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Citaat uit Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer

"Op de dag dat we ophouden met elkaar
verhalen te vertellen, verkruimelt
empathie met medemensen en stort het
samenwerkingsverband in dat wij
samenleving noemen..."



De wereld is in beweging en brengt mensen met verschillende 
achtergronden en perspectieven bij elkaar. Filmmakers helpen ons 
verschillende inzichten te herkennen en begrijpen door deze in beeld 
te brengen. Tegelijkertijd sturen makers die veranderingen - bewust 
of onbewust - met hun films en geven onze samenleving zo betekenis, 
richting en vorm. NFF is hier een spiegel van. Het heeft in de 40 jaar van 
zijn bestaan de nationale film en beeldcultuur geduid, bediscussieerd, 
vastgelegd en gepresenteerd. 

NFF gelooft in de kracht en reikwijdte van de Nederlandse film. Deze speelt een belangrijke 
rol in het creëren van een gedeelde werkelijkheid. Juist nu de concurrentie enorm is 
toegenomen door de explosieve groei van het beeldaanbod, het veranderend kijkgedrag en 
de dominantie van internationaal opererende studio’s, bioscoopexploitanten en streamers, 
is het profileren van onze eigen beeldcultuur en daarmee de functie van NFF relevanter dan 
ooit.  

NFF focust de komende jaren op verdieping en versterking van zijn functies als promotor 
van de Nederlandse film en beeldcultuur, strategisch partner van en platform voor de 
audiovisuele sector en aanjager van educatie, innovatie en talent om het bereik en de 
impact van zijn activiteiten te vergroten. Met zijn intrek in De Machinerie kan NFF zowel 
tijdens het festival als gedurende het jaar zijn rol extra kracht bijzetten.
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1.1 Missie

 Het Nederlands Film Festival (NFF) viert de prestaties, bevraagt de feiten en 
 verbindt de Nederlandse film en zijn makers met publiek en samenleving. 
 Het festival fungeert zo als graadmeter en aanjager van de nationale film en  
 beeldcultuur. 

1.2  Visie
 
 NFF functioneert als ontmoetingsplaats, verbinder en incubator. Leidraad vormt  
 de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de Nederlandse film en zijn kracht  
 om de werkelijkheid te verdichten en herkenbaar boven het alledaagse uit te tillen.  
 Daarmee reiken makers ons handvatten aan om elkaar en de wereld om ons heen  
 te begrijpen. NFF ziet de Nederlandse film als een reflectie van de samenleving en  
 tijdsgeest én als cultuuruiting die beïnvloedt, vormt en gidst. Het festival opereert  
 bewust in het spanningsveld tussen artistiek en commercieel, populair en elitair,  
 vertrouwd en avontuurlijk, verleden en heden, lokaal en internationaal. 

 NFF is zo hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de  
 Nederlandse film en beeldcultuur; van speelfilms, documentaires en animatie 
 films tot innovatieve mediaproducties en series. Voor de vakwereld is NFF hét  
 allesomvattende platform voor kennisuitwisseling en verdieping. NFF trapt de tijd 
 op zijn staart door een onconventionele en vernieuwende aanpak in de samen- 
 stelling van het programma. Als aanjager van vernieuwing legt NFF artistieke  
 ontwikkelingen in de kunst van het bewegend beeld bloot en smeedt nieuwe  
 verbindingen met andere kunstdisciplines, domeinen en maatschappelijke  
 thema’s. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht op de Nederlandse film in het  
 internationale audiovisuele landschap. Interactie staat voor NFF centraal: tussen  
 professionals onderling en tussen professionals en publiek. 

 Ons beleid concentreert zich op vier kerndoelen: 

 • Promotie van de Nederlandse film en beeldcultuur om de zichtbaarheid van  
  films van eigen bodem te vergroten;
 • Platform van en voor de sector voor reflectie, kennisuitwisseling en   
  verdieping;
 • Talentontwikkeling als continu proces, waarbij het vakmanschap en talent  
  van elke schakel in het maakproces telt;
 • Educatie en participatie in schoolverband, tijdens de opleiding en   
  daarbuiten. 

PROFIEL NFF
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1.3  Uniek podium en ontmoetingsplaats

 Wat in 1981 begon als bescheiden festival onder de naam Nederlandse Filmdagen,  
 is anno 2020 in omvang, bereik en impact uitgegroeid tot hét toonaangevende 
 podium en platform van de Nederlandse film en beeldcultuur voor professionals  
 en een breed publiek. Met exclusieve aandacht voor de kwaliteit en variëteit van  
 audiovisuele producties van eigen bodem, heeft het festival een unieke positie  
 verworven in het festivallandschap. NFF is - anders dan andere filmfestivals -  
 uitgegroeid tot een platform voor debat, reflectie, kennisuitwisseling en ver- 
 nieuwing voor professionals in álle vakgebieden. 

1.4 Hele jaar actief met festival als hoogtepunt

 NFF is het hele jaar actief om de Nederlandse film en beeldcultuur voor het
 voetlicht te brengen en het gesprek daarover te entameren. Jaarlijks hoogtepunt
 is het festival eind september met wekenlang grootse media-aandacht   
 voor de Nederlandse film. Het festival presenteert in de zalen en in de Interactive  
 Expo een programma met de beste producties van eigen bodem, van nieuw en  
 gevestigd talent. De Gouden Kalveren voor Nederlandse speelfilms en lange  
 documentaires worden, in samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF), 
 volgens het zogeheten Academy-systeem toegekend door een breed veld van  
 vakgenoten. In de categorieën korte film, korte documentaire, televisiedrama en  
 interactive gaat een jury aan de slag. Ook beginnend talent wordt getoond en 
 bekroond. Naast de filmvertoningen is er een samenhangend programma van 
 openbare en besloten discussiebijeenkomsten, masterclasses en conferenties.

1.5  Samenwerking 

Als netwerkorganisatie zien wij samenwerking als meerwaarde. NFF-partners 
en stakeholders zijn organisaties uit de creatieve industrie en de media, het onderwijs,  
bedrijfsleven en andere domeinen zoals welzijn en zorg. Binnen de Nederlandse  
filmwereld is nauwelijks een organisatie te vinden waarmee NFF niet samenwerkt. We 
onderhouden intensief contact met onder meer culturele en commerciële partners 
en fondsen, nationaal en internationaal. Door duurzame verbindingen aan te gaan 
met al onze inhoudelijke en zakelijke partners zijn we in staat de sector in zijn 
geheel te versterken. Voor die verbindende en versterkende functie in de culturele 
basisinfrastructuur is ook de samenwerking met organisaties als IDFA, IFFR, Cinekid, 
Eye, Beeld en Geluid, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut en 
het Nederlands Filmfonds essentieel. Zo wordt de concentratie van aandacht voor de 
Nederlandse film in september langer vastgehouden, wanneer ook de internationale 
filmfestivals enkele titels van eigen bodem lanceren die passen binnen de eigen 
signatuur. Dit bevordert bovendien een betere spreiding van bioscoopreleases 
gedurende het jaar.  

PROFIEL NFF
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1.6 Thuisbasis Utrecht 

Ieder jaar is Utrecht in het najaar de filmhoofdstad van Nederland. Dat NFF goed 
geworteld is in stad en regio, blijkt uit het grote draagvlak van publiek, partners 
en stakeholders. Ook voor de economie van gemeente en provincie Utrecht is NFF 
belangrijk. De mediawaarde van NFF bedroeg in 2019 €23 miljoen1. Uit onderzoek 
blijkt dat het festival grote economische impact heeft. De directe bestedingen van 
het festival, de bezoekers en de betrokken bedrijven, leveren de regio Utrecht ruim 
€6,5 miljoen per jaar op2. NFF voert de ranglijst aan van sterkste merken onder 
festivals in de provincie Utrecht3. Het festival verbetert het woon- en werkklimaat, 
creëert werkgelegenheid en is een kweekvijver voor talent: veel Utrechtse jongeren en 
studenten doen er als vrijwilliger of stagiair hun eerste werkervaring op. Ook is NFF 
penvoerder van het provinciale Utrechts Festival Overleg. 

1.7  De Machinerie

Eind 2019 kwam er groen licht voor De Machinerie, de nieuwe creatieve hotspot 
voor film en beeldcultuur in het Utrechtse Werkspoorgebied. De NFF-organisatie 
neemt er vanaf 2022 zijn intrek samen met Fotodok, Hoogt In Transitie (HIT), 
De Maakruimte en tal van creatieve ondernemers. Het streven is deze locatie te 
laten uitgroeien tot een lokale, regionale en landelijke trekpleister voor publiek en
professionals. De activiteiten van De Machinerie richten zich op vier thema’s die
naadloos aansluiten bij het profiel van NFF: educatie, innovatie, presentatie en 
verbinding. Leerlingen van alle onderwijsniveaus krijgen er scholing en er komt een 
broedplaats/talentlab met experimenteerruimte, cursussen en masterclasses voor 
makers en de HKU als belangrijke partner. Voor het publiek komen er tal van activiteiten 
en exposities en er is ruimte voor meer Nederlandse filmvertoningen en (voor)
premières door het jaar heen. Vanuit De Machinerie is NFF straks nog beter in staat 
tijdens het festival én door het jaar heen zijn rol als aanjager van de Nederlands film en 
beeldcultuur te vervullen. 

PROFIEL NFF

1  Clipit
2 De economische waarde van NFF voor stad en regio Utrecht (AEF)
3 Hendrik Beerda
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 NFF kijkt terug op een bewogen beleidsperiode waarin de
 beleidsvoornemens in belangrijke mate werden gerealiseerd. 
 Er waren wisselingen van de wacht op directieniveau. NFF 
 betrok nieuwe festivallocaties en werd nog nadrukkelijker het 
 platform van de audiovisuele sector, verbreedde zijn 
 publieksbereik en toonde zijn promotionele en educatieve 
 kracht. Een stevige basis om de komende jaren op door te 
 bouwen en de horizon te verbreden. 

 

2.1  Publieksbereik vergroot en verbreed

Het festival zette in 2019 een strategische stap door aan de festivalperiode een tweede 
weekend toe te voegen. Samen met de scherpe selectie en programmering bereikten we 
hierdoor een gemiddelde zaalbezetting van 72%, zelfs met grotere zalen dan voorheen. 

Jaarlijks telde NFF gemiddeld 150.000 bezoeken. Ook sprak NFF nieuw publiek aan, 
onder meer met gastprogrammeurs en programma’s in de wijken en buiten de 
stad. Met partners als De Voorkamer, De Helling, Paleis Soestdijk en de Utrechtse 
wijkcultuurhuizen slaagden wij erin een jonger en meer divers publiek aan te trekken. 
Sinds 2019 biedt NFF bovendien een aantal gratis toegankelijke vertoningen met 
Q&A’s aan, om de drempel voor mensen met een kleine portemonnee te verlagen. Dat 
doen we op openbare plekken, zoals in de Utrechtse Janskerk. Met name publiek uit 
de doelgroep tot 45 jaar nam toe. Verder had circa 20% van de bezoekers een migratie-
achtergrond. Ook online bereikte NFF een flinke stijging in bereik. Nieuw was de online 
inzet van NFF-archiefmateriaal met registraties, interviews en sfeerverslagen. Het 
speciale YouTube-kanaal heeft inmiddels jaarlijks 1,5 miljoen views en 18.000 volgers. 

TERUGBLIK 2017-2020

Resultaten:

• Facebook: jaarlijkse groei 15% (24.000 volgers 2019);

• Instagram: jaarlijkse groei 40% (9.000 volgers 2019);

• YouTube-kanaal met 18.000 abonnees, gemiddeld 1,5 miljoen views;  

• Jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen weergaven website;

• Hoge mediawaarde €23 miljoen (Clipit);

• Gemiddeld 2,5 miljoen bioscoopbezoekers per jaar zagen bioscoopcommercial (Jean Mineur);

• Online bereik door samenwerkingen met NPO en partners als Grolsch, VICE en XITE. 
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2.2 Presentatie film, tv en interactive

NFF maakte de vernieuwing van de filmkunst in vorm en inhoud zichtbaar door de 
presentatie van een breed scala aan kwalitatieve audiovisuele producties: van film 
en televisie tot augmented reality en virtual reality, zowel in het publieksprogramma 
als het professionalsprogramma. Daarbij werden ook dwarsverbanden gelegd. Zo 
presenteerden we in 2018 de online serie ANNE+ op groot doek. NFF werkte intensief 
samen met Interactieve Producenten Nederland, Dutch Game Association, Dutch 
Game Garden en individuele makers. De behoeften van de interactive-sector lieten 
we terugkomen in het programma en we legden een duidelijke verbinding met de 
filmkunst. Nieuw was de Interactive Expo met voor de Gouden Kalf Competitie 
geselecteerde projecten. Met ruim 2.000 bezoekers, waaronder een groot aantal 
scholieren en studenten, werd deze nieuwe loot aan de stam een succes. 

2.3 Variatie door curatoren

NFF heeft nadrukkelijker ‘smoel’ getoond, door producties in een ontregelende context 
te plaatsen en daarmee discussie uit te lokken. Een voorbeeld daarvan is het Forum 
van de Regisseurs onder curatie van filmjournalisten Jan Pieter Ekker en Dana Linssen. 
Sinds 2017 zijn in aanvulling daarop jaarlijks prominente makers uit de cultuursector 
als gastcurator uitgenodigd in het programmaonderdeel Blikverruimers. In een 
Zomergasten-achtige setting gaan zij met gasten in gesprek over hun visie op media 
en film. Blikverruimers als Yous & Yay, Arnon Grunberg, Halina Reijn, Tim Hofman en 
Jandino Asporaat konden de afgelopen jaren rekenen op een enthousiast publiek en 
groot media- en publieksbereik.

TERUGBLIK 2017-2020
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2.4 Internationale waardering gevierd

Met een verdrievoudiging van het aantal prijzen en tweeëneenhalf keer zoveel selecties 
op internationale filmfestivals, is de internationale waardering voor de kwaliteit van 
Nederlandse producties het afgelopen decennium substantieel toegenomen. NFF maakt 
deze producties ook in eigen land beter zichtbaar. NFF premièrefilms als Vechtmeisje 
en Kapsalon Romy wonnen meerdere prijzen over de hele wereld en trokken tijdens 
NFF volle zalen. Dirty God werd door Sundance geselecteerd, tijdens het NFF opnieuw 
gepresenteerd en bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Film 2019. Het regiedebuut 
van Halina Reijn Instinct ging van Locarno naar Toronto, alvorens groots de 39e editie 
van NFF te openen. Horizon Zero Dawn van Guerrilla Games won in 2018 het Gouden Kalf 
voor Beste Interactive en was nationaal en internationaal een succes.

2.5 Platform voor professionals uitgebreid 

Sinds 2018 heeft NFF - in nauwe samenwerking met het veld - zijn positie als platform 
voor de Nederlandse vakwereld succesvol in een internationale context gepositioneerd 
én stevig verankerd. Dit kreeg vorm in een vierdaags professionalsprogramma 
bestaande uit masterclasses, paneldiscussies en de NFF-Conferentie. Veel 
aandacht ging uit naar de breed gedragen ambitie van de sector om de kwaliteit van 
de Nederlandse film te verhogen en de druk op de sector te verlichten in de steeds 
competitiever wordende omgeving. De interdisciplinaire ronde-tafel-expertsessies van 
2019 culmineerden in een oproep aan de overheid4. De Holland Film Meeting (HFM) 
richtte zich op programma’s waar Nederlandse scenaristen, regisseurs en producenten 
een-op-een gekoppeld werden aan internationale sales-agents, commissioning editors, 
distributeurs en producenten. Zij bespraken nieuwe projecten, gaven feedback op 
works-in-progress en wisselden kennis uit. Via NFF-Extended gaven wij vanaf 2018 ook 
gedurende het jaar invulling aan onze platformfunctie, met debatten en workshops 
rondom actuele kwesties. Tijdens deze bijeenkomsten stonden thema’s als diversiteit 
en inclusie, auteursrechten, recoupment en financiering centraal.

4 In de open brief ‘Circle of Film’ van 2 oktober roepen filmmakers en filmorganisaties de politiek op om de 
positie van Nederlandse audiovisuele producties structureel te versterken.

TERUGBLIK 2017-2020
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2.6 Impuls aan talentontwikkeling

In 2016 sloegen NFF en IFFR de handen ineen om een langlopend talentprogramma te 
ontwikkelen. In 2017 ging dit traject, BoostNL, van start. De belangstelling om deel te 
nemen aan het talentprogramma was groot. De teams van succesvolle films als Quality 
Time en Dirty God ontwikkelden hun project binnen BoostNL en vonden hun weg naar 
internationale podia. In 2019 lanceerden we de Videoland Academy; een initiatief van 
Videoland, Filmfonds, NFF, IDFA en IFFR dat als kweekvijver fungeert voor makers die 
zich richten op een breed publiek. Om ook aankomend talent aan NFF te binden, geeft 
NFF sinds 2018 de Talentpas uit waarmee hbo- en wo-studenten kunnen deelnemen 
aan de masterclasses en lezingen van het professionalsprogramma en gratis alle films 
kunnen kijken.

2.7 Bereik onder jeugd vergroot

Om het bereik onder schoolgaande kinderen te vergroten, hebben we ons 
educatieprogramma in 2019 verrijkt met Film in de Klas. In samenwerking met 
NPO Start en NTR Schooltv geeft NFF online toegang tot Nederlandse audiovisuele 
producties. Met het lesmateriaal kunnen scholen jaarrond eenvoudig aan de slag. 
De eerste resultaten (25.000 online bezoekers) laten zien dat deze aanpak werkt. Mbo-
studenten bereikten we beter dan voorheen, 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 van circa 6.000 naar ruim 10.000 leerlingen en 
studenten.

2.8 Jaarrond actief

NFF manifesteerde zich de afgelopen jaren gedurende het hele jaar. Zo organiseerden 
wij in samenwerking met Pathé Hollands Nieuwste; feestelijke vertoningen van 
pas verschenen films. Om een jonger publiek voor Nederlandse artistieke films te 
interesseren presenteerden we samen met filmtheaters in het land, het Filmfonds 
en Eye de Nederlandse Filmnacht, met films als Niemand in de stad en Instinct. Ook 
organiseerden we de Dag van de Korte Film (partners: Filmfonds, Eye, Go Short) en 
de uitreiking van Film Awards voor Nederlandse speelfilms en documentaires bij het 
behalen van een bepaald aantal bioscoopbezoekers.

TERUGBLIK 2017-2020
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In het veranderende audiovisuele landschap staan de 
zichtbaarheid, kwaliteit en financierbaarheid van Nederlandse films 
onder grote druk. Vanuit zijn exclusieve functie als festival voor 
de Nederlandse film en beeldcultuur wil NFF een duurzame impuls 
geven om de positie van de Nederlandse film te versterken. Daartoe 
focust NFF de komende jaren op zijn kerndoelen, verdiept zijn 
activiteiten en bouwt deze uit om de impact ervan te vergroten.

3.1 Promotie van de Nederlandse film en beeldcultuur 

Wat doet NFF?
Met een doordacht en zorgvuldig samengesteld programma richt NFF zich tijdens 
het festival en gedurende het jaar op professionals en publiek: jong en oud, scholieren, 
studenten en docenten, beginnende makers en gevestigd talent, fijnproevers die het 
experiment niet schuwen en liefhebbers van grote publieksfilms. 

Het hart van het programma bestaat uit de beste speelfilms, documentaires, 
animatiefilms, series, korte films en innovatieve mediaproducties van het afgelopen 
jaar en een groot aantal premières. Het programma wordt gepresenteerd in de 
bioscoopzalen, op de Interactive Expo en op bijzondere locaties. Niet alleen in het centrum 
van Utrecht, ook in de wijken en de regio. 

Bijzondere prestaties in het afgelopen jaar worden bekroond in de Gouden Kalf 
Competitie. Grensverleggende films in inhoud en vorm worden gepresenteerd en bekroond 
in de Competitie van het Forum van de Regisseurs. De NFF Debuutcompetitie en de NFF 
Studentencompetitie presenteren de makers én pioniers van morgen. De Prijs van de 
Nederlandse Filmkritiek bekroont de beste lange premièrefilm.

Internationaal succes van Nederlandse films en Nederlands talent lichten we uit in 
het programma Blik over de Grens. Onderdeel van dit programma zijn films uit het 
Nederlandse taalgebied, zoals Vlaanderen en Suriname. Voor programmaonderdeel 
Blikverruimers betrekt NFF jaarlijks prominente makers en/of kunstenaars uit de 
culturele sector als gastcurator en host tijdens de festivalvertoningen. 

NFF presenteert tijdens het festival en gedurende het jaar speciale programma’s en 
evenementen met diverse partners. Voorbeelden daarvan zijn de Nederlandse Filmnacht en 
Bring Your Own Beamer (in de Nicolaïkerk).

KERNACTIVITEITEN|AMBITIES|PRIORITEITEN 2021-2024
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 Ambities+prioriteiten
Waar NFF film, televisie en interactive voorheen als losse pijlers positioneerde, gaan 
we deze disciplines integraal in het programma verweven. De kwaliteitseisen van het 
publiek dat altijd en overal toegang heeft tot een explosief gestegen aanbod worden 
steeds hoger en het onderscheid tussen genres vervaagt. Wij stellen het verhaal en de 
verbeelding centraal. Bij de selectie van producties blijft de narratieve structuur en 
cinematografische kwaliteit leidend. Het programma wordt live gepresenteerd op de 
festivallocaties en een selectie is ook online en op tv te zien. De Interactive Expo wordt 
uitgebouwd op een centrale, zichtbare en laagdrempelige locatie, waar deze langer 
kan staan. Ook wordt onderzocht of de expo (gedeeltelijk) kan reizen om het bereik te 
vergroten.

NFF wil de komende jaren voor alle Nederlandse premières - tijdens het festival én 
door het jaar heen - een strategische partner zijn die bijdraagt aan een optimale 
positionering. Dat doen we in afstemming met distributeurs en producenten via vlogs, 
online reportages en andere communicatiemiddelen. 

De DAFF en NFF gaan intensiever samenwerken rond de Gouden Kalf Competitie en de 
aanscherping van het Academy-systeem. Ook bij de herdefiniëring van de categorieën 
waarin Gouden Kalveren worden uitgereikt en het aanjagen van het inhoudelijke 
debat over de kwaliteit van producties trekken we samen op. We streven ernaar 
het Academy-systeem zo om te bouwen dat we het jaarrond nieuwe producties, die 
worden ingeschreven voor de Gouden Kalf Competitie, direct zichtbaar kunnen maken 
en houden. Ook onderzoeken we hoe festivalpremières onderdeel van het Academy-
systeem kunnen worden, zodat de promotionele waarde van het Gouden Kalf de 
lancering van nieuwe films kracht bij kan zetten.

Het Forum van de Regisseurs krijgt een prominente plek in het programma. We 
koersen op een selectie van vernieuwende artistieke films - bij voorkeur premières 
- en leggen bij de presentatie dwarsverbanden naar andere kunstdisciplines en 
maatschappelijke thema’s. We werken samen met gastcuratoren. Zij geven nieuwe 
inzichten en trekken nieuwe doelgroepen aan. Een jury selecteert de genomineerden 
en de winnaar en reikt de prijs uit tijdens het Gala. 

KERNACTIVITEITEN|AMBITIES|PRIORITEITEN 2021-2024
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De samenwerking met partners in de Utrechtse wijken en regio breiden we uit. Samen 
geven we vorm aan meer openbare tentoonstellingen en vertoningen op bijzondere 
locaties, inclusief nagesprekken met cast & crew. We verlagen drempels en gaan 
actief op zoek naar een breder en meer divers publiek tijdens het festival en jaarrond. 

Ook de samenwerking met mediapartners als NPO Start, Videoland en VICE wordt 
geïntensiveerd. Zo wil NFF de talks niet alleen live in de zaal presenteren, maar ook 
online via kanalen als NPO Start Plus en NPO Extra kanalen. NFF wil ook de grote 
internationaal opererende streamers betrekken, onder meer door Nederlandse films 
en series gebundeld te presenteren. 

Om het bereik van Nederlandse film te vergroten streeft NFF ernaar het aantal 
deelnemende bioscopen en filmtheaters aan activiteiten als Hollands Nieuwste, 
de Dag van de Korte Film en de Nederlandse Filmnacht te vergroten. Tevens gaat 
NFF met bioscopen en filmtheaters vormgeven aan de Week van de Nederlandse 
Kinderfilm, naar analogie van de 2voor1-actie in het verleden.

3.2 Platform van en voor de sector

Wat doet NFF?
NFF vervult een verbindende rol binnen de sector en is hét kennis- en discussie-
platform en ontmoetingspunt voor (inter)nationale professionals. Het informeert 
en betrekt makers uit alle vakdisciplines - van editor tot acteur, van scenarist tot 
producent - en agendeert belangrijke ontwikkelingen uit binnen- en buitenland. 
NFF stimuleert de ontwikkeling van audiovisuele projecten en vertegenwoordigt 
de Nederlandse audiovisuele sector binnen een Europees en wereldwijd netwerk. 
Het professionalsprogramma omvat de NFF-Conferentie, NFF-Extended, HFM en 
masterclasses, workshops, debatten en lezingen voor professionals en studenten.

KERNACTIVITEITEN|AMBITIES|PRIORITEITEN 2021-2024
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Ambities+prioriteiten
NFF treedt jaarrond als strategische partner en platform voor de audiovisuele sector 
op, om professionalisering en samenwerking te stimuleren. Wij organiseren de 
komende periode - naast de NFF-Conferentie tijdens het festival - vijf NFF-Extended 
bijeenkomsten over actuele kwesties in de audiovisuele sector. 

We versterken onze agenderende en ondersteunende rol binnen de sector door in 
samenwerking met vakverenigingen de masterclasses te spreiden over het jaar, 
met een concentratie tijdens het festival. Daarbij bieden we extra organisatorische 
ondersteuning aan vakverenigingen die NFF nodig hebben om hun programma 
gedurende het jaar of op het festival te realiseren. 

Geïnspireerd op het succesvolle programma CONNeXT in Gent, wil NFF de HFM in 
een tweedaags programma voorafgaand aan de opening bundelen. In de nieuwe 
opzet pitchen Nederlandse makers voor een zorgvuldig geselecteerd gezelschap 
van internationale vakmensen hun filmprojecten, works-in-progress en pilots. De 
pitches worden afgewisseld met netwerkmomenten en een-op-een meetings. Nieuw 
onderdeel wordt ook de presentatie van acteertalent aan internationale casting-
agents en producenten. Met onze intrek in De Machinerie krijgt de HFM daar vanaf 
2022 zijn thuis. Zo kunnen deelnemende professionals zich volledig concentreren op 
internationale samenwerking.

3.3 Talentontwikkeling als continu proces

Wat doet NFF?
Om te zorgen dat de Nederlandse film zich kwalitatief met het internationale aanbod 
kan meten is continue scholing van beginnende en ervaren professionals cruciaal. NFF 
stimuleert talenten in hun ontwikkeling en brengt beginnende en gevestigde makers 
uit binnen- en buitenland samen. Met regionaal, nationaal en internationaal gerichte 
programma’s draagt NFF bij aan de permanente ontwikkeling en vernieuwing van de 
Nederlandse film en beeldcultuur. 
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Ambities+prioriteiten
Vanaf 2021 starten de Talent Feedback Sessies al in juli met inhoudelijke coaching ter 
voorbereiding op het festivalprogramma in september. Het programma van BoostNL 
wordt verdiept door specialisten te betrekken bij specifieke ontwikkelingsvragen 
van de makers. Dat varieert van redactioneel-inhoudelijke vragen tot technische of 
zakelijke vragen. Ook zoeken we aansluiting van meer (internationale) festivals naast 
het IFFR. De focus van de geselecteerde internationale en nationale projecten ligt dan 
op de een-op-een gesprekken met mogelijke internationale coproducenten en sales 
agents. Talent en Route krijgt meer internationale focus. Met een intensief programma 
begeleiden internationale experts vier opmerkelijke regie- en/of productietalenten een 
jaar lang, bij de versterking van hun (internationale) netwerk en de ontwikkeling van 
hun eerste lange productie op een internationaal festival. We zetten daarnaast in op 
een voortzetting van de samenwerking met de Videoland Academy. NFF gaat voor het 
professionalsprogramma en de talentontwikkelingsactiviteiten komende jaren nauw 
samenwerken met de landelijke ontwikkelinstelling voor film en audiovisuele media, die 
wordt opgezet.

3.4 Educatie en participatie

Wat doet NFF?
NFF investeert in het publiek en talent van de toekomst door hen kritisch te leren kijken, 
eigen verhalen te leren vertellen en zich zo verbonden te voelen met de filmcultuur in 
Nederland. NFF organiseert zowel receptieve als participatieve programma’s, gericht 
op verschillende onderwijsniveaus (po, vo, mbo, hbo, wo). Voorbeelden daarvan zijn 
filmvertoningen met Q&A’s, filmcolleges met premièretitels en een panelgesprek, 
het landelijke programma Film in de Klas en workshops VR waarin leerlingen een 
360 graden film maken. Een ander voorbeeld is Blik op de Set waar leerlingen zelf 
op een nagebootste set onder begeleiding van filmprofessionals aan de slag gaan. 
Klankbordgroepen met docenten geven inzicht in de wensen op het gebied van 
beeldeducatie en denken mee over de invulling van het educatieprogramma. Ook werkt 
NFF samen met educatieve partners als Netwerk Filmeducatie (waarvan NFF lid is), 
Kunst Centraal, Common Frames, Mbo Utrecht, UU, HKU, HU, AVK|StJoost, Nederlandse 
Filmacademie, Eye en NTR Schooltv.

Ook buiten school of opleiding dagen wij het publiek uit zelf aan de slag te gaan 
en actief deel te nemen. Voorbeelden daarvan zijn de Interactive Expo, Q&A’s bij 
vertoningen en masterclasses. Nieuwe tools voor mediacontent zijn algemeen 
toegankelijk en beïnvloeden ons dagelijks leven; hoe we leren, werken, spelen en met 
elkaar omgaan. Actief burgerschap wordt hierdoor opnieuw gedefinieerd. Wij richten ons 
daarom op kritisch kijken, reflecteren, actief participeren en willen dat iedereen zich 
welkom en betrokken voelt bij NFF. 

Ambities+prioriteiten
NFF bouwt voort op het succesvolle educatieprogramma en richt zich op een flinke 
toename in het bereik van Film in de Klas. We streven ernaar alle schoolgaanden in 
Nederland in aanraking te laten komen met Nederlandse films. In samenwerking met 
onze partners voegen we regelmatig nieuwe content toe en moedigen aansluiting van 
andere partners uit het Netwerk Filmeducatie bij dit initiatief aan. Vanaf 2020 starten we 
daarnaast als één van de kernpartners samen met Kunst Centraal, HIT, Theater De Lieve 
Vrouw en Beeld en Geluid met de ontwikkeling van een Filmeducatiehub voor Midden-
Nederland om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten. 
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NFF wil alle bezoekers actiever betrekken door interactie te stimuleren bij na-
gesprekken met makers, masterclasses, talks en lezingen. Daarnaast prikkelen wij het 
publiek om online kennis te vergaren over de Nederlandse film en zoeken daarvoor 
aansluiting bij Beeld en Geluid en Eye. Het festival wil een breder aanbod aanbieden 
van de Nederlandse film in alle verscheidenheid en met genoemde beeldarchieven 
presentaties over het Nederlands filmerfgoed voor het voetlicht brengen. 

3.5  Verankering in de stedelijke regio

NFF verankert zijn activiteiten in de stadskern, de wijken en de regio en bouwt deze 
verder uit, zowel tijdens het festival als jaarrond. Bij vertoningen in de wijken en op 
unieke plekken in de regio presenteert NFF een aantal van de beste films en neemt 
ook de makers mee om het publiek te ontmoeten. De samenwerking met Post Utrecht 
biedt vanaf 2020 de mogelijkheid om het festival laagdrempelig in de stadskern te 
organiseren. 

Naast de samenwerking in Filmeducatiehub Midden-Nederland, gaan wij vanaf 
2022 ook De Machinerie gebruiken om onze prioriteiten te realiseren. Zo creëert 
De Machinerie een permanente plek voor ons talentontwikkelingsprogramma en 
(voor)premières van Nederlandse films. Ook gaan we De Machinerie met de partners 
uitbouwen tot een talenthub en broedplaats met kernspecialismes animatie en 
interaction design. Daarmee sluit De Machinerie optimaal aan bij de identiteit van 
stad en regio Utrecht, de HKU en haar makers. NFF neemt een voortrekkersrol in deze 
ambitie en werkt daarbij samen met de andere regionale broedplaatsen en de nieuwe 
landelijke ontwikkelinstelling voor film en audiovisuele media. Deze instelling wordt 
zo mogelijk op termijn óók in De Machinerie gevestigd.
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NFF heeft een geïntegreerde marketingstrategie waarbij alle middelen 
elkaar versterken in inhoud en vorm. We betrekken bestaand en 
nieuw publiek en dagen hen uit actief deel te nemen. NFF gebruikt 
data-analyse voor gerichte doelgroepenbenadering en verruimt het 
perspectief met campaigners en mediapartners om de totale breedte 
van het publiek te bereiken.

NFF richt zich op publiek van vier jaar tot hoge leeftijd, afkomstig uit het hele land, 
met diverse opleidingsniveaus, culturele achtergronden, waarden en normen, 
vrijetijdsbesteding en inkomen. Dit zijn daarbij onze hoofddoelgroepen:
• Regulier publiek (o.b.v. de Whize-klantsegmentatie);
• Nederlandse en internationale professionals; 
• Talent (incl. studenten filmvakonderwijs);
• Scholieren, studenten en docenten (po, vo, mbo, hbo, wo);
• Stakeholders (pers, partners, politiek, medewerkers).

We gaan het NFF-publiek de komende jaren verder verbreden en diversifiëren, met 
een focus op leeftijd (bezoekers jonger dan 45 jaar), culturele achtergrond (bezoekers 
met een migratie-achtergrond) en opleidingsniveau (bezoekers met een lager 
opleidingsniveau). 

4.1 Strategie

Afstemming vraag en aanbod 
NFF stelt zijn programma onafhankelijk samen, rekening houdend met de 
behoeften van genoemde doelgroepen. Deze behoeften worden gemonitord met 
publieksonderzoek in samenwerking met de filmindustrie, culturele instellingen 
(o.a. Utrechts Festival Overleg) en met experts (o.a. trendwatchers). De afdelingen 
Programma en Marketing&Communicatie stemmen vraag en aanbod steeds op elkaar 
af en maken plannen, met een haalbaarheidsanalyse voor nieuwe activiteiten. 
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Influencers
NFF nodigt gastcuratoren met hun eigen achterband uit voor het programma. Door 
hun directe betrokkenheid bij het festival zetten we deze tot de verbeelding sprekende 
makers uit de cultuur- en mediasector in als influencers, die via eigen social 
mediakanalen interactie aangaan met hun volgers.

Breed educatieaanbod
Het aanboren van een jonger en meer divers publiek voor de toekomst begint 
bij het actief betrekken van scholieren en studenten. Door uitbouw van het 
educatieprogramma in onderwijsverband bereiken we kinderen en jongeren uit alle 
maatschappelijke lagen en met diverse culturele achtergronden.

De wijken in
Ook de komende periode trekt NFF met programma's de wijken in. Op deze manier 
slaat NFF een brug naar alle inwoners van de stad, met extra aandacht voor groepen 
die anders minder snel met het festival in aanraking komen. Denk aan ouderen, 
jongeren en gezinnen met een laag inkomen of een migratieachtergrond. Door hen 
actief op te zoeken in hun eigen omgeving verlaagt NFF de drempel om het festival 
mee te beleven. 

Vinger aan de pols
NFF gaat zich nog sterker richten op de verzameling, verwerking en analyse 
van data, om engagement van de doelgroepen, de relevantie van content en 
kaartverkoopresultaten te bevorderen. Voortdurende monitoring maakt tijdig en 
accuraat bijschakelen mogelijk als resultaten achterblijven. 

Strategische partnerships
Mediapartnerships zijn onontbeerlijk in onze geïntegreerde aanpak. De samenwerking 
met omroepen en mediapartners als VICE en XITE wordt verder uitgebouwd. Naast 
de lancering van nieuwe films en series op het festival, wil NFF de zichtbaarheid van 
de Nederlandse film versterken door nog betere bundeling van krachten met online 
partners als NPO Start (Plus), NPO Extra en Videoland.  
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4.2 Doelstellingen 2021-2024

Kwalitatieve doelstellingen
• Publieksbereik verbreden en diversifiëren met een focus op leeftijd, diversiteit en  
 opleidingsniveau;
• Grotere loyaliteit, langdurige relatie met bestaande bezoekers en behoud van   
 hoge waardering van bezoekers (8,3 in 2019);
• Inhoudelijke (media)partners behouden en versterken;
• Branding van de nieuwe plek voor beeldcultuur in Nederland: De Machinerie.

Kwantitatieve doelstellingen 
• In totaal bijna 10% meer bezoeken;
• Een toename van 5% in bezoeken van regulier publiek met een niet-Nederlandse  
 achtergrond (nu 20% volgens publieksonderzoek Nielsen, exclusief het 
 educatieprogramma);
• Het aantal bezoeken van regulier publiek jonger dan 45 jaar laten stijgen naar   
 55% (nu ca. 50% volgens publieksonderzoek Nielsen );
• 40% meer bezoeken binnen het educatieprogramma.
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NFF maakt onlosmakelijk deel uit van de Nederlandse film en beeldcultuur. 
Het festival is uitgegroeid tot één van de grootste filmfestivals van Nederland 
met een eigen signatuur. NFF wil deze positie graag behouden en zijn 
activiteiten verdiepen en uitbouwen. De overheid neemt belangrijke 
stappen om de positie van Nederlandse culturele audiovisuele producties te 
versterken en NFF staat klaar om zijn centrale rol daarin met extra kracht te 
vervullen. 

Dat is alleen mogelijk met de financiële steun van veel publieke en private partijen. NFF heeft 
zich de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen dankzij structurele subsidies van het 
ministerie van OCW, de provincie en gemeente Utrecht en de jaarlijkse financiële steun van 
talrijke fondsen, sponsoren en partners. 

5.1  Financiële basis 

NFF heeft een gezonde financiële positie maar is ook kwetsbaar. De algemene reserve bedraagt 
circa 10% van de omzet. Deze richtlijn is een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering en 
waarborgt de continuïteit. 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. 

NFF krijgt subsidies van de Nederlandse overheid, maar op Europese/internationale subsidies 
kan NFF vrijwel geen aanspraak maken, omdat zijn vertrekpunt de Nederlandse filmcultuur 
is. In de beleidsplanperiode 2017-2020 moest jaarlijks circa 60% van de begroting worden 
gerealiseerd door aanvullende fondsenwerving, sponsorwerving en publieksinkomsten. 
Deze inkomsten zijn in belangrijke mate nodig voor bekostiging van de kernactiviteiten. 
Fondsenwerving is echter vaak afhankelijk van specifieke thema’s en in de regel projectmatig. 
Soms verleggen fondsen hun koers of zien zij af van langjarige financiering. De sponsormarkt is 
grillig en werkt ook steeds meer met kortlopende contracten. Hierdoor kunnen op korte termijn 
grote financiële uitdagingen ontstaan. 

Om onze cruciale culturele en maatschappelijke functie in de basisinfrastructuur met impact 
te kunnen vervullen én fair practice te werken, moet de structurele financiële basis van NFF 
in de komende beleidsperiode worden verhoogd. Voor 2021-2024 doet NFF een beroep op een 
subsidiebasis van rijk, provincie en gemeente van in totaal €2,13 miljoen, op een begroting van 
gemiddeld €4,5 miljoen. Dit vormt het fundament van de organisatie en fungeert als vliegwiel 
voor het verwerven van overige inkomsten. In de toelichting op de begroting staat onze uitleg 
hierbij.

5.2 Zakelijke partners

NFF biedt zijn partners een uniek platform om zich te positioneren, landelijke exposure te 
krijgen en relaties te versterken. Zij kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan 
het festival, de festivalbeleving en het culturele klimaat van Nederland. Jaarlijks genereert NFF 
samen met zijn (media)partners een groot bereik. Het festival wordt door bestaande en nieuwe 
partners op waarde geschat; ook in de huidige weerbarstige sponsormarkt weet het festival 
A-merken als Grolsch en BankGiro Loterij duurzaam aan zich te binden. 
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De focus ligt op sponsoren die een cash-bijdrage inbrengen, ook al ziet NFF steeds meer 
vraag naar barterdeals. In de nieuwe beleidsplanperiode gaat NFF onverminderd door met het 
benaderen van Nederlandse A-merken die een bijdrage kunnen leveren aan het festival en 
waarvoor het festival een waardevolle partner kan zijn. 

5.3 NFF Ondernemers Club

De NFF Ondernemers Club (NFF-OC) is al 16 jaar trotse ambassadeur. Deze vormt een sterke 
schakel tussen NFF en het (Utrechtse) bedrijfsleven en is sinds de oprichting in 2003 
uitgegroeid tot een vereniging met circa 70 betrokken leden. De ondernemersclub biedt NFF 
structurele financiële steun en ondernemersvrijheid d.m.v. jaarlijkse financiële garantstellingen. 
Met de NFF-OC willen we de komende jaren makers stimuleren verhalen in en over Utrecht te 
vertellen. Het festival en De Machinerie kunnen hierbij dienen als broedplaats.

5.4 Financieringsstrategie

In de komende beleidsplanperiode wil NFF zijn netwerk uitbouwen en versterken om de 
(financiële) slagvaardigheid van NFF te vergroten. De focus ligt hiervoor op het vergroten van 
de structurele financiering. In de beleidsperiode 2021-2024 stelt NFF zich ten doel jaarlijks 
gemiddeld ruim €2,4 miljoen eigen inkomsten te genereren door:

• Uitbreiding bestaande partnerships; 
• Verwerving nieuwe partnerships; 
• Verhoging publieksinkomsten door meer betalende bezoekers;
• Ontwikkeling nieuwe business-arrangementen;
• Vergroting aantal Vrienden, vernoemingen in nalatenschappen. 

Dit is echter alleen mogelijk als de structurele financiële basis van NFF is gedekt door verhoging 
van de structurele bijdragen van het ministerie van OCW, provincie en gemeente Utrecht naar in 
totaal €2,13 miljoen per jaar.

5.5 Duurzaamheid

NFF stelt zich concrete en meetbare ambities op het gebied van duurzaamheid. Medewerkers 
en gasten reizen met openbaar vervoer, tenzij dat echt niet mogelijk is. Voor onze carservice 
streven wij ernaar enkel gebruik te maken van elektrische auto’s. Wij digitaliseren onze 
werkprocessen en vergader-systeem. Het gebruik van plastic wordt teruggedrongen. De 
aankleding is van duurzaam materiaa, wordt zoveel mogelijk hergebruikt en afval wordt 
gescheiden. NFF maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande festivallocaties. Crewcatering is 
duurzaam verpakt en biologisch. Tussen de locaties werken we met (bak)fietstransport.
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