederlandse filmcultuur in het internationale krachtenveld. Het opereert bewust in het 
spanningsveld tussen artistiek en commercieel, tussen het populaire en het elitaire, het vertrouwde 
en het avontuurlijke, het verleden en het heden, het lokale en het globale. 

1.4 Netwerkorganisatie
NFF is intrinsiek op samenwerking gericht: een kernkwaliteit van de organisatie en een vereiste 
in de gefragmenteerde film- en televisiesector. Binnen de Nederlandse filmwereld is er bijna 
geen organisatie waar NFF níet mee samenwerkt. Het onderhoudt intensief nationaal en 
internationaal contact met onder meer commerciële distributeurs en vertoners, producenten, 
belangenorganisaties, makers, omroepen, filmfestivals, (facilitaire) bedrijven en fondsen. Met 
deze verbindende kwaliteit, die de sector NFF toedicht, weet het de sector te versterken. In het 
licht van de functie die NFF heeft in de culturele basisinfrastructuur is de samenwerking met EYE 
en het Filmfonds essentieel. NFF stemt zijn beleid af met beide instellingen. Ook met IFFR en 
IDFA wordt samengewerkt. NFF investeert in langdurige relaties met partners die zich artistiek 
en/of inhoudelijk manifesteren. Tegelijkertijd versterkt het zijn banden met private partijen, voor 
maatschappelijk en/of economisch rendement. 
NFF zoekt buiten de traditionele filmwereld steeds naar innovaties en trends die kunnen bijdragen 
aan de versterking en vernieuwing van het festival. Zo heeft het in 2013-2016 de band met de 
interactive- en game-sector versterkt. Deze partijen leveren nu een elementaire bijdrage aan 
het interdisciplinaire NFF-programma. NFF-partners en -stakeholders strekken zich inmiddels 
uit van de creatieve industrie tot de media, het onderwijs, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, 
natuurorganisaties en het bedrijfsleven.

Nederlands Academy-systeem 
NFF wil kritische beschouwing koppelen aan de viering van bijzondere prestaties en aan de 
promotie van het beste dat de Nederlandse film produceert, in álle genres. In 2015 nam NFF 
daarom – op verzoek van de sector, in het bijzonder de Dutch Academy For Film (DAFF) – de 
implementatie en organisatie van het Academy-systeem op zich. Niet langer een jury, maar 
een grote groep stemgerechtigde makers bepaalt nu via een ingenieus stemsysteem de 
genomineerden en winnaars van de jaarlijkse Gouden Kalveren voor bioscoopspeelfilms en 
lange documentaires. 
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1.5 Thuisbasis Utrecht
Utrecht is sinds 1981 de thuisbasis van NFF. Het festival heeft zich goed geworteld in stad en regio, 
blijkt uit het grote draagvlak (publiek, partners en stakeholders). NFF werkt samen met tientallen 
instellingen en bedrijven in de regio, binnen en buiten de cultuursector. Voor de marketing en PR 
van Gemeente en Provincie Utrecht is NFF belangrijk. De PR-waarde in 2015 bedroeg  
€17 miljoen.2 Uit onderzoek blijkt verder dat het festival grote economische impact heeft.  
De directe bestedingen van het festival, de bezoekers en de bedrijven leveren de regio Utrecht ruim 
€6,5 miljoen per jaar op. Het festival bevordert het woon- en werkklimaat en zorgt aantoonbaar 
voor een waardevermeerdering van de stad en regio Utrecht.3 NFF creëert werkgelegenheid en is 
een kweekvijver voor (zakelijk) talent: veel Utrechtse jongeren en studenten doen als vrijwilliger of 
stagiair hun eerste werkervaring op bij NFF.

2 Clipit, onderzoek media monitoring 2015.
3 Bron: De economische waarde van NFF voor stad en regio Utrecht (Andersson Elffers Felix).



Gooische Vrouwen 2

Uitdagingen en successen
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2. Terugblik 2013-2016

Uitdagingen en successen

NFF kijkt terug op een dynamische beleidsperiode. Het wist zijn ambities in veel opzichten te 
behalen, zijn verbindende, promotionele en educatieve kracht te tonen, en uiteindelijk een nieuwe 
krachtige koers in te zetten – ondanks obstakels en uitdagingen.

2.1 Uitdagingen 

De periode 2013-2016 begon met een reorganisatie en financiële herpositionering, noodzakelijk 
vanwege een forse korting op de rijkssubsidie. NFF heeft een grote taakopdracht en de uitdaging 
was om dit te doen met een zeer geringe financiële (en dus personele) armslag. Hoofdsponsor 
UPC vertrok als direct gevolg van acties van tegenpartijen in een rechtenconflict en NFF werd 
geconfronteerd met een omvangrijke locatieproblematiek. 

Locaties
In 2014 sneuvelde, in de Gemeenteraad, alsnog het plan om een nieuw filmtheater te bouwen. 
Voorts werd NFF geconfronteerd met sluiting van premièrelocatie de Stadsschouwburg (2014-
2015). Het nieuwe TivoliVredenburg bleek niet geschikt voor filmvertoning, de oudste bioscoop 
van Utrecht sloot zijn deuren en de resterende accommodatie was onverminderd toe aan 
modernisering. NFF bood inventief het hoofd aan deze uitdaging, maar de situatie heeft het 
publieksbereik wel negatief beïnvloed, en professionals meermalen belet om hun films in Utrecht 
in première te laten gaan. Lichtpuntje was de verrijzing van een modern bioscoopcomplex aan de 
westzijde van Utrecht (2015). 
In 2017 breken nieuwe tijden aan: vanaf dan kan NFF programmeren in fantastische, nieuwe en 
centraal gelegen accommodaties.

2.2 Successen
NFF startte in 2015 een omvangrijke inhoudelijke transformatie. Het implementeerde de nieuwe 
driepijlerstructuur (Film, Televisie, Interactive) en voerde het Academy-systeem in (waarvoor 
het een innovatief gesloten viewingsysteem ontwierp voor de vakwereld). Het ‘Forum van de 
Regisseurs’ zorgde voor artistieke vernieuwing. De eerste Nationale Filmconferentie was een 
succes en de Interactive-wereld werd verder geïntegreerd in het programma. Reacties van publiek, 
media en vakwereld waren zeer positief. Fundamentele vernieuwingen die op punten verder gaan 
dan de vijf kernambities uit het beleidsplan 2013-2016: 

1. Focus op innovatie in de filmsector
NFF heeft de ambitie om vernieuwingen in de filmsector aan te jagen versterkt door als festival 
zélf te innoveren. Daarvoor is het allianties aangegaan met onder meer de game-industrie. NFF 
hervormde het programma binnen de pijlers Film, Televisie en Interactive en toonde en stimuleerde 
de interactie tussen die domeinen. 
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2. Versterken van het internationaal programma
NFF presenteerde in 2015 het hoofdthemaprogramma ‘Grenzeloos Nederlands’. Dit programma 
liet zien wat elke editie zal blijven uitdragen: dat de Nederlandse filmcultuur bloeit in internationale 
context. Internationale gasten droegen hun vakkennis over op talrijke nieuwe gebieden, zoals het 
ontwerpen van synthetische omgevingen.4

3. Bevorderen van educatie en talentontwikkeling
Het NFF-educatieprogramma (PO, VO) was succesvol. Het doel om meer vmbo-T-leerlingen 
te bereiken is behaald. NFF installeerde een klankbordgroep van docenten en organiseerde 
docentenworkshops.  
Het talentontwikkelingsprogramma voor professionals en studenten uit diverse disciplines 
kreeg veel waardering. NFF krijgt steeds meer vragen om buiten de festivalperiode 
talentontwikkelingstrajecten te organiseren.

4. Vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse film(cultuur) gedurende het jaar
De media-aandacht voor het festival groeit jaarlijks. NFF brengt de Nederlandse filmcultuur 
het hele jaar door onder de aandacht. Via social media bedroeg het bereik in 2015 66 miljoen.5 
De NFF-website werd bijna 700.000 keer geraadpleegd. Het online NFF Filmarchief (8.600 
filmbeschrijvingen, trailers, stills en credits) telde 400.000 page views uit binnen-en buitenland. 
De NPO3-live-uitzending van de Gouden Kalveren-uitreiking bereikte in 2015 op zijn hoogtepunt 
506.000 kijkers. De bekendmaking van de nominaties bij DWDD trok 1.3 miljoen kijkers.6

Samen met het Filmfonds viert NFF jaarlijks kaskrakers door aan succesvolle films Kristallen, 
Gouden, Platina en Diamanten Films uit te reiken (65 uitreikingen in 2013- 2015). 

5. Verstevigen en uitbouwen van de publieksfunctie
Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat de waardering voor het festival hoog is.7 Bezoekers noemen 
NFF inspirerend, gastvrij, actueel en deskundig. De gewenste groei van bezoekersaantallen is 
uitgebleven, mede door de locatieproblematiek.

4 https://youtu.be/UvOWZ4sz_KM (Justin van der Lek, Jacqueline Makkee); https://youtu.be/-x30tzgQYls (Jany Temime); 
https://youtu.be/Bzl26ZresPw (Hoyte van Hoytema); https://youtu.be/S3kwI_5MpTs (Jan Roelfs).
5 Clipit, onderzoek media monitoring, 2015.
6 Uitzending DWDD: https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/345061.
7 Publieksonderzoek 2015, EMC Cultuuronderzoeken.
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NFF onderscheidt in zijn beleidsplan 2017-2020 kernactiviteiten en prioriteiten. De 
kernactiviteiten geven de festivalstructuur en -hoofdingrediënten weer; de prioriteiten de 
festivalambities.

3.1 Kernactiviteiten 
De kernactiviteiten richten zich op diverse doelgroepen en vallen onder de pijlers Film, Televisie 
en Interactive. NFF wil die vakgebieden samenbrengen én onderscheiden; enerzijds zijn er 
veel raakvlakken en stimuleert NFF kruisbestuiving, anderzijds heeft elk domein zijn eigen 
geschiedenis en maakt het producties vanuit zijn eigen organisatorische context. De conceptuele 
ontvlechting onderstreept de waarde van de afzonderlijke eenheden, biedt duidelijkheid voor 
publiek en professionals en bevordert marketing- en sponsoringskansen voor NFF.
 
Publieksactiviteiten | voor publiek en professionals 
Op het festival worden talrijke producties vertoond, voorzien van context en gelauwerd. Ook zijn 
er veel grote en kleine evenementen, van talkshows en expo’s tot videoclipevents, opgezet met 
partners uit de filmwereld en daarbuiten. Elke activiteit valt onder minstens één pijler.  
Een selectie: 

Hoofdcompetities I Binnen de pijlers Film en Televisie is er de Gouden Kalf Competitie, waar de 
beste prestaties van het jaar kans maken op een prijs binnen de categorieën speelfilm, lange 
documentaire, korte film en tv-drama. Binnen de pijler Interactive zijn er de Digital Storytelling 
Competitie en de uitreiking van de Dutch Game Awards.

Film
• Gouden Kalveren Loge I Vertoning van genomineerde films in bijzijn van makers en acteurs. 

Duiding door inleiding, analyse en vraaggesprek.8

• Premières I Lancering van filmproducties, passend in de uitbrengstrategie. 
• Forum van de Regisseurs I Vertoning van gedurfde films en cross-over producties, geselecteerd 

door gastcuratoren, met verrassende gasten en bijprogramma’s.
• Nederland Internationaal I Vertoning van buitenlandse producties met Nederlands talent, 

co-producties, buitenlandse inspiratiebronnen voor Nederlandse makers, buitenlandse 
remakes van Nederlandse producties, Nederlandse remakes van buitenlandse producties. 
Toonaangevende gevestigde auteurs |Vertoning van oud en nieuw werk in nieuwe context.

• Vlaamse, Surinaamse en Caribische films I Spraakmakend werk van eigenzinnige makers uit 
hetzelfde taalgebied.

• Kaskrakers I De laatste kans om Kristallen, Gouden, Platina en Diamanten Films 
(publiekssuccessen) te zien op het grote doek.

• Festivalwinnaars I Vertoning van Nederlandse producties die prijzen wonnen op  
toonaangevende festivals. 

• Filmfestival voor kinderen | Event met rode loper, schmink, games, films en acteurs.

8 https://youtu.be/hubaStivkis (Gouden Kalveren Loge - Martijn Fischer).

3. Activiteiten 2017-2020

Kernactiviteiten en prioriteiten
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Televisie
• Gouden Kalveren Loge I Zie onder ‘Film’. 
• Premières I Tv-drama’s, korte tv-films en korte documentaires. Ook: tv-films van nieuwe 

regisseurs. 
• Series I Vertoning van nieuwe episodes van tv-drama’s en van internationale inspiratiebronnen. 
• Binge-viewing| Marathonkijken op en (via online streaming) buiten het festivalterrein. 
• Nederland Internationaal I Zie onder ‘Film’.
• Telefilms I Tv-speelfilms met actuele thematiek. 
• Teledocs, Teledoc Campus I Tv-documentaires.
• De Dag van … I Dagprogramma’s vol tv-producties, samengesteld/toegelicht door een intrigerend 

persoon wiens keuzes verrassen en verdiepen.

Interactive
• Presentatie Digital Storytelling Competitie | Presentatie en contextualisering van nieuwe 

interactieve producties.
• Bijzondere games I Openbare presentatie, demonstratie en grote opstelling van bijzondere 

games, waaronder serious games. 
• Drama voor Games I Presentaties over nieuwe ontwikkelingen in narratieve games. 
• Games for Movies en Movies for Games I Presentatie van cross-overs tussen games en films.  

Ook: seminar Worldbuilding over de invloed van games op film. 
• E-cultuur en online storytelling| Online presentatie van de beste, meest verrassende  

online producties. 
• Virtual Reality (VR) | Presentatie van de nieuwste VR Lab-projecten. 

Platform voor professionele discussie | voor professionals
Het festival is de meest omvangrijke en intense ontmoetingsplek van de Nederlandse vakwereld. 
NFF vuurt de professionele discussie aan, online en door bijeenkomsten te organiseren en/of 
coördineren.
 
• Nationale Film- en Televisieconferentie I Jaarlijkse bijeenkomst van alle Nederlandse 

vakorganisaties over kansen en uitdagingen van de Nederlandse audiovisuele wereld in 
internationale context. Bundeling van keynote speeches, netwerkmomenten, masterclasses, 
workshops, lezingen, pitches, panels en discussies. NFF brengt de sector op één locatie samen 
en formuleert met de beroepswereld inhoudelijke speerpunten.

• Interactive & Game Conference I Jaarlijkse internationale bijeenkomst, georganiseerd met onder 
andere Control Magazine. 
NFF zorgt dat bovengenoemde twee conferenties en aanpalende activiteiten elkaar aanvullen 
- ter bevordering van kruisbestuiving - en naar elkaar toegroeien, opdat op termijn één 
gezamenlijke conferentie wordt gevormd.

• Overige bijeenkomsten I Bijvoorbeeld de coördinatie van Cartoon Business (Europees congres 
voor animatieproducenten). 

• Online viewingsysteem | Beschermde omgeving waar films kunnen worden geüpload, bekeken 
en beoordeeld. Een selectie professionals krijgt toegang tot vele Nederlandse films. Het 
viewingsysteem is gebouwd door PicturePipe, onder meer werkzaam voor Abu Dhabi Film 
Festival en European Film Award. 
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Markt voor internationale co-producties | voor professionals
De Holland Film Meeting (HFM) is de meerdaagse bijeenkomst die (inter)nationale 
filmprofessionals aanspoort tot samenwerking, kennisdeling en co-producties. Dankzij de recente 
stimuleringsmaatregel is Nederland een aantrekkelijk co-productieland geworden.  
 
Na uitgebreid stakeholdersonderzoek scherpt NFF voor 2017-2020 de insteek aan van HFM:
• Film, Televisie, Interactive I HFM stimuleert co-producties voor bioscoopfilms, maar ook steeds 

meer voor tv-series en interactieve (online)producties. 
• Focus op buurlanden I HFM legt nadruk op co-productie met Noord-West Europa. 
• Focus op verdragspartners I HFM legt (extra) focus op de landen waarmee Nederland een co-

productieverdrag heeft, zoals Duitsland, Canada, China en Zuid-Afrika.
• Scherpere selectie | HFM hanteert strengere kwaliteitscriteria voor (plannen voor) producties.
 
Trainingen en podia | voor talent 
Talent krijgt een belangrijk podium én de kans kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.9 

• NFF Talent I Workshops en lezingen voor jonge professionals over de hele keten, van concept 
tot vertoning. Met expertise van toonaangevende professionals uit binnen- en buitenland 
(scenaristen, producenten, financiers en distributeurs).

• Competities voor jong talent I Presentatie en bekroning van talent in krachtmetingen, als de 
Debuutcompetitie en de Studentencompetitie. Het Filmfonds reikt ‘Wildcards’ uit waarmee 
jonge talenten hun volgende projecten kunnen financieren.

• Interactive-programma I Bijeenkomsten om filmmakers, interactive digital storytellers en 
gamers met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken.

Educatie | voor jong publiek (‘publiek van de toekomst’)
NFF werkt het hele jaar samen met scholen aan het bevorderen van mediawijsheid, inzicht in 
audiovisuele narratieve structuren, enthousiasmering voor filmcultuur en kennis van deze cultuur. 
Zo kweekt de organisatie (een band met) een geïnformeerd publiek. 

[In hoofdstuk 4 ‘Onderwijs en actieve deelname’, wordt nader ingegaan op het educatie 
programma.]

Promotie van de Nederlandse filmcultuur | voor publiek en professionals
NFF promoot de Nederlandse filmcultuur het hele jaar door.  

Voorbeelden:
• Gouden Kalf Competitie en gala I Veel lokale en landelijke media-aandacht vóór, tijdens en na dit 

event, live te zien op nationale tv en online. 
• Beloning publieksfavorieten I Nieuwsaandacht en interesse van het grote publiek voor de 

Kristallen, Gouden, Platina en Diamanten Films. 
• Laagdrempelige publieksevenementen I Lokale en online events met landelijke uitstraling. 

Doorgaans tijdens het festival, incidenteel erbuiten. 

9 Zie ook prioriteit 4 ‘Talent vinden en ontwikkelen’, p.19.
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• Inhoudelijke discussies I (Online) discussies over innovatieve en ambachtelijke kanten, vorm, 
esthetiek en maatschappelijke relevantie van de Nederlandse film, tv, interactieve producties en 
games. 

• Kennisdeling I (Inter)nationale verspreiding van kennis over de Nederlandse filmcultuur. Onder 
andere via het online NFF Filmarchief, en ambassadeursrol NFF-staf. 

• Informatievoorziening I Vraagbaak voor binnen- en buitenlandse belangstellenden.
• Innovatie| Introductie van nieuwe film-, tv- en interactieve projecten. Presentatie van nieuwe 

Nederlandse ontwikkelingen aan buitenlandse gasten.

Voor de internationale promotie van de Nederlandse filmcultuur werkt NFF samen met EYE, het 
Filmfonds en de grote Nederlandse filmfestivals. Doel: een gezamenlijke strategische agenda, 
branding en roadmap.
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3.2 Prioriteiten
Innovatie stimuleren 
Dynamiek en vernieuwing komen voort uit contact tussen verschillende vakgebieden. En uit het lef 
van professionals om uit de begrenzing te stappen van hun discipline of rol. Binnen de narratieve 
beeldcultuur leidt dat tot klassieke voorbeelden als boek- en toneelverfilmingen, maar ook tot 
fotografen die speelfilms regisseren, filmregisseurs die commercials en videoclips maken, filmers 
die kunstinstallaties exposeren, filmmakers die een Virtual Reality film maken, game makers die 
een animatiefilm maken, kunstenaars die museale films opnemen en musea die arthousefilms 
co-produceren. NFF vuurt dit soort innovatie aan. Het wil meer verrassende (nationale en 
internationale) verbindingen entameren tussen film en andere audiovisuele media. Innovatieve 
producties zullen een breder publiek bereiken. De selectie getuigt van oog voor het bijzondere in de 
massacultuur, is gedurfd en avontuurlijk.  

Ambities 
• Verdiepen van de inhoudelijke drie-eenheid van Film, Televisie en Interactive binnen de 

programmering en de organisatie.
• Scherper markeren van de festivalpijlers. Ook fysiek, door elke pijler te binden aan een 

specifieke festivallocatie. 
• In onderzoek: Televisie- en Online Showcase, i.s.m. NPO, RTL, KPN en andere partners. 

Balans houden tussen institutionele rol en eigen identiteit
Sectorale taken | NFF voert taken uit die het primaire eigenbelang overstijgen: sterker nog, 
die behoren tot de kernactiviteiten voor de filmbranche als boven aangeduid. Kostbaar en 
arbeidsintensief is de nieuwe taak die NFF op verzoek van de sector in 2015 op zich nam: de 
organisatie van het Academy-systeem. Doorslaggevend voor NFF was dat met dit systeem de 
professionele discussie tussen makers wordt bevorderd teneinde de kwaliteit van de Nederlandse 
film te verhogen. Bovendien genereert deze nominatieprocedure extra media-aandacht en publieke 
discussie. De activiteiten die NFF ontplooit ten dienste van de sector zijn onvervreemdbaar deel van 
de NFF-signatuur. 

Eigen identiteit | NFF brengt nadrukkelijker dan voorheen oorspronkelijke en vernieuwende 
producties onder de aandacht, plaatst die in een context en lokt er discussie mee uit. NFF 
slijpt en verdiept zijn inhoudelijke profiel, toont meer ‘smoel’, onder meer zichtbaar in 
programmaonderdelen waar de eigen keuze ruim baan heeft. Het artistieke kwaliteitscriterium is in 
principe leidend. Originaliteit en ambachtelijke excellentie vormen het tweede criterium. De tijd is 
voorbij dat NFF automatisch een ruime selectie van de jaaroogst presenteert. 

Ambities 
Sectoraal
• Doorontwikkelen van het Academy-systeem. Inclusief de verbreding naar de categorieën tv-

drama, korte documentaire en korte film.
• Duurzame connectie maken met bestaande beroepsvereniging van makers in de interactive en 

games disciplines, om te komen tot uitwisseling met makers uit de film en tv sector.
• Gestructureerd digitaal archiveren en duurzaam onderbrengen van het (digitale) NFF-archief. 

Dit bevat petabytes aan audiovisueel materiaal (talkshows, conferenties, masterclasses, 
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bijzondere filmvertoningen, foto’s, etc): een unieke en tijd duidende collectie.
• Het NFF Filmarchief vitaliseren en aanbieden. 

Eigen identiteit
• Forum van de Regisseurs uitbouwen.11

• Scherpere keuzes maken in de programmering. NFF creëert een programmering die 
begrijpelijk, origineel en vernieuwend is, met voldoende maatschappelijke relevantie en 
zeggingskracht om bij een groot en cultureel divers publiek interesse te wekken.

• Extra stimulans geven aan nieuwe Nederlanders om vanuit hun belevingswereld  
producties te maken. 

• Samenwerking aangaan met gastcuratoren uit de eigen én andere culturele en 
maatschappelijke sectoren.

• Meer verbindingen leggen tussen de filmcultuur en andere kunstdisciplines. 
• Nieuwe laagdrempelige evenementen creëren. In onderzoek: NFF-Uitmarkt voor film en games.

Nationale filmcultuur tonen in de internationale context 
Anno 2016 kan de Nederlandse filmcultuur niet los worden gezien van invloeden van buitenaf; 
zij opereert in een internationale omgeving van overvloed. Mede door de digitale revolutie heeft 
het publiek toegang tot een enorme productie van internationale films, televisie- en interactieve 
producties. De concurrentie op de wereldmarkt is groot en samenwerking steeds meer de regel; 
financieel, creatief, inhoudelijk en procesmatig. NFF speelt in op deze ontwikkelingen en biedt – 
altijd vanuit een nationaal perspectief – zicht op de Nederlandse film(cultuur) in het internationale 
krachtenveld. 

Ambities 
• Internationaler oriënteren van het NFF-publieksprogramma; meer aandacht voor de 

Nederlandse filmcultuur in zijn internationale context. 
• Stimuleren van meer internationale samenwerking en kruisbestuiving, inhoudelijk, 

productioneel en economisch. NFF richt de ontwikkelingsprogramma’s voor professionals en 
talenten daarop in en opereert in nauwe samenwerking met EYE en Filmfonds.

• Toonaangevende internationale gasten voor kennisoverdracht uitnodigen; uitwisseling 
professionals bevorderen.

Talent vinden en ontwikkelen
Voor een dynamische Nederlandse film(cultuur) is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw 
talent essentieel. Daarnaast is een omgeving nodig waarin gevestigde makers en toptalenten 
kunnen doorontwikkelen. Al deze (aankomende) professionals moeten in staat zijn zich te 
onderscheiden, te vernieuwen en internationaal aan te sluiten. NFF verdiept en intensiveert 
daarom zijn talentontwikkelingsprogramma NFF Talent, tijdens het festival én gedurende het 
jaar. Noodzakelijk, want in de projectmatig georganiseerde filmsector ontbreekt het door 
productiedrang vaak aan vrije ruimte voor experiment en verdieping. Sinds de bezuinigingen is de 
infrastructuur voor talentontwikkeling verzwakt. Tal van organisaties in de sector die op dit terrein 
actief zijn, doen steeds vaker een beroep op NFF vanwege diens expertise en organisatorische 
slagkracht. NFF speelt hierop in door de eigen activiteiten te verdiepen en samenhang te 

11 Zie ‘Forum van de Regisseurs’, p.14.
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organiseren met initiatieven in het veld. Door de activiteiten daarnaast af te stemmen met collega-
festivals en het Filmfonds kan NFF de eigen programma’s bovendien verrijken, versterken en 
onderdeel maken van het bredere plan om in Nederland talentontwikkeling duurzamer in te 
bedden en aan te laten sluiten bij het internationale werkveld.
NFF Talent grondvest zijn talentprogramma’s op de eigen signatuur van het festival: nieuw en 
gevestigd talent op het gebied van Film, Televisie, Interactive. Het slaat daarbij een brug tussen 
opleiding en filmpraktijk, versterkt creativiteit, bevordert experiment, stimuleert de uitwisseling 
van vakkennis en internationale samenwerking.

Ambities
• Podium bieden aan aanstormend talent. Zowel net afgestudeerde makers als debutanten 

kunnen zich presenteren aan het grote publiek en professionals. NFF zal bestaande formats 
doorontwikkelen (bijvoorbeeld social networks en gebruikersparticipatie). 12

• Bestaande talentontwikkelingsprogramma’s versterken.13 Met NFF Talentdagen zet NFF 
gedurende het hele jaar zijn expertise en organisatiekracht in om in samenwerking met de 
sector bijzondere initiatieven een steviger basis te bieden. Hiertoe werkt NFF onder meer 
samen met VERS (Nieuwe Film- en Televisiemakers), Cinecrowd, De Proeftuin/Scriptbank en 
het Schrijfpaleis. 

• Verdiepen van het talentontwikkelingsprogramma door structurele ruimte te borgen voor 
experiment en verdieping. 

• Bevorderen van de aansluiting van het talentontwikkelingsprogramma bij het NFF professional 
programma.14

• Scouten van (top)talenten programmeurs. Doel: hen opleiden tot originele programmeurs 
met diep inzicht in nieuwe vormen van beeldcultuur en een heldere visie op de Nederlandse 
filmcultuur. 

Vergroten en verbreden (publiek)bereik 
De juiste bezoekers15 met de juiste programma’s op de juiste locaties bereiken. Dat is de NFF-
bezoekersmarketingstrategie in een notendop. Met Utrecht als kern en startpunt bereikt het 
festival schermen en locaties in het hele land, op tv en online. NFF vergroot en verbreedt zijn 
publieksbereik bovendien door nieuwe doelgroepen aan te boren. Het zet een langetermijnstrategie 
op om de culturele diversiteit te vergroten; onder bezoekers, talenten en ervaren makers. Hun 
verhalen verdienen (h)erkenning van een groter publiek. Een groter publiek wordt ook bereikt door 
online aanbod (onder andere via streaming) gedurende het hele jaar. 

Ambities
• Aantal bezoeken vergroten met ruim 25%. 
• Bezoekersbereik verbreden met speciale aandacht voor meer cultureel divers publiek en 

jongeren.
• Verhogen percentage betaalde bezoekers naar 85%.
• Uitbreiden festival met tweede weekend.

12 Zie hoofdstuk 3, Kernactiviteit 4 ‘Trainingen en podia’, p.16.
13 Zie hoofdstuk 3, Kernactiviteit 4 ‘Trainingen en podia’, p.16.
14 Zie hoofdstuk 3, Kerntactiviteiten 2 ‘Platform voor professionele discussie’ en 3 ‘Markt voor internationale co-producties’, p.15 
en p.16.
15 Voor een nadere toelichting: zie hoofdstuk 5, p.26.
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• NFF-events (‘satelliet-festivals’) opzetten in samenwerking met bioscopen en filmtheaters in 
heel Nederland.

• Vergroten van het online bereik door meer online aanbod, onder andere via de grotere inzet 
van social media. Zo kunnen steeds meer mensen via tv, tablet of mobiel het festival ‘bezoeken’ 
(ervaren).

• Meer (langdurige) samenwerking met partijen uit andere domeinen. Succesvolle NFF-
partnerships zijn er al met onder meer platenlabel TopNotch, Centraal Museum en  
Bol.com. Naast hogere bezoekersaantallen leiden langdurige partnerships ook tot grotere 
publieksbinding en innovatieve (publieks)concepten.



Mees Kees op de planken

Onderwijs en actieve 
deelname
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NFF heeft educatie en participatie hoog in het vaandel staan. Het beoogt een zo groot en divers 
mogelijk publiek toegang te geven tot – en te verbinden met – de Nederlandse filmcultuur.
NFF maakt mensen wegwijs in een geglobaliseerde en gemedialiseerde wereld. Door hen 
in aanraking te brengen met (online) beeldproducties, op basis van deze producties te leren 
reflecteren op de samenleving, én mediawijsheid te bieden: de kennis en kunde om kritisch naar 
(media)beelden te kijken. Met deze interactieve aanpak volgt NFF zijn kernopdracht (filmcultuur 
verbinden met de maatschappij), inspireert het toekomstig filmtalent en creëert het nieuw 
publiek.
 
4.1 Onderwijs 
NFF biedt in 2017-2020 wederom een groot deel van zijn educatie-aanbod in schoolverband aan. 
Een bewuste keuze: zo worden kinderen uit alle maatschappelijke lagen bereikt, inclusief nieuwe 
Nederlanders en lage-inkomensklassen. NFF concentreert zich op de regio Utrecht; daar heeft 
het al veel goede contacten en het is voor kinderen buíten de regio lastiger om naar het festival te 
komen. Toch wil NFF ook die scholieren trekken; zelfs uit België, zoals in 2015 toen enkele klassen 
uit Brussel kwamen. Hiervoor wil NFF proberen vervoersmogelijkheden te faciliteren en online 
aanbod te genereren. Doel: nog meer jonge bezoekers dan de 6.000 in 2015. 
 
Het NFF School-aanbod 2017-2020: 
• Filmvoorstellingen voor scholen tijdens het festival I Met Q&A’s en (online) lesmateriaal. Q&A’s zijn 

filminhoudelijk en/of belichten een maatschappelijk thema uit de voorstelling. (PO, VO).
• Blik op de Set en Large I Workshops voorafgaand en tijdens het festival,  

en het Junior Kalveren Gala. (VO). 
• Workshops games / virtual-reality-film maken I In ontwikkeling voor 2017-2020.  

(Groep 7-8 PO, VO).
• NFF Online voor Kids I Films op dvd of online, om thuis of op school te bekijken met de klas  

(in ontwikkeling).
• www.filmcanon.nl | Interactieve educatieve website over de geschiedenis/canon van de 

Nederlandse film. Door NFF in het verleden ontwikkeld. Wordt opnieuw opgezet voor VO. 
• Op maat gemaakt| Eenmalige verdiepende projecten, zoals een bezoek aan de tentoonstelling 

van Nederlands kostuumontwerpster Jany Temime (James Bond, Harry Potter) in 2015.

NFF heeft:
• samenwerking met EYE (lesmateriaal, online activiteiten, www.filmcanon.nl) en UCK 

(schoolworkshops). Ook is het lid van het landelijke Netwerk Filmeducatie; 
• een klankbordgroep van docenten;
• workshops voor leraren voor filmeducatie in de klas (PO en VO);
• bijzondere aandacht voor vmbo-T-leerlingen. Het praktijkgerichte Blik op de Set slaat aan bij 

deze groep en wordt daarom mogelijk uitgebreid;
• contact en educatieve programma’s op maat voor vele opleidingen (HBO en MBO).

4. Educatie en participatie

Onderwijs en actieve deelname
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4.2 Actieve deelname
Er zijn nog vele andere manieren waarop NFF mensen bij de Nederlandse filmcultuur betrekt.  
Zij kunnen bijvoorbeeld: 
• Q&A’s bijwonen met makers;
• online stemmen voor het Gouden Kalf van het Publiek;
• een korte film pitchen (The Pitch); 
• een korte film maken (48 Hour Film Project);
• financieel bijdragen aan filmprojecten (Cinecrowd);
• eigen beeldproducties tonen (Bring Your Own Beamer);
• met hun kinderen naar de film (Kinderfestival CineMec);
• als één van de ruim 400 festivalvrijwilligers aan de slag.



Ultrakort - A Single Life

Huidig en nieuw publiek
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Film is een toegankelijke kunstvorm, geschikt voor een zeer breed publiek. NFF is trots op 
zijn publieksbereik, maar erkent dat dit nog veel groter en diverser kan. NFF ambieert het 
publieksbereik in de komende planperiode te verbreden en te vergroten.

5.1 Huidige publiek 
Het profiel van de NFF-bezoeker komt overeen met het algemene profiel van de cultuurliefhebber: 
vaker vrouw dan man, hoogopgeleid, veelal ouder dan 30 jaar en met een bovenmodaal inkomen. 
NFF trekt publiek uit het hele land met accent op de Randstad. 85% van de bezoekers in 2015 
waardeerde het festival met een 7 of hoger; 33,5% gaf een 9 of 10.16

NFF bereikte in de afgelopen planperiode circa 150.000 bezoeken per jaar. De doelgroep ‘jonge 
gezinnen’ groeide; een direct gevolg van marketingbeleid en de uitbreiding van het educatie- en 
kinderprogramma.  
De doelgroep ‘reguliere bezoekers’ is overwegend 26-35, 46-55 en 56-65 jaar. Grote potentie ziet 
NFF binnen de doelgroep studenten. Binnen de doelgroep ‘professionals’ is de jonge aanwas in de 
afgelopen jaren gegroeid.17

Online bereik
De NFF-website is in 2015 679.754 keer bezocht door 470.112 unieke bezoekers. NFF heeft 
15.673 volgers op Twitter, 15.681 op Facebook en 1.026 op Instagram. 9.919 mensen hebben zich 
aangemeld voor de algemene nieuwsbrief en 2.497 voor de professionalsnieuwsbrief. De uitreiking 
van de Gouden Kalveren werd online 10.580 keer bekeken.

5.2 Nieuw publiek
Het NFF wil een grotere en (etnisch/cultureel) diversere groep mensen bereiken.18 Daarvoor 
ontwikkelt het voor 2017-2020:
• een scherper en interactief marketing- en communicatiebeleid; 
• een gedifferentieerd programma-aanbod per doelgroep;
• een manier om doelgroepen te betrekken bij de ontwikkeling van programma’s; 
• een CRM-systeem;
• een gebruiksvriendelijke website met heldere informatie;
• streaming- en interactiemogelijkheden;
• intensievere, uitgebreidere samenwerkingsrelaties.

De gewijzigde programmakoers helpt al: die maakt nieuwe groepen bereikbaar. Waar het huidige 
publiek ingedeeld is in demografische, sociaaleconomische en lifestyle-elementen, is het nieuwe 
publiek te segmenteren in specifieke interesses, persoonlijke achtergrond en locatie.

5. Maatschappelijke waarde

Huidig en nieuw publiek

16 Bron: Publieksonderzoek, 2015, EMC Cultuuronderzoeken.
17 Bron: Publieksonderzoek 2013, 2014, 2015, EMC Cultuuronderzoeken.
18 Voor een nadere uitwerking ambitie: zie hoofdstuk 3, p.14.
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Diversiteit: nieuwe generaties Nederlanders
NFF legt extra nadruk op het bereiken van de nieuwe generaties Nederlanders. Zij leven vooral 
in de grote steden, zijn van cultureel diverse afkomst en zijn meestal jonger dan 15 jaar. Om deze 
jongeren beter te bereiken, gaat NFF in nauwe samenwerking met scholen en organisaties naar de 
jongeren toe om hun voorkeuren, wensen en ideeën te horen. Het verkregen inzicht verwerkt NFF 
in zijn reguliere en educatieprogramma



Schneider vs. Bax

Hogere inkomsten, lagere 
kosten, breder draagvlak
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NFF toont sterk ondernemerschap in een continu veranderende wereld. Het wist ondanks de 
slechte economie en lastige sponsormarkt zijn inkomsten procentueel én absoluut te verhogen. 
NFF is voortdurend gericht op samenwerking en zoekt partners op inhoudelijk, financieel, 
maatschappelijk, communicatief en productioneel vlak. Zij haken graag aan, dankzij het krachtige 
imago van NFF, diens grote mediabereik en zijn professionele aanpak. In 2017-2020 streeft 
NFF naar méér meerjarige partnerrelaties en hogere publieksinkomsten door onder andere de 
verkoop van publieksarrangementen aan een groot publiek.

6.1 Financiële positie
NFF heeft een gezonde financiële positie van waaruit het onderneemt, plannen ontwikkelt en 
partnerships aangaat. NFF heeft een algemene reserve van circa 10% van de omzet. Deze richtlijn, 
een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering, waarborgt de continuïteit van de organisatie. 
De NFF-organisatie is kostenbewust, efficiënt en outputgericht. Bij onvoldoende inkomsten wordt 
bezuinigd op de basisbegroting. NFF organiseert alleen aanvullende activiteiten bij een sluitende 
financiering. 

6.2 Financieringsmix en verdienmodel
De financieringsmix van NFF bestaat uit subsidies en eigen inkomsten. De subsidie-inkomsten 
zijn het fundament van de beheersorganisatie en het vliegwiel voor het verwerven van overige 
inkomsten. NFF kan alleen bestaan door de inzet (om niet) van de filmsector zelf.
 
NFF krijgt subsidies van rijk, provincie en gemeente en in mindere mate van Europa en publieke 
fondsen. Op Europese/internationale subsidies kan NFF vrijwel geen aanspraak maken, omdat zijn 
vertrekpunt de Nederlandse filmcultuur is. Voor 2017-2020 gaat NFF uit van een subsidiebasis van 
circa €1,7 miljoen op een begroting van €4,3 miljoen.
Verhoging van de eigen inkomsten is noodzakelijk. Dit betreffen publieksinkomsten (kaartverkoop, 
evenementen, horeca, programma’s, arrangementen), sponsoring, private middelen en giften. De 
organisatie werkt doorlopend aan meer verdiencapaciteit, door bestaande relaties met (media)
partners en fondsen te intensiveren en nieuwe relaties aan te gaan. NFF stuurt op omzetvergroting 
en verbetering van marges. Daarnaast biedt het tegen betaling expertise en productiecapaciteit 
aan.

In 2013 en 2014 had NFF ruim €2 miljoen eigen inkomsten. Hiermee werden de ambities voor 2013-
2016 ruimschoots gehaald. Voor 2020 streeft NFF naar €2,4 miljoen eigen inkomsten, middels:
• meer betalende bezoekers, door een specifiek doelgroepenbeleid;
• meer en grotere meerjarige partner-/sponsorrelaties;
• meer verkochte arrangementen.

6. Ondernemerschap

Hogere inkomsten, lagere kosten, 
breder draagvlak
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6.3 Vereniging NFF Ondernemers Club en NFF Vrienden
De Vereniging NFF Ondernemers Club vormt een sterke schakel tussen NFF en het (Utrechtse) 
bedrijfsleven. Opgericht in 2003 telt de NFF Ondernemers Club nu zeventig leden. De ondernemers 
ondersteunen NFF financieel en spelen een belangrijke rol bij het creëren van draagvlak. 

Voor €60 per jaar kan iedereen NFF Vriend worden. Elke NFF Vriend ontvangt persoonlijke 
uitnodigingen, kortingen en aanbiedingen. NFF gaat de werving van NFF Vrienden intensiveren 
dankzij een investering van de NFF Ondernemers Club in personeel. 

6.4 Marketingactiviteiten en prijsstrategie
NFF wil via effectievere marketing & communicatie zijn toegevoegde waarde vergroten voor 
‘klanten’: publiek, professionals, partners en stakeholders. Dat moet leiden tot:
• een groter en meer divers bereik;
• meer bezoekersactiviteit;
• hogere waardering (wat leidt tot herhaalbezoek en actieve ambassadeurs).  

NFF moet zijn klant beter leren kennen om te weten hoe, waar en wanneer deze het best benaderd 
kan worden. Daarom investeert NFF in een CRM-aanpak. Voor nieuwe verdienmodellen moet NFF 
de verbinding met relaties, publieksgroepen en partners versterken. 

Marketingactiviteiten
De diversifiëring van publieksdoelgroepen vraagt om een geïntegreerde en gesegmenteerde 
marketing- en communicatieaanpak. NFF gebruikt voor de individuele bezoeker onder meer online 
communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven) en voor de grote massa traditionele 
promotiemiddelen (zoals het NFF Magazine o.a. als bijlage van de Volkskrant), buitenreclame, een 
grootschalige bioscoopcampagne en free publicity.

Prijsstrategie
Sommige festivalactiviteiten zijn gratis, onder meer om nieuwe of slecht vertegenwoordigde 
doelgroepen in aanraking te brengen met NFF (en te verleiden tot betaalde activiteiten). NFF 
hanteert een gedifferentieerd prijsbeleid. Naast het reguliere voorstellingstarief zijn er lagere 
tarieven voor specifieke doelgroepen (studenten, uitkeringsgerechtigden, professionals), kortingen 
voor passe-partouthouders, arrangementen voor bedrijven (met champagne, diner, Q&A, rode 
loper, première), publiekspremières (met rode loper, consumptie, Q&A, première) en speciale 
kortingsacties (voor CJP-houders, Cineville-leden, NFF Vrienden). NFF organiseert met enkele 
partners (de Volkskrant, VPRO, CJP) film- en televisiedagen voor hun klanten of leden. 

6.5 Personeelsbeleid
In 2013 reorganiseerde NFF. Het koos voor een compacte, sterke kernorganisatie met daaromheen 
een flexibele schil van freelancers en medewerkers met kortlopende contracten. Die keus 
bespaarde kosten, maar creëerde ook risico’s. De organisatie kenmerkt zich door de continue 
opbouw en afbouw van de festivalorganisatie (van 12 naar 285 medewerkers en weer terug, 
exclusief vierhonderd vrijwilligers en vele stagiaires). Ook zijn de doorgroeimogelijkheden 
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beperkt en is het lastig kennis vast te houden. Opleiding van personeel is een voortdurend punt 
van aandacht. NFF biedt medewerkers een prettige werksfeer, toont waardering en stuurt op 
hun ontwikkeling. NFF heeft een vastgesteld personeelsbeleid, met bijbehorend salarishuis, 
beoordelingssystematiek en organisatiecyclus. 

6.6 Toepassing Governance Code Cultuur
NFF heeft een bestuur-directiemodel. Het bestuur past bewust de negen principes van de 
Governance Code Cultuur toe. Hoe dat gebeurt, wordt verteld in het financieel jaarverslag 
en op de website. Indien het bestuur afwijkt van de code wordt dit gemeld en gemotiveerd in 
het bestuursverslag. Het bestuur evalueert ten minste eens in de vier jaar de keuze voor het 
besturingsmodel. Voor de twee bestuursvacatures (2016) gaat de keuze uit naar kandidaten 
die een rol kunnen spelen bij de vernieuwing van het festival. Criterium is completering van de 
verscheidenheid aan kennis en culturele achtergronden.














