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Inleiding: 
Impact en 
betrokkenheid

Movies that Matter werkt voor een we-
reld waarin de mensenrechten optimaal 
worden beschermd. Film is daarbij ons 
instrument. Want film en mensenrechten 
zijn een krachtig, inspirerend én visueel 
indringend paar. 

Combineer de werelden van film en mensen-
rechten en je wordt overspoeld door schoon-
heid en inspiratie, door wijsheid en moed. Een 
film kan je blik op de wereld verbreden, je hart 
openen en je verstand aan het werk zetten. 
En film kan abstracte begrippen als ‘mensen-
rechten’, ‘vrede’ en ‘rechtvaardigheid’ tot leven 
brengen zoals geen ander medium kan. 

Maar wat betekent dat in deze heftige, insta-
biele tijden? Tijden waarin maatschappelijke 
polarisatie, oorlogen en talrijke crises de wereld 
ontwrichten? Kun je met film überhaupt iets 
bereiken?

Wij zijn ervan overtuigd dat dat kan. Door de 
schoonheid en troost die films kunnen bieden, 
het diepe begrip dat ze kunnen opwekken bij de 
kijker, hebben ze het vermogen mensen zachter 
naar elkaar te laten kijken. Films zijn in staat 
de wereld stapje voor stapje beter, eerlijker en 
vredelievender te maken.

Ontmoeting centraal in ons werk
Bovendien is film een ideaal startpunt voor 
dialoog. En die dialoog, de ontmoeting: dat is 
waar vrijwel alles wat Movies that Matter doet 
om draait. 

Vmbo-scholieren die een politieagent aan de 
tand voelen nadat ze samen een film over 
politiegeweld hebben gezien. Een mensenrech-
tenactivist die in contact komt met Nederlandse 
beleidsmakers en ngo’s. Kinderen in een Alge-
rijns vluchtelingenkamp die nieuwe werelden 
leren kennen via mobiele cinema. Tal van orga-
nisaties en instanties die door onze program-
ma’s in aanraking komen met voor hen onbe-
kende thema’s. En nog veel, heel veel meer. 

Wat is onze impact?
In dit soort ontmoetingen schuilt onze impact. 
Maar wat is die impact precies? Hoe maken 
we het verschil? En hoe kunnen we die impact 
vergroten? 

Om dat scherper in kaart te brengen, namen 
we voorafgaand aan dit meerjarenbeleidsplan 
onze activiteiten onder de loep. Op welke doel-
groepen richten we ons? Wat willen we bij ze 
bereiken? En welke effecten willen we dat dát 
weer heeft op de maatschappij als geheel?

Samen met Sinzer Grant Thornton bepaalden 
we onze impactstrategie, met daaraan gekop-
peld een theory of change. Zoals te zien in de 
afbeelding op p.5 hebben de vier pijlers in ons 
werk – het Movies that Matter Festival, Interna-
tional Support, Events & advies, en Educatie – 
allemaal hun eigen impact op het brede publiek 
en specifieke doelgroepen. Waar het festival 
vooral het bewustzijn over, en betrokkenheid bij, 
mensenrechten wil vergroten, streven de an-
dere activiteiten elk op hun eigen manier naar 
meer betrokkenheid en een sterkere beweging 
voor de mensenrechten. In de figuur is te zien 
hoe dat werkt: alle resultaten van onze activitei-
ten dragen uiteindelijk – idealiter – bij aan een 
wereld waarin de mensenrechten beter worden 
beschermd.

Dit proces om te komen tot een impactstrate-
gie stimuleerde ons kritisch en scherper na te 
denken over onze activiteiten. Dit is een continu 
proces en helpt bij het maken van keuzes in 
ons werk. Om daarbij te blijven meten of onze 
activiteiten de gewenste impact hebben, gaan 
we de komende jaren onze evaluatiemiddelen 
(waaronder publieksonderzoek, evaluaties met 
docenten en activisten, en een omvangrijk on-
derzoek naar de impact van ons internationale 
werk) uitbreiden en aanscherpen.



5

Hoe betrekken we ons publiek nog beter?
Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft hoe we 
onze impact de komende jaren willen behou-
den en vergroten. Een cruciale vraag daarbij is 
steeds: hoe betrekken we ons publiek nog beter 
bij onze activiteiten? En hoe vinden we nieuw 
publiek?

Het antwoord is onder andere: door contact 
te zoeken met partijen en plekken waar dat 
publiek zich bevindt. Door ze uit te nodigen mee 
te denken over onze filmselectie en te vragen 
welke onderwerpen zij willen agenderen. Door 
samen met partners programma’s te ontwikke-
len. Door publieksinteractie te bevorderen. En 
door ons team en onze viewingscommissies nog 
diverser te maken. 

Balans
De vier pijlers van ons werk staan al overeind 
vanaf het begin van de organisatie in 2006. 
Sindsdien hebben we steeds gestreefd naar een 
optimale balans tussen de pijlers. 

Het Movies that Matter Festival is daarbij ons 
vlaggenschip. Op het festival creëren we – in 
Den Haag, de Internationale Stad van Vrede 
en Recht – eens per jaar een moment waarop 
alle verhalen die we vertellen bij elkaar komen. 
Daar leggen we het fundament van vrijwel al 
onze andere activiteiten. Op het festival komen 
de internationale gasten, presenteren we onze 

gloednieuwe filmselectie, worden de discus-
sies op touw gezet. Vervolgens gaan we met 
die verhalen, films en discussies het land in, het 
hele jaar door. Festivalfilms gaan ‘On Tour’ en 
worden vertoond tijdens speciale events, op 
scholen en online. Daarnaast stimuleren we 
vertoningen en debat in het buitenland. Zo ver-
sterken en informeren de pijlers elkaar. Daar-
binnen zoeken we bovendien altijd naar een 
goede een balans in de diversiteit van perspec-
tieven. Zowel wat onze medewerkers betreft als 
in de films en verdieping die we aanbieden, in 
onze educatieprojecten en in de doelgroepen 
die we willen aanspreken, laten we zo veel mo-
gelijk verschillende geluiden en perspectieven 
tot hun recht komen.

De impact van de coronapandemie: 
digitale impuls
Tot slot: op ons werk is een sterk stempel ge-
drukt door de coronacrisis van 2020-2021. Vanaf 
de afgelasting van het festival van 2020 – één 
week voordat het zou beginnen – tot en met de 
periode van het schrijven van dit plan, wierp de 
onzekerheid van de pandemie een sluier over 
alle aspecten van ons werk.

(Lees verder op p.6)

De theory of change van Movies that Matter
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Dat neemt niet weg dat we enkele belangrij-
ke lessen hebben geleerd en ontwikkelingen 
versneld. Onze nieuwe website kreeg een 
videoplatform, en de invoering van het online 
kassasysteem kreeg een impuls. We ontsloten 
ons lesmateriaal digitaal, organiseerden webi-
nars voor festivalorganisatoren en filmmakers, 
en online filmevents voor partners. We hebben 
grote stappen gezet in onze digitale ontwikke-
ling – stappen waarvan we blijvend profiteren.

Tegelijk is ons overduidelijk geworden dat Mo-
vies that Matter draait om de fysieke ontmoe-
ting. Op het festival, in de klas, op evenemen-
ten en in theaters. En dát is, van alle geleerde 
lessen, verreweg de belangrijkste.

Ambities Movies that Matter 
2023-2026  

Groter bereik
• Vergroting publieksbereik festival
• Uitbreiding bioscoopvertoningen Educatie
• Uitbreiding On Tour-steden naar 25, in grotere filmzalen
• Verbreding online partners

Meer diversiteit
• Een diverser festivalpubliek bereiken via branded content
• Educatief aanbod ontwikkelen voor Mytylscholen, praktijkonderwijs en Internationale Scha-

kelklassen
• Nieuwe, inclusieve en diverse viewingscommissie voor het educatieprogramma
• Aanboren nieuwe On Tour-doelgroepen: jonger en meer divers

Meer impact
• Verbeteren van de meetinstrumenten voor het International Support-programma 
• Uitbreiden van steun voor filmvertoningen in herkomstlanden van activisten
• De impact van het festival vergroten door samenwerkingen en curatorschappen
• Verdiepingsprogramma’s toevoegen aan online vertoningen
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De missie van Movies that Matter is om 
de blik te verruimen voor mensenrechten. 
Wij zetten film in om de dialoog over een 
rechtvaardige samenleving te stimuleren, 
om de publieke opinie te beïnvloeden, en 
om onze doelgroepen te motiveren zich 
in te zetten voor mensenrechten en een 
duurzame samenleving. 

De kunstvorm film is een buitengewoon sterk 
medium. Daar waar het in woord en geschrift 
soms niet lukt mensen echt te raken, kan cine-
ma wél door onverschilligheid of cynisme heen 
breken. Dit maakt film het middel bij uitstek om 
mensen te betrekken bij de strijd voor men-
senrechten en een duurzame samenleving. We 
genereren impact door mensen te raken, inzicht 
te geven en vragen te stellen. Wij zien film ech-
ter nooit als sluitend pleidooi, maar als startpunt 
van een proces van meningsvorming. 
Daarom combineren wij filmvertoningen altijd 
met verdiepende programma’s: met nage-
sprekken, paneldiscussies, lesmaterialen of 
workshops. Wij doen dit in binnen- en buiten-
land met films uit binnen- en buitenland.

Onze kerntaken zijn het vertonen van films over 
mensenrechten en het stimuleren van dergelijke 
vertoningen. De eerste kerntaak vervullen wij 
door de organisatie van het Movies that Matter 
Festival, de educatiewerkzaamheden en het 
organiseren van events. De tweede kerntaak 
vervullen wij met advieswerk in binnen- en bui-
tenland, het industryprogramma op het festival, 
en het ondersteunen van festivals in het buiten-
land. Wij leveren geen financiële bijdragen aan 
filmproductie. 

Missie en visie

Wat maakt een film tot een movie that matters?

Films zijn de kern van alle activiteiten van Movies that Matter. Maar wanneer is een film een 
movie that matters? 

In eerste instantie selecteren wij films op basis van artistieke kwaliteit. De film moet op een cine-
matografisch prikkelende of verfrissende manier de mogelijkheden van het medium benutten. 
Daarnaast waarderen wij de visie van de maker. Met een eigenzinnige visie kan deze ons een 
persoonlijk beeld geven van de werkelijkheid. 
Wij beperken ons niet tot één vorm of genre. De gemene deler is dat de films handelen over situ-
aties waarin menselijke waardigheid in het geding is. Bij de selectie wegen wij de urgentie van 
de thematiek, zorgen we dat de films representatief zijn voor de actuele toestand in de wereld, 
en dat ze kunnen bijdragen aan de kennis en meningsvorming van ons publiek.
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Ieder jaar vieren we in Den Haag de 
kracht van geëngageerde film op het 
Movies that Matter Festival, een van de 
meest bruisende festivals van Nederland. 
Hier staat de ontmoeting centraal, wordt 
het grote verhaal persoonlijk en worden 
kleine geschiedenissen episch en rijk. 

Het Movies that Matter Festival presenteert 
jaarlijks zo’n tachtig prachtige, spannende en 
aangrijpende documentaires en speelfilms van 
over de hele wereld. Met tal van Q&A’s, lezin-
gen en interviews. Met debatten, exposities en 
livemuziek. Met een omvangrijk educatiepro-
gramma (zie het hoofdstuk ‘Educatie’) en een 
invloedrijk programma voor de filmindustrie.

Doelgroepen 

De doelgroepen van het Movies that Matter 
Festival zijn:
• Het brede Nederlandse publiek;
• Publiek en ngo’s geïnteresseerd in sociale 

vraagstukken;
• Filmindustrie;
• Scholieren in het voortgezet onderwijs;
• Beleidsmakers.

Welke impact willen we bereiken? 

Impact heeft het festival in de eerste plaats 
doordat we ontmoetingen mogelijk maken. Van 
het publiek met activisten en filmmakers. Van 
activisten met ngo’s, journalisten en politici. Van 
scholieren met deskundigen. En nog heel veel 
meer.

Het belangrijkste dat we daarmee bereiken, 
is dat we het bewustzijn over het belang van 
mensenrechten en duurzaamheid bij alle be-
zoekers vergroten. Het bredere publiek brengen 
we in aanraking met mogelijke nieuwe thema’s, 
invalshoeken en oplossingen. Mensen en orga-
nisaties die al goed zijn ingevoerd, blijven zich 
aangesproken voelen om zich in te zetten voor 
de bescherming van mensenrechten en duur-
zaamheid. Daarmee versterken we de bewe-
ging voor mensenrechten.

Meerdere onderzoeken onder festivalbezoekers 
wijzen uit dat deze effecten bijzonder sterk zijn. 
Het laatste publieksonderzoek – van april 2022 
– laat bijvoorbeeld zien dat 95 procent van de 
bezoekers aangeeft anderen te zullen vertellen 
over wat zij op het festival hebben gezien. 61 
procent is zich sterker bewust geworden van het 
belang van mensenrechten, en twee derde is 
geïnspireerd geraakt zich in te zetten voor men-
senrechten.

Mensen die werken in de filmindustrie kun-
nen tijdens ons industryprogramma optimaal 
gebruikmaken van de verzamelde expertise 
tijdens het Movies that Matter Festival. En 
beleidsmakers die ons festival bezoeken of 
deelnemen aan de verdiepingsprogramma’s, 
raken bekend met nieuwe perspectieven en 
onderbelichte situaties op het vlak van mensen-
rechten en duurzaamheid.  

De impact van het festival meten we onder 
meer met een jaarlijks publieksonderzoek 
onder bezoekers. We vragen ze niet alleen 
naar een oordeel over het programma, maar 
onderzoeken ook veranderingen in kennis en 
betrokkenheid. En we maken een profiel van 

Festival
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de bezoekers. Eens in de vier jaar doet bureau 
Motivaction een uitgebreider publieksonder-
zoek. Naast het festivalpubliek worden dan 
de bredere doelgroep van Movies that Matter 
en het algemene Nederlandse publiek onder-
vraagd, en worden ook onze naamsbekendheid 
en imago onderzocht. Onder deelnemers van 
het industryprogramma op het festival, voeren 
we ieder jaar een survey uit.

Activiteiten 

Filmprogrammering
De komende jaren zetten we de lijn door om 
sterk cinematografische, goed vertelde films te 
programmeren, met ook films die een breder 
publiek aanspreken. We blijven zoeken naar 
films die emotioneren en verrassen, die je aan 
het nadenken zetten en tot nieuwe inzichten 
brengen. Films die vrágen om reflectie. Om de 
filmische kwaliteit nog beter te waarborgen, 
is ons viewingsteam uitgebreid met gerenom-
meerde (internationale) makers, filmkenners en 
journalisten. 

De kern van het festival is het filmprogramma: 
rond de tachtig films – idealiter evenveel fictie 
als documentaire – van over de hele wereld, 
verdeeld over meerdere competities en thema-
programma’s. In een van de komende jaren wil-
len we – mits financieel haalbaar – het aantal 
festivaldagen uitbreiden van negen naar maxi-
maal tien, waarin twee weekenden zitten. Op 
die manier kunnen we gerichter programmeren 
en de activiteiten goed plannen. 
De weekenden lenen zich bij uitstek voor pu-
blieksbezoek en premières; doordeweeks 
ontvangen we overdag met name scholieren en 
studenten en daarnaast professionals voor de 
verschillende workshops. 

Vanaf de vroege avond zijn er wederom pu-
blieksvoorstellingen en vertoningen in samen-
werking met partners. 

De omvang van het filmprogramma blijft gelijk, 
met tussen de zeventig en tachtig films en drie-
honderd vertoningen. Ongeveer de helft van de 
vertoningen wordt voorzien van context door 
middel van discussies of inleidingen (zie onder). 
Naast fysieke vertoningen zullen we ieder jaar 
een select online aanbod presenteren. Op een 
achttal satellietlocaties wordt een festivalselec-
tie vertoond. Daarnaast touren we van oktober 
tot en met mei met prominente festivalfilms 
langs filmtheaters in heel Nederland (zie het 
hoofdstuk ‘Events en advies’). 

Verdieping
Wat Movies that Matter uniek maakt, zijn de 
thematische verdiepingsprogramma’s die de 
films omlijsten. Deze verdiepingsprogramma’s 
– met een focus op de mensenrechtenaspecten 
die in de films aan bod komen – en de ont-
moetingen die ze met zich meebrengen, zijn 
een belangrijk onderscheidend aspect van het 
Movies that Matter Festival ten opzichte van 
festivals als het IDFA en IFFR. 

Bij vrijwel alle films op ons festival – en bij on-
geveer 50 procent van de vertoningen – verzor-
gen wij een verdiepend programma in de vorm 
van onder meer Q&A’s, interviews of dialogen. 
Tijdens de verdiepingsprogramma’s wordt het 
publiek uitgenodigd in gesprek te gaan met 
filmmakers, festivalgasten en experts. 

Impactstrategie van het Movies that Matter Festival
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We zoeken naar dwarsverbanden tussen werel-
den als film, politiek, journalistiek, wetenschap 
en het bedrijfsleven, en gebruiken de overvloed 
aan expertise die in Den Haag voorhanden is. 
Ook ontvangen we tussen de honderdvijftig 
en tweehonderd internationale gasten, onder 
wie mensenrechtenactivisten, protagonisten uit 
films, filmmakers en filmfestivalorganisatoren. 
Voor hen is het festival een belangrijke ont-
moetingsplek voor uitwisseling van kennis en 
promotie van hun zaak. Deze functie willen we 
verder uitbouwen – onder meer met ons indus-
tryprogramma – met een focus op het verho-
gen van de impact van films. 

De aanwezigheid van internationale gasten op 
het festival trekt de aandacht van media, het 
versterkt onze internationale positie, en geeft 
toegang tot grotere films. Dit alles zal ook meer 
publiek trekken.

Samenwerking
Op het festival werken wij samen met een breed 
palet aan partners. In onze verdiepingspro-
gramma’s gebruiken wij de expertise van maat-
schappelijke organisaties, en in overleg met hen 
of in co-creatie stellen we programma’s samen. 
Het festival kan zo voor deze partners een plat-
form zijn om hun werk onder de aandacht te 
brengen – overigens altijd ten dienste van onze 
eigen verdiepingsprogramma’s. 

De komende jaren willen we dit soort samen-
werkingen uitbreiden. We gaan actief acquire-
ren bij maatschappelijke organisaties met de 
vraag welke onderwerpen zij willen agenderen, 
en hoe wij daar met film invulling aan kunnen 
helpen geven. We gaan nog meer aandacht 
besteden aan het bereiken van jongeren en 
mensen met ‘veranderkracht’, en van de orga-
nisaties die in Den Haag zitten op het gebied 
van veiligheid en justitie, de maatschappelijke 
organisaties, ministeries en culturele organisa-
ties. Voor de randprogrammering rondom het 
festival – in de vorm van (foto)tentoonstellingen, 
muziek, performances, digitale cultuur zoals 
Virtual Reality – betrekken we waar mogelijk 
andere culturele instellingen in Den Haag.

We werken nauw samen met andere filmfes-
tivals in Nederland. Naast IDFA, IFFR en NFF 
zetten we ook samenwerkingen op met klei-
nere festivals zoals Eastern Neighbours, Black 
Achievement Month, Cinemasia en het Koer-
disch Filmfestival. Hiermee boren we nieuwe 
doelgroepen aan. De samenwerking bestaat uit 
over en weer curatie en moderatie van pro-
gramma’s.  

Programma's en awards
Het festival bevat drie hoofdprogramma’s: Ac-
tivist, Camera Justitia en Dutch Movies Matter. 
Tijdens deze programma’s staan steeds acht 
films centraal.

Activist is uniek in zijn soort. Nergens ter wereld 
is er een vergelijkbaar filmprogramma waarin 
mensenrechtenverdedigers centraal staan. Alle 
acht de activisten zijn aanwezig bij de verto-
ningen op het festival en gaan uitgebreid in 
gesprek met bezoekers. Ook bieden we ze een 
impactprogramma aan, toegesneden op hun 
persoonlijke strijd. De vele experts in Den Haag 
spelen hierbij een belangrijke rol, doordat we 
ontmoetingen organiseren met ngo’s, politiek, 
media en lobbygroepen.  De aanwezigheid van 
de activisten op het festival maakt altijd veel in-
druk op het publiek, voor wie het een bijzondere 
ervaring is oog in oog te staan met mensen die 
hun leven in de waagschaal stellen voor een 
betere wereld. In publieksonderzoek eindigen 
de Activist-films steevast in de top 3 van favo-
riete films.

Camera Justitia is ons programma waarin recht 
en gerechtigheid centraal staan. De succesfor-
mule blijft overeind: acht films – documentaire 
en speelfilm – over de rechtsstaat, juridische di-
lemma’s, de internationale rechtsorde, de strijd 
tegen straffeloosheid, en verzoeningsprocessen 
in landen in transitie. De masterclass door een 
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gerenommeerde professional op het terrein 
van internationaal recht blijft vast onderdeel. 
In samenwerking met het T.M.C. Asser Instituut 
organiseren we jaarlijks de Global Justice Cine-
ma Workshop voor jonge professionals op het 
terrein van internationaal recht. 

Dutch Movies Matter vertoont geëngageerde 
films van eigen bodem die nog niet op tv of 
in de bioscoop te zien zijn. De geselecteerde 
Nederlandse filmmakers richten hun camera 
op mensenrechtenonderwerpen dichtbij of ver 
weg. Het streven is om dit programma uit te 
bouwen qua volume en om meer (Nederlandse) 
premières naar het festival te halen. 

Naast de award voor de hoofdprogramma’s 
worden op het festival de volgende awards 
uitgereikt: 
• Audience Award. Het festivalpubliek kiest de 

film die ze het meest waardeerden. 
• Grand Jury Fiction en Grand Jury Documen-

tary Award.  Een internationale jury be-
kroont de beste fictie- en documentairefilm 
uit het festivalprogramma. De ambitie is 
een ‘stepping stone’-festival voor de Oscars 
te worden.

• Students’ Choice Award. Een vijfkoppige 
studentenjury nomineert drie festivalfilms. 
De juryleden verzorgen inleidingen en na-
gesprekken. 

• Shorts Award. Shorts-programma met zo’n 
twintig korte films. 

Daarnaast blijven we het filmprogramma the-
matiseren. Daarmee geven we het publiek meer 
houvast bij hun keuzes en brengen we min-
der bekende films onder de aandacht. Hierbij 
zorgen we voor een evenwichtige geografische 
spreiding. Voorbeelden van dergelijke thema’s – 
die jaarlijks kunnen veranderen – zijn: 
• Take on Future: wat is er nodig om de 

overgang naar een duurzame toekomst te 
versnellen?;

• Take on Love: over het recht om jezelf te 
mogen zijn en te houden van wie je wil;

• Take on Power: films die ongelijke krachts-
verhoudingen, klein en groot, aan de kaak 
stellen;

• Take on Voices: over manieren waarop 
journalisten, festivalorganisatoren, filmma-
kers, activisten en kunstenaars monddood 
worden gemaakt.

Positionering – in Den Haag, landelijk en 
internationaal
Den Haag is de enig logische thuisstad voor 
het Movies that Matter Festival. Onze doelstel-
lingen sluiten nauw aan bij de Internationale 
Stad van Vrede en Recht. We betrekken de 

(internationale) instituten en organisaties in Den 
Haag en omgeving op het terrein van interna-
tionaal recht, vrede en veiligheid actief bij het 
evenement. 
In Nederland is het Movies that Matter Festival 
het enige filmfestival dat de vertoning van films 
over mensenrechten centraal stelt. De samen-
werking en uitwisseling met festivals als het 
Internationaal Film Festival Rotterdam, Inter-
national Documentary Festival Amsterdam en 
het Nederlands Film Festival wordt de komende 
jaren voortgezet. Het landelijk bereik van het 
festival blijft groot, onder andere door samen-
werking met mediapartner dagblad Trouw.

Het Movies that Matter Festival is het op twee 
na grootste mensenrechtenfilmfestival ter we-
reld: alleen het One World Human Rights Docu-
mentary Festival in Praag (50.000 bezoekers) en 
FIFDH in Genève (35.000 bezoekers) zijn groter. 
Met deze en andere internationale filmfestivals 
werken we nauw samen, onder andere bij het 
industryprogramma. Jaarlijks organiseren wij in 
Den Haag het workshop- en netwerkprogram-
ma Cinema without Borders voor filmfestival-
organisatoren uit ontwikkelingslanden (zie het 
hoofdstuk ‘International Support’). 

Bij de samenstelling van ons festivalprogramma 
werken wij samen met onder meer het FIFDH in 
Genève, One World in Praag, Sarajevo Film-
festival, Human Rights Film Festival Berlijn en 
FIPADOC in Biarritz. 
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Met de leden van het Human Rights Film Net-
werk vindt jaarlijks uitwisseling van filmtitels 
plaats. 

Industry
In onze industryprogramma’s brengen we 
onder meer filmmakers, festivalorganisatoren,  
producenten en distributeurs, overheden en 
andere maatschappelijke organisaties sa-
men tijdens netwerkmomenten, workshops en 
lezingen. Ook de activisten en filmteams uit het 
Activist-programma kunnen deelnemen. Met de 
programma’s creëren we platforms voor ma-
kers van films over maatschappelijke onderwer-
pen, waarmee ze in contact kunnen komen met 
organisaties die hen helpen de impact van hun 
films te vergroten. Voor het industryprogramma 
werken we nauw samen met tal van internati-
onale filmfestivals. Samen met FIFDH Genève 
organiseren we jaarlijks een pitching forum 
waar filmteams hun impactplan presenteren. 
FIFDH en Movies that Matter Festival zijn voor-
alsnog de enige festivals in de wereld die zo’n 
forum organiseren geheel gericht op de impact 
van film. Om ontmoetingen te organiseren 
tussen professionals van over de hele wereld, 
zijn de industryprogramma’s deels online. Sinds 
2021 worden we door Creative Europe (van de 
Europese Unie) financieel ondersteund om het 
festival te versterken, met name op terrein van 
impactontwikkeling voor filmmakers.

Educatie
Van maandag tot en met vrijdag is het festi-
valterrein overdag het domein van jongeren. 
Ieder jaar zien bijna tienduizend scholieren 
en studenten films in Den Haag en Amster-
dam. Wij selecteren specifiek films voor vmbo 
(onderbouw en bovenbouw), mbo en praktijk-
onderwijs. Bij alle films hoort een verdiepings-
programma met een gastspreker en/of een 
activiteit, en lesmateriaal. De meest succesvolle 
festivalprogramma’s (volgens docenten, 
vmbo-leerlingen en mbo-studenten) bieden 
we na afloop van het festival aan bij scholen, 
die ervoor terecht kunnen bij filmtheaters en 
bioscopen door het hele land. Zie verder het 
hoofdstuk ‘Educatie’.

Take on Film & Impact-programma op het MtMF22
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Uiteraard zetten we ook een ondersteunen-
de print-, radio- en out-of-homecampagne 
in. Traditiegetrouw publiceren we een festi-
valbijlage in Trouw. Met printadvertenties in 
Trouw, filmgerelateerde media en opiniebla-
den bereiken we ook de lezers van traditionele 
media. Via onze maandelijkse nieuwsbrief krijgt 
een doelgroep van direct geïnteresseerden het 
laatste nieuws en de belangrijkste festivalinfo. 

Daarnaast zetten we in op samenwerkingen 
met organisaties en instanties die zich bezig-
houden met de thematiek van de films die wij 
vertonen, versturen we direct mailings naar or-
ganisaties en instellingen, en richten we ons op 
lokale partijen in Den Haag en omstreken. We 
blijven influencers voorzien van promotiemid-
delen zoals posters, festivalpromo, factsheets 
en filmcontent. 

We breiden het aantal satellietlocaties, waar 
filmtheaters in de festivalweek een Movies that 
Matter-selectie aanbieden, uit. Daarnast is er 
een (beperkt) online aanbod voor publiek dat 
graag thuis kijkt.

Hoe bereiken we ons publiek?

Wij hebben beperkte middelen, maar onze 
grootste communicatiekracht ligt in de samen-
werking met onze partners. Grote festivalpart-
ners als Amnesty International, de Nationale 
Postcode Loterij, de gemeente Den Haag en 
Trouw brengen via hun communicatiemidde-
len het festival onder de aandacht van hun 
achterban. Hetzelfde geldt voor mediapart-
ners als NPO 2Doc, Omroep West, De Groene 
Amsterdammer en Wordt Vervolgd. Een jonger 
en meer divers publiek willen we bereiken door 
samenwerkingen aan te gaan met FunX, We 
Are Public en Vice.

Voor het festival liggen nog veel mogelijkheden 
in online (doelgroep)marketing. Deze gaan 
we verder benutten. We zetten in op een nog 
diverser publiek, onder andere door middel van 
branded content, met een uitgebreide socia-
lemediacampagne en meer doelgroepvideo’s 
met behulp van onze ambassadeurs. Tijdens 
het festival informeren we dagelijks aan de 
hand van tekst-, foto- en videoverslagen onze 
volgers op sociale media. Studenten gaan we 
gericht benaderen middels advertenties met 
locatietargeting, en via studieverenigingen en 
organisaties als CJP. Met speciale studententa-
rieven verlagen we de financiële drempel. 

Een diverser publiek bereiken we ook doordat 
we een platform zijn en samenwerken met 
organisaties die dat publiek met zich meebren-
gen. Voorbeelden daarvan zijn samenwerkin-
gen met universiteiten, kunstacademies, de 
Buddy Film Foundation en ReFOCUS. 

Ambities Movies that Matter Festival
2023-2026 

• Het publiek meer deelgenoot maken. Door onze beoogde doelgroepen te betrekken bij film-
selectie, verdiepingsprogramma’s en de uitvoering van activiteiten, kunnen we een breder 
publiek bereiken.

• Een diverser festivalpubliek bereiken.
• De impact vergroten door samenwerkingen en curatorschappen.
• Onderzoeken welke impact het Activist-programma heeft op het werk van de activisten, ook 

op de langere termijn.
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Met films en verdiepingsprogramma’s 
maakt Movies that Matter Educatie leer-
lingen en studenten bewust van mensen-
rechten en maatschappelijke vraagstuk-
ken. Voor de periode 2023-2026 staat ons 
educatiewerk in het teken van inclusie, 
verduurzaming van onze programma’s, 
en impact. 

Cinema kan door onverschilligheid en cynis-
me heen breken. Dit maakt film hét middel om 
jongeren te betrekken bij een rechtvaardige en 
duurzame samenleving. Onze filmprogramma’s 
geven inzicht en stellen vragen. Op een open 
manier zijn ze het startpunt van dialoog, dis-
cussie en meningsvorming over tal van onder-
werpen waarmee jongeren op andere plekken 
niet snel te maken krijgen.

Doelgroepen

Wij richten onze educatieactiviteiten op: 
• Leerlingen uit het voortgezet en praktijkon-

derwijs;
• Mbo-studenten;
• Leerlingen van Internationale Schakelklas-

sen;
• Leerlingen van Mytylscholen.

Uit onderzoek van Berenschot bleek dat ons 
educatiewerk het grootste verschil kan maken 
voor leerlingen van het vmbo en praktijkonder-
wijs, en voor mbo-studenten. In de curricula 
van deze typen onderwijs is relatief weinig 
aandacht voor mensenrechten en cultuur. 
Jongeren op deze opleidingen krijgen boven-
dien vaak van huis uit minder mee over deze 
onderwerpen. Tegelijkertijd ligt er vanuit de 
overheid een grote druk op docenten om meer 
aan burgerschapsvorming te doen. Daarom 
verwelkomen docenten onze programma’s en 
lesmaterialen, met name voor de curricula van 
Burgerschap (mbo) en Mens en Maatschappij 
(vmbo). Overigens honoreren we uiteraard ook 
verzoeken uit het primair onderwijs, havo en 
vwo; deze benaderen we echter niet actief.

Om nog toegankelijker te programmeren en 
een diverser publiek te bereiken, willen we de 
komende jaren vertoningen organiseren voor 
Internationale Schakelklassen (jonge nieuw-
komers) en leerlingen van Mytylscholen (veelal 
vmbo-leerlingen met een lichamelijke beper-
king). Er is een groeiende vraag van docenten 
op deze scholen naar lessen en filmprogram-
ma’s die aansluiten bij de belevingswereld van 
hun leerlingen. Het gaat bij de Internationale 
Schakelklassen om vertoningen waarbij aan-
dacht is voor taalverschil, culturele verschillen 
(en overeenkomsten) en de mogelijke ervarin-
gen van leerlingen met een vluchtachtergrond. 
Voor Mytylscholen gaat het om vertoningen 
voor leerlingen met een lichamelijke beperking, 
in theaters en andere locaties met voldoende 
mogelijkheden hiervoor.

Welke impact willen we bereiken? 

Allereerst willen we dat de leerlingen en stu-
denten weten wat mensenrechten zijn, en hoe 
ze zelf kunnen bijdragen aan de bescherming 
ervan. Ook hopen we dat onze programma’s ze 
meer bewust maken van hun eigen perspectief 
– en van het feit dat er meerdere perspectieven 
naast elkaar bestaan. 

Op de wat langere termijn hopen we dat dit 
leidt tot een ruimer wereldbeeld, en tot het 
besef dat diversiteit vanzelfsprekend is. Ons 
uiteindelijke doel is dat de leerlingen en stu-
denten een genuanceerde mening kunnen vor-
men over mensenrechten en maatschappelijke 
vraagstukken. En dat ze met hun eigen gedrag 
bijdragen aan bescherming van de mensen-
rechten, waarbij ze gebruik kunnen maken van 
handelingsperspectieven die wij ze hebben 
aangereikt.

In onze activiteiten doen we wat werkt. Hier-
voor baseren we ons zowel op bestaande 
inzichten over het stimuleren van een maat-
schappelijk bewustzijn bij leerlingen, als op 
impactevaluaties van onze eigen programma’s. 
Uit eerdere onderzoeken in samenwerking met 
Movisie, de Erasmus Universiteit en de Uni-
versiteit Utrecht, weten we dat onze educatie-
programma’s aantoonbaar bijdragen aan de 
interesse die leerlingen hebben in anderen, aan 
gevoelens van empathie en aan tolerantie voor 
anderen. Kennis, houding en gedrag worden 
zodoende positief beïnvloed.

We meten onze impact door alle programma’s 
van tevoren te testen bij de doelgroepen, met 
gestandaardiseerde evaluatieformulieren voor 
docenten en evaluatiekaarten voor leerlingen. 

Educatie



15

De komende vier jaar ontwikkelen we samen 
met Sinzer Grant Thornton een impactgericht 
strategisch kader om onze evaluaties verder 
aan te scherpen.

Activiteiten

Movies that Matter Educatie biedt op twee 
manieren film met verdieping: online met Film 
in de klas, en fysiek met Film in de bioscoop. 

Filmselectie
Voor onze educatieprogramma’s selecteren wij 
documentaires en speelfilms over uiteenlopen-
de maatschappelijke thema’s en mensenrech-
ten. Een greep uit de criteria die we hanteren 
bij de keuze van de films: cinematografische 
kwaliteit; geen weergave van stereotyperin-
gen; films die bijdragen aan normalisatie van 
diversiteit; personages die een sterk en positief 
voorbeeld zijn voor de representerende groep; 
duidelijke verhaallijnen; voldoende actie; en 
een deels open plot dat voldoende ruimte laat 
voor interpretatie en een goed gesprek. En na-
tuurlijk: aansluitend bij de belevingswereld van 
jongeren en bij de leerdoelen van de curricula. 
De programma’s worden getest door een vie-
wingscommissie van jongeren en docenten. De 
komende jaren willen we deze commissie nog 
diverser samenstellen.

Film in de klas 
Het programma Film in de klas voorziet in 
de grote behoefte van (v)mbo-docenten aan 
krachtige, korte films met eenvoudig in te zetten 
lesmateriaal over maatschappelijke thema’s. In 
onze educatiecatalogus vinden docenten ruim 
350 films, met meer dan honderd lesbrieven 

en 25 online lessen. De lessen zijn eenvoudig 
toegankelijk via het platform LessonUp. We ver-
wachten in 2026 34.000 mbo-studenten te be-
reiken (in 2021: 17.000) en 89.000 leerlingen uit 
het vmbo en praktijkonderwijs (in 2021: 72.000). 
Film in de klas vervult ook een platformfunctie 
voor organisaties die mensenrechtenactivitei-
ten willen implementeren in het onderwijs. We 
werken samen met onder meer Amnesty, Con-
trole Alt Delete, het Rode Kruis en het Steun-
punt Gastsprekers WOII-heden. We breiden de 
samenwerking met uitgeverijen van lesmateri-
aal uit, met name voor de lesmethodes Aard-
rijkskunde. Van onze Toolbox Mensenrechten-
educatie voor docenten Mens en Maatschappij 
ontwikkelen we een online versie.

Film in de bioscoop
Tijdens het jaarlijkse Movies that Matter Festi-
val verzorgen we gemiddeld zes filmprogram-
ma’s met verdieping en dialoog voor het (v)mbo 
in bioscopen in Den Haag en Amsterdam. We 
verwachten per jaar zo’n tienduizend jongeren 
te bereiken tijdens het festival. Dit is onze maxi-
maal haalbare capaciteit. 

Om ervoor te zorgen dat onze zorgvuldig 
samengestelde programma’s niet slechts in de 
Randstad worden vertoond maar een (veel) 
langer leven hebben – én om te voldoen aan 
een grote vraag van zowel docenten als the-
aters juist buiten de Randstad – rollen we de 
meest succesvolle ervan de rest van het jaar uit 
door heel Nederland. Dat doen we in samen-
werking met lokale filmtheaters en (v)mbo’s. 
Met deze theaters en scholen bouwen we duur-
zame relaties op. 

Impactstrategie van Movies that Matter Educatie
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Door de geografische spreiding te vergroten, 
met name in Limburg, Overijssel, Drenthe en 
Flevoland, willen we het bereik van deze lan-
delijke uitrol de komende jaren opnieuw laten 
groeien. In 2019 ontvingen we 10.800 jongeren. 
Tijdens de coronajaren liep dat terug naar 
5.000-7.000, en in 2026 willen we uitkomen op 
15.000. De komende jaren vinden gerichte wer-
vingsacties plaats in de betreffende provincies. 

We bereiken ook veel jongeren op filmfestivals 
waarmee we samenwerken. Daaronder zijn 
Film by the Sea in Vlissingen, Beholders in Veg-
hel, het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden, 
en As Equals in Roermond en Venlo. Daarnaast 
organiseren we vertoningen in samenwerking 
met maatschappelijke organisaties, filmthea-
ters en regionale filmeducatiehubs.

Hoe bereiken we ons publiek?

Op bijna elke middelbare school in Nederland 
werkt wel een docent die bekend is met Mo-
vies that Matter. Het bereik is dus groot, en de 
komende jaren benutten we de groeipotentie 
verder met een gedegen marketing- en com-
municatieplan. 

We zijn sterk vertegenwoordigd op alle lande-
lijke docentendagen Mens & Maatschappij en 
Burgerschap. Zoals de KNAG-dag voor docen-
ten Aardrijkskunde, de Burgerschapsdag voor 
mbo-docenten, de VGL-dag voor docenten 
Geschiedenis en de Maatschappijleerdag voor 
vo-docenten. Wij geven workshops over effec-
tief filmgebruik in de klas op landelijke onder-
wijsconferenties, docentendagen en leraren-
opleidingen. Deze organiseren we op verzoek 
van een opleiding of organisatie. Onze website 
wordt voortdurend aangescherpt, en ons aan-
bod staat ook op sites van belangrijke onder-
wijs- en netwerkorganisaties. Onze database 
met gegevens van ruim negenduizend docenten 
zetten we in om nieuwe films en lesmaterialen 
onder de aandacht te brengen via onze nieuws-
brief voor docenten. Ook via sociale media 
bereiken we docenten, onder wie onze 2.800 
volgers op LinkedIn. 

Ambities Movies that Matter Educatie
2023-2026 

• Uitbreiding bioscoopvertoningen, zorgen voor een groter bereik en meer geografische sprei-
ding, overal aansluitend op de lokale context. 

• Aanbod ontwikkelen voor Mytylscholen, praktijkonderwijs en Internationale Schakelklassen.
• Activiteiten meer in detail vormgeven op basis van de verandering die we willen creëren. 

Kennis van wat werkt uitbreiden met monitoring en evaluatie.
• Nieuwe, inclusieve en diverse viewingscommissie.
• Film in de klas (online): toegankelijker aanbod door financiële afspraken met betaalde 

streamingsdiensten, en het afkopen van rechten voor platform LessonUp.
• Film in de bioscoop (fysiek): blijvend ontwikkelen van bioscoopprogramma’s die meerdere 

jaren inzetbaar zijn.
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Met onze evenementen en het On 
Tour-programma zorgen we ervoor dat 
onze films het hele jaar door een breed 
platform krijgen. Daarmee stimuleren we 
de dialoog over mensenrechten en een 
duurzame samenleving.

Doelgroepen 

Wij richten onze events- en adviesactiviteiten 
op:
• Zelfbewuste jongeren en jongvolwassenen 

(16-29) in heel Nederland;
• Filmliefhebbers in heel Nederland (25-70);
• Professionals met veranderkracht in hun 

organisatie en in de maatschappij.

Events & advies

Welke impact willen we bereiken? 

Met onze events en vertoningen vergroten we 
bij onze doelgroepen de kennis over mensen-
rechten, diversiteit en duurzaamheid. Daarmee 
vergroten we tegelijk het bewustzijn van de 
eigen rol die mensen op dit gebied hebben. 
Wij willen dat mensen zich betrokken voelen 
bij bescherming van mensenrechten en we-
ten welke handelingsperspectieven er zijn om 
mensenrechten, diversiteit en duurzaamheid 
te beschermen en bevorderen. En dat ze zelf, 
vanuit hun eigen rol, een bijdrage leveren. Dat 
ze bijvoorbeeld andere keuzes maken in hun 
consumptiegedrag of hun maatschappelijke 
activiteiten. Dat ze veranderingen bepleiten 
op hun werkvloer. Of dat ze hun nieuwe kennis 
delen met collega’s, familie of vrienden.

Impactstrategie van Movies that Matter Events & advies
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Activiteiten

On Tour
Festivalfilms verdienen het om een breder pu-
bliek te bereiken. Deze films komen veelal niet 
in de reguliere bioscoop, en daarom gaan wij 
ermee ‘on tour’. Met ons Ons Tour-program-
ma vertonen we het hele jaar door speelfilms 
en documentaires in filmtheaters in het hele 
land, van Groningen tot Maastricht. Lokale 
vrijwilligersgroepen – vaak Amnesty- of stu-
dentengroepen – verzorgen daarbij een ver-
diepingsprogramma. Op die wijze komen onze 
programma’s ook in theaters en steden waar 
het aanbod van dergelijke films beperkt is.

Deze verdieping heeft waar mogelijk een lokale 
inslag: de vrijwilligersgroepen zoeken in hun 
eigen omgeving mogelijkheden om het verdie-
pingsprogramma vorm te geven. Om de kwa-
liteit van die programma’s te vergroten, bieden 
we de vrijwilligersgroepen drie keer per jaar 
een workshop aan om hun kennis te verbreden 
en verdiepen.

Tussen 2023 en 2026 vergroten we het aantal 
steden waar het On Tour-programma langs-
komt van 18 naar 25. Ook onderzoeken we of 
de tour een plek kan krijgen in grotere zalen – 
tot dusver richtten we ons veelal op de (kleine-
re) filmtheaters. Daarmee willen we de huidige 
doelgroepen vergroten en nieuwe doelgroepen 
aanboren. De ambitie is om door een grote-
re zichtbaarheid en betrokkenheid op sociale 
media, een jonger en nog diverser publiek te 
bereiken. 

Events & partnerships
In samenwerking met, en in opdracht van, het 
bedrijfsleven, overheidsinstellingen en ngo’s 
verzorgen wij filmevents. Wij leveren daarbij 
een totaalprogramma – film plus verdieping – 
toegesneden op de wensen van de afnemers. 
Zo vertonen we jaarlijks, in opdracht van het 
Europees Parlement, tijdens het Movies that 
Matter Festival een film naar aanleiding van de 
winnaar van jaarlijkse Sacharovprijs. Na afloop 
volgen er vier vertoningen in studentensteden, 
waarbij lokale studentengroepen het verdie-
pingsprogramma verzorgen.

Op dit moment werken we nagenoeg geheel 
vraaggestuurd; hiernaast willen wij de komen-
de jaren – omdat we fantastische films kunnen 
bieden die aanhaken bij actuele thema’s – 
ook een vast aanbod ontwikkelen waarbij we 
jaarlijks twee pakketten  programma’s samen-

stellen die organisaties voor een vaste prijs 
kunnen afnemen. Eerste onderzoek liet zien dat 
hier behoefte aan is. Het verdienmodel zal in 
2023 uitgewerkt worden. De programma’s zijn 
gericht op bewustwording en handelingsbe-
reidheid, en hebben thema’s als duurzaamheid, 
diversiteit en inclusie, discriminatie, mensen-
rechtenverdedigers en technologie. Daarnaast 
blijven we in opdracht programma’s samen-
stellen op basis van specifieke wensen van be-
drijven, instellingen of organisaties. Ook blijven 
we partnerships aangaan voor programma’s 
tijdens het jaarlijkse Movies that Matter Festival 
in Den Haag. 

Door samenwerkingen met organisaties als 
Hivos, het Rode Kruis, de UNHCR, Free Press 
Unlimited en de Anne Frank Stichting, vervullen 
we een platformfunctie binnen het maatschap-
pelijk middenveld. Het biedt ons een uitgelezen 
mogelijkheid onze films bij een divers publiek 
onder de aandacht te brengen, en andersom 
fungeren wij voor onze partners als experts in 
film en dialoog. 

Verder adviseren we bedrijven en organisaties 
over het vertonen van films, brengen we ze in 
contact met rechthebbenden of regelen we 
zelf – tegen een kleine vergoeding – de rech-
ten. Jaarlijks kopen we drie tot vijf films aan die 
kunnen worden gebruikt voor events, of worden 
‘verhuurd’ aan bijvoorbeeld filmtheaters.
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Online
Movies that Matter gelooft in de kracht van de 
fysieke ontmoeting. Daar willen we vooral onze 
middelen voor inzetten. Tegelijkertijd willen we 
wel een online aanbod bieden voor degenen 
die niet in de gelegenheid zijn een bioscoop te 
bezoeken. Het up-to-date houden en onder-
houden van een online filmplatform vergt echter 
continue stevige investeringen in techniek en 
mensen. 

Daarom kiezen we er bewust voor samen te 
werken met bestaande platforms om ons film-
aanbod ook online te presenteren. De afgelopen 
jaren is het aantal online platforms explosief 
gegroeid. Zij hebben een groeiende eigen ach-
terban, waarmee wij ook nieuw publiek kunnen 
bereiken. Onder onze huidige online partners 
zijn Cinetree, Picl, Cinemember, De Corres-
pondent en De Groene Amsterdammer – de 
komende jaren gaan we op zoek naar minimaal 
twee nieuwe partners. Ook willen we bij de 
online vertoningen waar mogelijk verdiepings-
programma’s presenteren, bijvoorbeeld in de 
vorm van vooraf opgenomen nagesprekken en 
inleidingen. 

Met ons online aanbod vergroten we ons pu-
bliek, onder meer doordat we ook mensen 
bereiken die niet in de buurt van een filmtheater 
wonen. Vanwege de filmrechten ligt de focus op 
een publiek dat zich op het moment van kijken 
in Nederland bevindt. We gaan onderzoeken of 
er ook in de rest van het Nederlands taalgebied 
– Suriname en de Antillen – online platforms zijn 
waarbij we ons kunnen aansluiten.

Hoe bereiken we ons publiek?

Ons potentiële publiek voor de On Tour-ver-
toningen bereiken we met name via de eigen 
communicatiekanalen van de lokale groepen 
die de verdiepingsprogramma’s verzorgen, via 
de lokale theaters waar de filmvertoningen zijn, 
en via sociale media, direct marketing op uni-
versiteiten en hogescholen en via (jongeren-)
ambassadeurs. Langs die wegen benaderen we 
ook jongeren en studenten om deel te nemen 
aan de On Tour-vrijwilligersgroepen. Voor onze 
events en partnerships gaan we actief ‘de boer 
op’ met ons pakket aan nieuwe programma’s. 
We brengen het nieuwe aanbod onder de aan-
dacht via sociale media en onze nieuwsbrief, en 
benaderen potentiële afnemers ook persoonlijk.

Ambities Movies that Matter Events & advies
2023-2026 

• Uitbreiding van het aantal On Tour-steden naar 25. Vertoningen in grotere filmzalen. Het 
vergroten van de huidige doelgroepen en aanboren van nieuwe: jonger, en meer divers.

• Opzetten van een aanbodgestuurd programma voor events en partnerships.
• Onderzoeken verbeterd verdienmodel voor filmevents in opdracht van derden.
• Nieuwe online partners vinden, en verdiepingsprogramma’s toevoegen aan de online verto-

ningen.
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Met ons International Support-program-
ma ondersteunen wij filmvertoningen en 
dialogen in landen waar de persvrijheid 
en mensenrechten in het geding zijn, en 
ondersteunen we mensenrechtenverde-
digers uit de documentaires die wij verto-
nen.

Movies that Matter ondersteunt op meerdere 
manieren filmfestivals en mobiele-cinemapro-
jecten wereldwijd. Bijvoorbeeld met financiële 
ondersteuning en advies voor mensenrechten-
filmfestivals, en met workshops voor festival-
organisatoren. En met het Human Rights Film 
Network: het internationale samenwerkingsver-
band van geëngageerde filmfestivals.

De komende jaren krijgt ons International 
Support-werk een sterkere regionale focus: 
gedurende twaalf maanden zijn onze activitei-
ten meer gericht op één specifieke regio. Tussen 
2023 en 2026 zijn dat Zuid- en Oost-Afrika, 
West-Afrika en Centraal-Azië, of Midden-Ame-
rika.

International 
Support

Doelgroepen  

Wij richten onze International Support-activitei-
ten op:
• Organisatoren en publiek van mensenrech-

tenfilmfestivals en filmvertoningen in landen 
waar de persvrijheid en mensenrechten in 
het geding zijn;

• Activisten: de protagonisten in de documen-
taires die we vertonen;

• Producenten en regisseurs van mensen-
rechtenfilms;

• Stakeholders van mensenrechtenbeleid, 
zoals ambassades, ngo’s, media en politici.

Welke impact willen we bereiken? 

Met ons financieringsprogramma willen we 
de capaciteit versterken van organisatoren 
die filmfestivals en mobiele-cinemaprojecten 
presenteren. Dit vergroot de kennis over men-
senrechten van bezoekers, waardoor we hopen 
dat ze actiever bijdragen aan de bescherming 
ervan. En het versterkt het maatschappelijk 
middenveld in die landen, waardoor de men-
senrechten beter kunnen worden beschermd. 
Doel: meer vertoningen van mensenrechten-
films – inclusief dialoog en discussie – in méér 
landen.
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Doel van onze steun aan mensenrechtenacti-
visten is dat hun bekendheid groeit en dat zij 
zich gesteund en erkend voelen – ook interna-
tionaal. Dit vergroot hun netwerk, waardoor zij 
nog beter en effectiever voor de mensenrech-
ten kunnen opkomen. En doordat makers van 
mensenrechtenfilms meer gebruikmaken van 
ons platform en actief deelnemen in het Human 
Rights Film Network, zorgen we voor een ver-
beterd ecosysteem voor deze films en voor een 
bredere distributie. Bovendien vergroten ze hun 
kennis en vaardigheden over manieren om met 
hun films bij te dragen aan het beschermen van 
de mensenrechten.

Jaarlijks vinden er evaluatiegesprekken plaats 
met organisatoren van filmfestivals die wij 
financieel hebben ondersteund. Daarmee 
brengen we in kaart hoe wij hen het beste kun-
nen ondersteunen. In 2022 en 2023 vindt er een 
groot impact- en evaluatieonderzoek plaats, 
uitgevoerd door een externe partij, onder orga-
nisatoren van door ons ondersteunde festivals, 
nu en in het verleden. Ingegaan wordt onder 
meer op de vragen hoe de ondersteuning helpt 
de lokale mensenrechtendialoog te bevorde-
ren, hoe we ze nog beter kunnen ondersteunen, 
en hoe we ook in de toekomst zelf de impact 
beter in kaart kunnen brengen. Dit moet re-
sulteren in betere meetinstrumenten voor ons 
werk.

Activiteiten 

Financiële ondersteuning
Movies that Matter geeft ieder jaar financiële 
ondersteuning (grants) aan twintig projecten 
wereldwijd bij het organiseren van filmfestivals 
en het presenteren van filmvertoningen. Door-
gaans gaat het hierbij om kleinschalige, lokaal 
georiënteerde initiatieven buiten de hoofdste-
den, veelal uitgevoerd door gedreven (studen-
ten)groepen en filmmakers. 

Tussen 2007 en 2021 ondersteunden we op die 
manier ruim driehonderd projecten in tach-
tig landen. Van mobiele cinema voor kinderen 
in vluchtelingenkampen in Algerije tot een 
lgbt-festival in Rusland, en van een filmfes-
tival over milieu in Colombia tot ‘Community 
Cinema’ in Gambia voor mensen die normaal 
geen toegang hebben tot film. Deze projecten 
bereikten in die periode in totaal ruim 2 miljoen 
bezoekers.
We geven twee soorten financiële ondersteu-
ning:
• Startersondersteuning: maximaal 7.500 

euro om nieuwe, innovatieve projecten mo-
gelijk te maken;

• Impactondersteuning: maximaal 10.000 
euro om de effectiviteit en impact van be-
staande festivals en projecten te vergroten.

Impactstrategie van Movies that Matter International Support
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Activisten
In het verlengde van het Activist-programma op 
het Movies that Matter Festival (zie hoofdstuk 
‘Festival’), financieren we in overleg met film-
teams een internationaal outreachprogramma 
in de landen van herkomst van de activisten. 
Op deze manier worden de films vertoond in 
de gemeenschappen van de activisten, en komt 
er meer bewustwording over en aandacht voor 
hun werk. Ieder jaar presenteren we een the-
matisch filmmenu over het werk van mensen-
rechtenactivisten voor kleinschalige filmfestivals 
die anders die titels niet kunnen vertonen. De 
films zijn te zien tijdens filmfestivals, mobiele-ci-
nemavertoningen en op scholen. In de periode 
2023-2026 ondersteunen we zestien outreach- 
en impactplannen voor filmvertoningen in de 
landen van herkomst van activisten die centraal 
staan in de Activist-documentaires.

Cinema without Borders en workshops
Met ons programma Cinema without Borders 
versterken we de organisatorische vaardighe-
den en het internationale netwerk van festival-
organisatoren wereldwijd. Daarvoor verzorgen 
wij tussen 2023 en 2026 ten minste acht fysieke 
workshops voor per keer maximaal vijftien fes-
tivalorganisatoren uit verschillende delen van 
de wereld. De workshops worden gehouden op 
het Movies that Matter Festival en op verschil-
lende continenten – bij voorkeur in West-Afrika, 
Oost- en/of Zuidelijk Afrika, Midden-Amerika, 
Centraal-Azië en/of Europa. Onderwerpen zijn 
onder andere: filmselectie en programmering; 
fondsenwerving; het vinden van nieuw publiek; 
educatie; en het bouwen van strategische part-
nerschappen. 

Daarnaast organiseren we ieder jaar vier online 
webinars voor organisatoren van projecten die 
we ondersteunen of ondersteund hebben. Hier 
presenteren deelnemers elkaar onder meer hun 
festivalplannen en delen ze tips and tricks. Ieder 
webinar heeft een andere inhoudelijke focus, 
zoals lgbtqi-filmfestivals, mobiele cinema, com-
municatie of het meten van impact. 

Faciliteren van vertoningen en 
netwerken
Rond Internationale Dag van de Mensenrech-
ten (10 december) verzorgen we jaarlijks in 
samenwerking met het ministerie van Buiten-
landse Zaken een filmmenu voor Nederlandse 
ambassades. Het menu bevat vijf of zes films 
die aansluiten bij het mensenrechtenbeleid 
van de Nederlandse regering. De ambassades 
organiseren vertoningen voor een plaatselijk 
publiek, variërend van ngo’s en journalisten tot 

andere diplomatieke missies. Bij de vertoningen 
wordt doorgaans ook een gesprek, interview of 
inleiding verzorgd. Wegens het succes – jaarlijks 
zijn er rond de zeventig van dergelijke ambas-
sadevertoningen – breiden we het ambassa-
demenu de komende jaren uit naar ook andere 
momenten in het jaar, bijvoorbeeld rond Inter-
nationale Vrouwendag en in 2023 de viering van 
150 jaar afschaffing van de slavernij.

We blijven de activiteiten van het Human Rights 
Film Network (HRFN) coördineren en versterken: 
het internationale verband van geëngageerde 
filmfestivals. Ieder jaar organiseren we op het 
IDFA en tijdens het Movies that Matter Festival 
een netwerkbijeenkomst, om de zichtbaarheid 
van het HRFN te vergroten en om festivalorga-
nisatoren in contact te brengen met elkaar en 
met de wereldwijde film- en festivalindustrie. 
Verder zullen we onder meer bijdragen aan 
reiskosten van deelnemers, en regionale net-
werkbijeenkomsten faciliteren.
aan het festival. 

Cinema without Borders op het MtMF22
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Hoe bereiken we ons publiek? 

De werving van (potentiële) filmfestivals voor 
zowel het grantprogramma als Cinema without 
Borders verloopt, behalve via de reguliere ka-
nalen als nieuwsbrieven, de website en sociale 
media, via huidige filmfestivals die we onder-
steunen. Daarnaast bereiken we ze via part-
nerorganisaties zoals Hivos, Doc Society, het 
Human Rights Film Network, en via Nederlandse 
ambassades en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

Voor regio’s die in een bepaald jaar onze regi-
onale focus hebben, richten wij ons nog speci-
fieker op culturele en mensenrechteninitiatieven 
daar en schrijven wij actief netwerken aan. Mo-
vies that Matter is aanwezig op industry-events 
op internationale festivals, en we nemen deel 
aan panels, jury’s en workshops. Dat zorgt 
voor een grotere internationale bekendheid 
van onze organisatie en internationale werk, 
waardoor nieuwe filmfestivalorganisatoren ons 
weten te vinden. 

Stakeholders van mensenrechtenbeleid worden 
betrokken en bereikt via de impact- en net-
werkprogramma’s die worden georganiseerd 
voor de activisten. Op die manier zorgen wij er 
ook voor dat zij ons weten te vinden voor films 
over activisten en voor mensenrechtenfilmfesti-
vals. 

Ambities Movies that Matter International Support
2023-2026 

• Uitbouwen regionale aanpak van de financiële ondersteuning, en het stimuleren van onder-
ling contact tussen grantees.

• Verbeteren van de meetinstrumenten voor het International Support-programma. In 2022-
2023 neemt een externe evaluator het programma onder de loep. 

• Uitbreiden van steun voor impact- en outreachplannen voor vertoningen in de herkomstlan-
den van de activisten. Uitbouwen van het Activist-filmmenu.

• Naast het jaarlijks workshopprogramma Cinema without Borders op het festival, ook eens 
per jaar een workshopprogramma in de regio die dat jaar de focus heeft.

• Uitbouw ambassademenu naar tweede moment in een jaar.
• Human Rights Film Network versterken door onder andere meer fysieke (regionale) bijeen-

komsten.

Openluchtvertoning in Peru
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Om onze doelen te bereiken, is het nood-
zakelijk dat de juiste mensen die films 
zien die wij vertonen. Goede doelgroep-
marketing en communicatie zijn daarvoor 
onontbeerlijk. Om onze marketing- en 
communicatiedoelen te bereiken hante-
ren wij de volgende pijlers: de website, 
sociale media, samenwerking met (me-
dia)partners, free publicity en mediacam-
pagnes.

In dit hoofdstuk gaan we in op enkele algemene 
strategische keuzes in ons marketing- en com-
municatiebeleid. Zie voor de specifieke manie-
ren waarop wij voor de vier pijlers van Movies 
that Matter (het festival, Educatie, International 
Support en Events & advies) ons publiek berei-
ken, de betreffende hoofdstukken. 

Website

Onze website heeft binnen de marketing- en 
communicatiestrategie een centrale positie. In 
2021 is een nieuwe website opgeleverd. Hierin 
is ook een kassasysteem voor de verkoop van 
kaarten opgenomen, en een videoplatform 
waar films kunnen worden bekeken. 

De komende jaren bouwen we ons online aan-
bod verder uit. Met ons videoplatform en eigen 
kassasysteem zijn er kansen om eigen online 
filmevents te organiseren en faciliteren. We 
kunnen films als video on demand aanbieden, 
inclusief een vooraf opgenomen verdiepings-
programma. Ook het gebruik van utm-tags, om 
het bereik en de aantrekkelijkheid van platforms 
en mediakanalen te meten en onze campagnes 
nog doelgerichter aan te passen, bouwen we 
uit. 

Sociale media

Onze socialemediakanalen hebben trouwe 
volgers. Daarbij zien wij vooral op Instagram 
kansen voor uitbreiding: het doel is van ruim 
5.750 volgers nu naar 14.000 volgers in 2026. 
We hebben de tone of voice op onze kanalen 
aangepast, en we zorgen voor steeds meer 
eigen content. Posts bevatten vaker een Engel-
se vertaling om een bredere doelgroep aan te 
spreken. 

Op onze sociale media gaan we de komen-
de jaren nog sterker de dialoog en interactie 
stimuleren. Er zijn volop kansen voor het online 
gesprek, waarmee de sociale media een ver-
lengde worden van de verdiepingsprogram-
ma’s in de zaal. We gaan bijvoorbeeld bezoe-
kers van On Tour-vertoningen, events of het 
festival vragen wat ze hebben ervaren. Scho-
lieren en docenten vragen we naar inzichten en 
commentaar. En we gaan meer polls en quizzen 
presenteren.

Om nog meer bewustwording te creëren over 
álle activiteiten van Movies that Matter, gaan 
we in de communicatie meer aandacht beste-
den aan de pijlers ‘Educatie’ en ‘International 
Support’. Deze activiteiten kwamen voorheen 
minder prominent naar voren dan bijvoorbeeld 
het festival en de On Tour-vertoningen. Hier-
door wordt Movies that Matter toegankelijker 
voor een bredere doelgroep en bekender als 
merk en organisatie in zijn geheel.

Partnerships

Onze grootste communicatiekracht ligt in de 
samenwerking met onze partners. Deze samen-
werking zetten we primair in om onze naams-
bekendheid en het bereik van de activiteiten 
te vergroten. Rondom het Movies that Matter 
Festival werken we samen met krachtige me-
diapartners waaronder Trouw en De Groene 
Amsterdammer, NPO 2Doc en Omroep West.  
Ook via de kanalen van financiers als de Natio-
nale Postcode Loterij, de gemeente Den Haag, 
Amnesty International en ASN Bank bereiken wij 
een groot publiek. Daarnaast zullen we nieuwe 
mediapartners benaderen met een diverser 
profiel, om zo ons publiek te verbreden. Een 
jonger en meer divers publiek willen we berei-
ken door samenwerkingen zoals met Cineville 
en We Are Public uit te breiden met FunX en 
Vice.

Free publicity

Free publicity heeft een jaarlijkse piek in aan-
loop naar het festival. Bij de samenstelling van 
het festivalprogramma houden wij rekening met 
de keuze voor onderwerpen en gasten, die ac-
tueel en urgent zijn en daarom ook interessant 
voor journalisten om te bespreken. Wij bereiken 
deze media door nauwe samenwerking met 
een extern publiciteitsbureau. Belangrijkste doel 
hierbij is het vergroten van het bereik van de 
eigen activiteiten en naamsbekendheid.

Marketing en 
communicatie
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Gedrukte media

De behoefte aan ‘papieren’ uitingen blijft be-
staan bij de doelgroepen van alle pijlers in ons 
werk. Folders en flyers voor docentendagen, 
voor onze evenementen en voor het Movies 
that Matter Festival spelen een belangrijke rol 
in onze marketing en zullen dat blijven doen. 
Hetzelfde geldt voor advertenties in gedrukte 
media, en uiteraard de outdoorcampagne van 
het festival. Sinds 2009 verzorgt mediapartner 
Trouw jaarlijks een festivalbijlage bij de krant.

Door middel van QR-codes verbinden we onze 
gedrukte uitingen met de online wereld. De 
call-to-action in de vorm van een QR-code 
verleidt de doelgroepen om informatie online te 
verkrijgen en onze website en/of sociale me-
dia te bezoeken. Via QR-codes kunnen we ook 
meten hoeveel publiek tot actie is verleid naar 
aanleiding van een geprinte uiting, en welke 
kanalen de meeste interactie hebben opgele-
verd.

Bewegend beeld

Bewegend beeld wordt steeds belangrijker in 
onze marketing: het springt in het oog en blijft 
langer hangen bij de kijker. Door nieuwe tech-
nologieën is een brug ontstaan tussen de ana-
loge en online wereld, die wij graag benutten. 
We gebruiken dan ook vaker motion banners 
(kleine animaties) in onze online marketing, en 
voor de outdoorcampagnes voor het festival 
willen wij meer bewegend beeld inzetten op 
schermen op straat in Den Haag.

Publieksonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van ons (po-
tentiële) publiek en trends te kunnen waarne-
men, voert bureau Motivaction eens in de vier 
jaar een publieksonderzoek voor ons uit. In de 
tussenliggende jaren doen we zelf een pu-
blieksonderzoek tijdens het festival. Bovendien 
gebruiken we de diverse publieksonderzoeken 
in de culturele sector, in het bijzonder in Den 
Haag, voor aanscherping van onze communi-
catiestrategie. In 2022 voerde Motivaction zo’n 
onderzoek uit. Daaruit bleek wederom dat onze 
potentiële doelgroep groot is: in Nederland zijn 
ongeveer 3 miljoen mensen geïnteresseerd in 
speelfilms en documentaires over mensenrech-
ten. 

Ambassadeurs

In de loop der jaren heeft een grote verschei-
denheid aan mensen zich op een of andere 
manier voor Movies that Matter ingezet, en 
aangegeven hierna ook graag actief te blijven 
als ambassadeur voor het festival en de overige 
projecten. Deze groep mensen draagt ons een 
warm hart toe en draagt dat graag uit.

Ambassadeurs Movies that Matter

Jozias van Aartsen 
Yoeri Albrecht 
Hedy d’Ancona 
Saman Amini 
Ariadne Asimakopoulos 
Daria Bukvic 
Job Cohen 
Roel Fernhout 
Rien van Gendt 
Ernst Hirsch Ballin 
Mechtild van den 
   Hombergh
Ila Kasem 
Bert Koenders 
Lousewies van der Laan 
Patrick Lodiers 
Kiza Magendane 

Erika Marseille 
Ferry Mingelen 
Egbert Myjer 
Eduard Nazarski 
Taco Ruighaver 
Bahram Sadeghi 
Bart Stapert 
Tamara Trotman 
Jean van de Velde 
Femke van Velzen 
Ilse van Velzen 
Hanna Verboom 
Willemijn Verloop 
Heikelien Verrijn Stuart 
Leon Willems 
Jan van der Zanden 
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Organisatie

Team

Het kernteam van Movies that Matter bestaat 
uit ongeveer 16 medewerkers (ca. 12 fte) met 
een achtergrond in film, mensenrechten, inter-
nationale betrekkingen, onderwijs, marketing, 
evenementenproductie, applicatiemanagement 
en bedrijfsvoering. Zij werken jaarrond aan de 
verschillende projecten. Om de druk op ons 
(kleine) team te verlichten, hopen we de ko-
mende jaren – mits de financiële middelen het 
toelaten – meer externe capaciteit te kunnen 
aantrekken op het gebied van onder meer 
fondsenwerving en educatie.

Naast het vaste team worden in aanloop naar 
het festival tijdelijke festivalmedewerkers en 
freelancers ingehuurd. Het team wordt het hele 
jaar ondersteund door een wisselende groep 
enthousiaste stagiairs en vrijwilligers. De groot-
ste groep vrijwilligers (ca. 125) wordt ingezet bij 
het Movies that Matter Festival in Den Haag. 
Daarnaast zijn er tal van commissies met ex-
perts van buiten de organisatie die meewerken 
aan de projecten (viewingscommissie, interna-
tionale selectiecommissie, docentenwerkgroep, 
lokale (studenten)groepen). Dienstverlening op 
gebied van HR, Financiën en IT is extern belegd.

De stichting wordt geleid door een tweekoppige 
directie, bestaande uit een artistiek directeur 
en een zakelijk directeur. Zij zijn beiden direc-
teur-bestuurder en staan aan het hoofd van de 
organisatie. De projecten worden geleid door 
coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering, continuïteit, fondsenwerving voor 
en ontwikkeling van dat project. Er is een hoofd 
Marketing & Communicatie, bijgestaan door 
medewerkers. 

Stichting Movies that Matter heeft een eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling. Deze sluit aan 
op de visie en missie van de organisatie en bij 
de Fair Practice Code. De voorwaarden zijn 
toekomstbestendig en gericht op duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Professionele 
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Medewerkers 
kunnen zonder risico terecht bij een vertrou-
wenspersoon. Deze kan contact leggen met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht voor het 
melden van (vermoedens van) misstanden en 
onregelmatigheden.  Er zijn een gedragscode 
en klachtenregeling. 

Onze organisatie kent gelukkig een klein ver-
loop. Dat willen we de komende jaren zo 
houden, door ook in tijden van een krappere 
arbeidsmarkt een goed werkgever te zijn en 
te blijven. Onze aandacht blijft gericht op de 
persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van ons 
belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. We 
toetsen regelmatig onze arbeidsvoorwaarden 
aan regelingen en cao’s in de sector.

Governance

Movies that Matter hanteert een Raad van 
Toezicht-model. Daarbij is het besturen van 
de stichting belegd bij de directie, en de toe-
zichthoudende functie bij de Raad van Toezicht 
(RvT). Dit model sluit goed aan op de wijze van 
besturen en toezicht houden binnen de stich-
ting. 

Movies that Matter volgt de Governance Code 
Cultuur, die een normatief kader biedt voor 
goed bestuur en toezicht in culturele organisa-
ties. We passen de principes uit de Code toe en 
doen jaarlijks verslag van de uitwerking ervan.

De RvT richt zich op het culturele, economische 
en maatschappelijke belang van de stichting. 
De leden staan het bestuur met raad terzijde, 
waarbij ieders specifieke deskundigheid wordt 
ingezet. Bestuurders en toezichthouders zijn 
onafhankelijk en vermijden iedere vorm van 
belangenverstrengeling. De RvT bestaat uit 
minimaal vijf leden. De raad werft nieuwe leden 
op basis van een profielschets en via een trans-
parante procedure. De leden worden benoemd 
voor een periode van ten hoogste vier jaar, na 
afloop waarvan zij nog eenmaal onmiddellijk 
herkiesbaar zijn voor een periode van vier jaar. 
Er is een rooster van aftreden. Bij de samenstel-
ling wordt – gelet op de diverse facetten die de 
aandacht van de RvT vragen – behalve naar al-
gemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met 
de doelstelling van de stichting, gestreefd naar 
een spreiding van deskundigheden, achter-
gronden en disciplines. De RvT is onbezoldigd.

Samenstelling Raad van Toezicht medio 2022: 
Mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You (voorzitter); 
Kiran Sukul; Mariëlle van Dijk; Frank Hoeve; 
Maarten Sanders.
Samenstelling bestuur medio 2022: Ali Rem-
melts (zakelijk directeur), Margje de Koning 
(artistiek directeur).
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Diversiteit & inclusie

Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclu-
sie. Een op diversiteit en inclusiviteit gerichte 
visie op programmering, publiek, partners en 
personeel (de 4 p’s uit de Code) hoort onmis-
kenbaar bij ons DNA. Als culturele maatschap-
pelijke organisatie die voortkomt uit Amnesty 
International, hechten wij sterk aan een brede 
blik op het thema mensenrechten en cinema. 
De filmmakers die wij een platform bieden, 
laten ons vanuit hun eigen perspectief hun visie 
op de wereld zien. De activisten die wij centraal 
stellen, strijden voor een wereld waarin voor 
iedereen een plek is, ongeacht afkomst, leeftijd 
of gender. Wij ontvangen internationale gasten 
en films uit alle windstreken van de wereld. Bij 
al onze projecten betrekken we moderatoren 
en experts met een zeer uiteenlopende achter-
grond. We richten ons op verschillende doel-
groepen, van juristen tot (v)mbo-leerlingen. Wij 
bereiken een divers publiek onder andere door 
gerichte doelgroepmarketing en door samen-
werkingen met programma- en mediapartners 
en maatschappelijke organisaties die allemaal 
hun eigen achterban meebrengen. De kracht 
van Movies that Matter zit wat dit betreft in 
onze platformfunctie en de focus op partner-
ships. 

Wij hechten sterk aan verschillende perspectie-
ven en invalshoeken bij al onze programmering. 
Het team dat de films beoordeelt is breed en 
zeer divers samengesteld. Bij de werving van 
nieuwe collega’s (van projectmedewerkers tot 
de Raad van Toezicht) boren we nieuwe net-
werken aan en kiezen we voor kandidaten die 
de diversiteit – op gebied van culturele ach-
tergrond, gender, leeftijd en ervaring – van het 
team vergroten. 

Risicoanalyse

Sinds de oprichting van de Stichting Movies that 
Matter in 2006 waren de veranderingen in het 
medialandschap aanzienlijk. Het is voor ons van 
groot belang om in te spelen op het verande-
rend mediagebruik. De veranderingen gaan 
snel, maar de gevolgen zijn te overzien en tot 
nog toe slagen wij er goed in erop in te spelen 
en ze positief in te zetten om onze doelen te 
bereiken. Dit doen we onder andere door ook 
online vertoningen mogelijk te maken, en zo in 
te spelen op thuiskijken.

Deze online aanpak werd een noodzakelijke 
realiteit tijdens de coronapandemie, met grote 
gevolgen voor de impact van onze program-
ma’s (onder meer veranderende publieksbe-
leving, publieksinteractie, fysieke impact- en 
netwerkprogramma’s voor internationale acti-
visten), de benodigde competenties in het team 
en de financiële balans (een sterke daling van 
de eigen inkomsten door de concurrentie met 
een overweldigend, grotendeels gratis aanbod 
op internet). Dit brengt op al deze vlakken risi-
co’s met zich mee. Tegelijkertijd liggen hier ook 
kansen voor vernieuwing van het aanbod en 
voor nieuwe doelgroepen.

Bij de research naar films die in aanmerking 
komen voor ons festival, merken wij dat de 
technologische ontwikkelingen ook hier kansen 
én risico’s met zich meebrengen. De tijdspan-
ne tussen wereldpremière en openbare online 
vertoning wordt korter. Dit vraagt van ons dat 
we selectieprocedures aanpassen en dat we 
inspelen op nieuwe mogelijkheden om in de 
toekomst een interessant filmprogramma te 
kunnen samenstellen. 

Movies that Matter kan haar werk alleen uit-
voeren als zij naast de eigen inkomsten (uit 
kaartverkoop en partnerships) ook voldoende 
financiële steun blijft krijgen van fondsen en 
uit donaties, waaronder van cultuurfondsen, 
vermogensfondsen, maatschappelijke orga-
nisaties en de overheid. Op financieel terrein 
zijn de risico’s redelijk gespreid doordat Movies 
that Matter een aantal grotere partijen aan zich 
heeft weten te binden, en daarmee niet afhan-
kelijk is van één inkomstenbron. Om de conti-
nuïteit en beoogde groei te waarborgen, zetten 
we blijvend in op het verwerven van duurzame 
samenwerkingspartners waarmee we afspra-
ken voor meerdere jaren vastleggen.

Een organisatorisch risico bij een kleine organi-
satie als de onze zou kunnen zijn dat door wis-
seling in het personeelsbestand continuïteits-
problemen ontstaan. Dit risico ondervangen 
wij door de aanwezige kennis in de organisatie 
goed vast te leggen en te borgen, onder meer 
in ondernemings- en deelplannen, in een uitge-
breid handboek voor de administratieve orga-
nisatie, door heldere verslaglegging en goede 
overdrachtsdocumenten. Daarnaast is er een 
uitgebreide database die fungeert als backbo-
ne van de organisatie, met zowel een schat aan 
filminformatie als een omvangrijk relatiebe-
stand. 
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Met het oog op personeelsbehoud is de afgelo-
pen jaren geïnvesteerd in het uitbreiden van de 
functies naar volwaardige banen van minimaal 
0,8 fte. Verder voeren we voortgangsgesprek-
ken over persoonlijke ontwikkeling binnen de 
organisatie. We streven ook naar een optimale 
mix van vaste en tijdelijke medewerkers, waar-
mee het continuïteitsrisico wordt beperkt en te-
gelijk de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Onze activiteiten zijn in belangrijke mate ge-
richt op publieksbereik; we willen verschillende 
doelgroepen met behulp van film en verdie-
pingsprogramma’s bij mensenrechten betrek-
ken. Het publiek moet na de coronapandemie 
van 2020-2021 zijn weg naar de bioscoopzalen 
weer terugvinden. Het moet verleid worden 
weer plaats te nemen in de zalen. Voor deze 
opgaaf ziet een groot deel van de cultuursec-
tor zich gesteld. Bovendien zullen we rekening 
moeten houden met het feit dat in de komende 
winters weer een opleving van het coronavirus 
verwacht wordt. De vraag is hoe ernstig zo’n 
opleving zal zijn, en in hoeverre dit weer beper-
kende maatregelen met zich meebrengt. Ook 
ons International Support-werk ondervindt de 
gevolgen van de coronapandemie, aangezien 
de precieze invulling van de door ons gesteun-
de projecten en festivals vaak lang onduidelijk 
blijft.

Dat alles heeft consequenties voor ons bereik 
en daarmee voor de impact van het Movies that 
Matter Festival, voor MtM On Tour, MtM Events 
en MtM Educatie. Dit zal vooreerst ook leiden 
tot een daling van publieksinkomsten en inkom-
sten uit samenwerkingen. Bovendien zal dit op 
het terrein van marketing meer inspanningen 
vergen. Op grond van de aanwezige continu-
iteitsreserve en de niet-aflatende steun van 
financiële partners, verwacht de stichting dat zij 
haar activiteiten kan en mag blijven voortzetten. 
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Financiën

Terugblik 2017-2022

Movies that Matter is de afgelopen jaren 
financieel redelijk gezond gebleken. De finan-
ciële gevolgen van de coronapandemie sinds 
2020 zijn evident: een groot deel van de eigen 
inkomsten viel weg (met name kaartverkoop, 
opbrengst partnerships en bijdragen van 
scholen), terwijl de kosten gelijk bleven of zelfs 
stegen omdat online investeringen nodig wa-
ren. Dat wij overeind bleven in deze moeilijke 
tijd, is vooral te danken aan de niet-aflatende 
steun van financiële partners. Wij zijn hun zeer 
erkentelijk. 

Movies that Matter kan haar werk doen dankzij 
de geefbereidheid van partijen die ons steunen 
in onze missie en wier doelstellingen wij helpen 
realiseren. De financiële middelen die ons ter 
beschikking gesteld worden, bepalen in belang-
rijke mate de schaal van de activiteiten. 

Belangrijk is dat wij een divers palet aan fi-
nanciers weten te werven en behouden, zodat 
wij niet afhankelijk zijn van één of enkele gro-
te partijen. Ook zijn meerjarenafspraken van 
zeer groot belang, zodat de continuïteit van de 
activiteiten gewaarborgd is. Wij zijn erin ge-
slaagd een goede mix aan financiële partners 
aan ons te binden. Wij ontvangen gelden van 
maatschappelijke organisaties, cultuurfondsen, 
vermogensfondsen, overheidsinstellingen én de 
Nationale Postcode Loterij. Die laatste is sinds 
2019, toen wij vaste beneficiënt werden, een 
belangrijke pijler onder ons werk met een 
ongeoormerkte jaarlijkse bijdrage van 
€ 500.000. Het aandeel van de loterijbijdrage in 
de totale fondsenwerving ligt daarmee rond de 
25 procent. Andere belangrijke financiële part-
ners waarmee wij meerjarenafspraken hebben 
zijn Amnesty International, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, de gemeente Den Haag, 
Fonds 21, Fonds 1818, Nederlands Filmfonds, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, 

Oak Foundation en Creative Europe. Daarnaast 
hebben we een langjarige relatie met partijen 
als VSBfonds en de ASN Bank, die ons jaarlijks 
projectbijdragen toekennen.

Deze coalitie van financiers trachten we te be-
houden, vernieuwen en uit te breiden. Na ruim 
vijftien jaar succesvolle fondsenwerving zwem-
men er echter weinig onbekende vissen in de 
Nederlandse vijver van financiële partners die 
zich bewegen op het snijvlak van mensenrech-
ten en cultuur. Internationale fondsenwerving 
lukt slechts mondjesmaat; vaak klinkt hier het 
begrijpelijke argument ‘There’s enough money 
in the Netherlands’. Het lukte ons wel in Brussel 
te werven: inmiddels krijgen wij van de Euro-
pese Commissie jaarlijks een bijdrage voor het 
festival. 

Ook worden we – nu we vijftien jaar bestaan 
– door sommige financiers als redelijk ‘geves-
tigd’ gezien. Voor fondsen die vooral ‘nieuwe 
projecten’ willen ondersteunen, was dit reden 
hun bijdrage te beëindigen of verminderen. 
En het simpele feit dat we van sommige par-
tijen reeds vele jaren financiële ondersteuning 
ontvangen, bevat ook een aanzienlijk risico. 
Gelukkig zien we ook partijen die na een aantal 
jaren terugkomen, zoals onze eerdere hoofd-
partner vfonds. Waar het op neerkomt is dat 
structurele steun tot in lengte van dagen niet 
bestaat. Tegelijkertijd houdt ons dit scherp. Wij 
zullen constant moeten kijken of onze projecten 
voldoende fundable zijn – is dit wat de markt 
wil financieren? We moeten blijven aantonen 
dat we de doelstellingen behalen, impact re-
aliseren, vernieuwend werken, en een lerende 
organisatie zijn.

Goed relatiebeheer en substantiële fondsen-
werving zijn dus van cruciaal belang. Voor de 
komende beleidsplanperiode staat een extra in-
vestering in fondsenwerving gepland. Dit doen 
we ook om verder te onderzoeken of de parti-
culiere markt – tot nu toe steunen particulieren 
ons met name door een filmkaartje te kopen 
– nog andere mogelijkheden voor inkomsten 
biedt. In het bedrijfsleven krijgt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen steeds meer aan-
dacht. Ook al ligt sponsoring van mensenrech-
ten-events vaak lastig, we willen onderzoeken 
of we hieruit meer eigen inkomsten kunnen 
genereren.
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Onderstaande tabel brengt de belangrijkste 
kengetallen over de afgelopen jaren in beeld. 
Fluctuaties in de baten en lasten zijn deels co-
ronagerelateerd. Door lockdowns zijn activitei-
ten geannuleerd, waardoor de eigen inkomsten 
sterk terugvielen terwijl de kosten gelijk bleven 
of stegen als gevolg van extra investeringen in 
online activiteiten. Deze tabel laat eveneens 
zien dat Movies that Matter erin slaagt om de 
kosten voor beheer, administratie en fondsen-
werving zeer beperkt te houden. De gemaakte 
kosten voor fondsenwerving bedroegen de 
afgelopen jaren rond 4 procent van de baten 
uit fondsenwerving. Overigens zal het percen-
tage voor Movies that Matter de komende jaren 
naar verwachting stijgen. Er zal namelijk meer 
tijd en dus geld besteed moeten worden om 
voldoende fondsen te werven voor de beoogde 
ambities.

Accountantskantoor Kamphuis & Berghuizen 
heeft de afgelopen jaren de jaarrekening van 
Movies that Matter gecontroleerd en goedge-
keurd, en de organisatie gediend van adviezen. 
Van belang is om onze fiscale positie – waarbij 
door ons betaalde omzetbelasting voor de Ne-
derlandse activiteiten aftrekbaar is – te behou-
den. Daarvoor is het van belang dat de baten 
uit eigen inkomsten blijven stijgen.

Financiële kengetallen 2017-2022
Totale baten 2.299.760     1.824.266    1.717.589    1.916.594    
Eigen inkomsten:
>recettes 118.740       66.411        35.923        147.985      
>partnerships 94.792        108.250      107.099      118.391       
>overige baten 6.313          3.551          2.520          3.380          
Baten uit fondsenwerving:
>subsidies overheden 732.540      337.853      261.954      293.443      
>baten loterijen 500.000     500.000     500.000     500.000     
>fondsen,sponsors en particulieren 847.375      808.201      810.093      853.395      
Totale lasten 2.299.760     1.856.063   1.726.521     1.810.934    
>besteed aan doelstelling 2.128.735    1.691.844    1.557.210    1.667.783    
>kosten fondsenwerving 69.187        62.911         69.007       63.132         
>kosten beheer en administratie 101.838       101.308       100.304      80.019        

Resultaat -                  -31.797       -8.932        105.660      
Continuïteitsreserve 464.929       464.929     472.881      425.658     
% cont.reserve t.o.v. kosten werkorganisatie 41% 44% 46% 46%
Bestedingspercentages:
>deel van lasten besteed aan doelstelling 92,6% 91,2% 90,2% 92,1%
>kostenpercentage fondsenwerving 3,0% 4,1% 4,1% 3,6%
>kostenpercentage beheer en administratie 4,4% 5,8% 5,8% 4,4%
Kosten werkorganisatie 1.123.610       1.057.012    1.024.658   927.833      
>personeelskosten 977.052      934.150      904.263      812.559      
>huisvesting en kantoorfaciliteiten 127.978       106.810      103.639      103.339       
>algemene kosten (ziektekostenverzekering) 18.580        16.052        16.756        11.935         

2022 (prognose) 2021 2020 2019

Reserves

Voor de continuïteit van onze activiteiten is het 
van groot belang over enige reserve te beschik-
ken. Movies that Matter heeft geen winstoog-
merk. Positieve resultaten worden toegevoegd 
aan het eigen vermogen, verliezen verlagen dit. 
Binnen het eigen vermogen is een continuïteits-
reserve gevormd om schommelingen in resul-
taten op te kunnen vangen. Een goede continu-
iteitsreserve is des te meer van belang omdat 
slechts een deel van de bijdragen van derden 
voor meerdere jaren wordt toegezegd. 

Het bestuur besloot in 2011 dat de hoogte van 
de reserves gelijk dient te zijn aan minimaal 33 
procent van de jaarlijkse kosten van de werk-
organisatie, en maximaal 100 procent. In de 
periode tot 2022 lukte het ons de reserve te 
laten groeien tot circa 45 procent van de jaar-
lijkse kosten van de werkorganisatie. In 2022 
worden de reserves tot het maximum van 33 
procent ingezet om tekorten te compenseren. 
Het bestuur ziet erop toe dat ook de komende 
jaren de reserves niet onder de grens van 33 
procent zakken. Movies that Matter legt haar 
liquide middelen overigens vast in tegoeden op 
bankrekeningen en spaartegoeden. We sluiten 
elke vorm van beleggen uit. 

Concluderend kunnen we stellen dat Movies 
that Matter zich in de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld tot een financieel gezonde organi-
satie. De uitdaging is nu om dit ook de komende 
jaren vast te houden.
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Meerjarenraming 2023-2026

De ambities in de vorige hoofdstukken zijn 
vertaald in een meerjarenraming, waarvan het 
dekkingsplan de hefboom van de organisatie 
vormt. Het motto blijft: de tering naar de nering 
zetten. Lukt het niet om de benodigde middelen 
bij elkaar te krijgen, dan zullen de ambities naar 
beneden worden bijgesteld. Tegelijkertijd wor-
den kostenstijgingen zo veel mogelijk beperkt: 
we moeten in deze tijd van stijgende inflatie en 
loonkosten zuinig opereren, en kunnen ons wei-
nig extra (structurele) uitgaven veroorloven. 

De fondsenwerving hanteert de komende jaren 
een aantal strategische uitgangspunten:
• Voortzetting van de lijn om – met het oog op 

de continuïteit – zo veel mogelijk meerja-
renafspraken te maken (minimaal drie jaar).

• Mede uit efficiency-oogpunt blijven focus-
sen op ondersteuning van grotere partners, 
meer dan op werving onder ‘kleine’ fond-
sen.

• Met bestaande partners in gesprek gaan 
over ophoging van de bijdrages, gekoppeld 
aan meer exclusiviteit en zichtbaarheid voor 
hen.

• Via een gespecialiseerd wervingsbureau 
meer (Europese) fondsen werven.

• Inzet blijft om zo veel mogelijk structurele 
dan wel institutionele bijdragen te werven.

• Onderzoek naar kansen in de particuliere 
donatiemarkt en sponsoring door het be-
drijfsleven. 

• De directie werft de grotere fondsen; pro-
jectcoördinatoren werven (in afstemming 
met de zakelijk directeur) fondsen voor hun 
project. Daarnaast wordt een extra fond-
senwerver aangetrokken die de directie en 
projectcoördinatoren gaat ondersteunen.

Het succes van de fondsenwerving bepaalt in 
grote mate de schaal van onze activiteiten. 
Hieronder volgt een korte toelichting op de 
financiering van de verschillende projecten.

MtM Festival: voor de periode 2021-2024 zijn we 
opnieuw in het Kunstenplan van de gemeen-
te Den Haag opgenomen, met een jaarlijkse 
bijdrage van € 192.000. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken financiert vanaf 2022 het 
hoofdprogramma Activist op het festival met 
een jaarlijkse bijdrage van € 175.000. Vanuit Eu-
ropa ontvangen we subsidie voor het industry-
programma op het festival. Met het Nederlands 
Filmfonds zijn meerjarenafspraken gemaakt. 
Door deze en andere financiers kan het Movies 
that Matter Festival in Den Haag de komende 
jaren op de huidige schaal worden voortgezet.  

MtM Educatie groeide de afgelopen jaren 
mede door een succesvolle landelijke uitrol van 
de bioscoopprogramma’s. Tal van financiers 
hebben zich verbonden aan het educatiewerk, 
dat zich met name richt op leerlingen in het 
vmbo en studenten in het mbo. Fonds 1818 is 
een belangrijke partner hierbij, evenals Fonds 
21, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Versterking 
en de gemeente Den Haag. Eerdere partners 
vfonds en Stichting Janivo hebben zich ook weer 
aangesloten. 

Onder MtM Events en advies laat alleen Movies 
that Matter On Tour – als spin-off van het festi-
val – zich subsidiëren. Diverse partijen hechten 
eraan, en willen er ook aan meebetalen, om 
deze filmevents niet alleen in de Randstad te 
organiseren, maar juist ook in kleinere provin-
ciesteden. Activiteiten als advieswerk en het 
organiseren van filmevents in samenwerking 
met andere organisaties worden met name 
gefinancierd uit de algemene middelen van 
de stichting. Daarnaast organiseren we ook de 
komende jaren filmevents in opdracht van en 
betaald door derden. Door hierbij meer aan-
bodgestuurd te werken, verwachten we gerich-
tere acquisitie te kunnen doen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt 
MtM International Support vanaf het prille be-
gin in 2007. Ook de komende jaren mogen we 
rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 
€ 100.000 voor het internationale werk. Daar-
naast is de Oak Foundation uit Londen met een 
soortelijke jaarlijkse bijdrage een belangrijke 
financier. De huidige overeenkomst loopt tot 
medio 2023. We hopen dat een uitgebreide 
externe evaluatie het fonds zal overtuigen zijn 
steun te continueren. Daarnaast blijft het van 
groot belang andere internationale partijen te 
interesseren voor ons internationale werk. 

De kosten voor fondsenwerving, corpora-
te communicatie en beheer en administratie 
worden gedekt door structurele bijdragen van 
de hoofdpartners, momenteel de Nationale 
Postcode Loterij en Amnesty International. De 
Postcode Loterij evalueert dit jaar onze samen-
werking, met het oog op continuering van de 
loterijbijdrage vanaf 2024. Met Amnesty Inter-
national zijn afspraken tot en met 2025 ge-
maakt. Van belang is om de komende jaren een 
extra institutionele financier te werven. 

Ten slotte: de meerjarenraming dient als lei-
draad voor de komende jaren. Per jaar wordt 
op basis van aangescherpte projectplannen 
en beschikbare financiering een jaarbegroting 
opgesteld ter goedkeuring door de Raad van 
Toezicht.
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Totale baten 2.299.760    2.375.000    2.453.000                  2.595.500                  2.665.500                  
Eigen inkomsten:
>recettes 118.740        142.500       165.000                  192.500       215.000       
>partnerships 94.792         97.000         105.000                  115.000        125.000       
>overige baten 6.313           10.000         10.000                    10.000         10.000         
Baten uit fondsenwerving:
>subsidies overheden 732.540       632.500       632.500                 667.500       667.500       
>baten loterijen 500.000       500.000       500.000                 500.000       500.000       
>fondsen,sponsors en particulieren 847.375       993.000       1.040.500               1.110.500      1.148.000     
Totale lasten 2.299.761    2.389.500    2.492.000                  2.588.500                  2.659.000                  
>besteed aan doelstelling: 2.128.736    2.184.500    2.275.500                  2.359.000                  2.421.500                  
1. MtM Festival 1.180.006     1.167.000     1.220.000               1.260.500    1.303.000    
2. MtM Educatie 340.559       382.000       395.000                 410.500       413.500       
3. MtM Events en advies 150.084       157.500       166.500                  178.000       190.000       
4. MtM International Support 324.191        342.000       353.500                 366.500       369.000       
Marketing en communicatie 133.895       136.000       140.500                  143.500       146.000       
> overige lasten: 171.025        205.000       216.500                     229.500                     237.500                     
- kosten fondsenwerving 69.187         92.000         98.850                   108.000       112.500        
- kosten beheer en administratie 101.838        113.000        117.650                  121.500        125.000       
Resultaat 1                  -14.500        -39.000                     7.000                         6.500                         
Continuïteitsreserve 464.929       450.500       411.500                      418.500                     426.000                     
% cont.reserve t.o.v. kosten werkorganisatie 41% 38% 33% 33% 33%
Bestedingspercentages:
>deel van lasten besteed aan doelstelling 92,6% 91,4% 91,3% 91,1% 91,1%
>kostenpercentage fondsenwerving 3,0% 3,9% 4,0% 4,2% 4,2%
>kostenpercentage beheer en administratie 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%
Kosten werkorganisatie 1.123.610      1.191.500      1.234.000                  1.271.000                   1.303.500                  
>personeelskosten 977.052       1.019.000     1.055.000               1.086.500    1.114.500      
>huisvesting en kantoorfaciliteiten 127.978       152.500       158.000                  162.000       164.000       
>algemene kosten (ziektekostenverzekering) 18.580         20.000         21.000                    22.500         25.000         

MEERJARENRAMING 2023 - 2026 in kengetallen
2022 (prognose) 2023 2024 2025 2026

Teamfoto tijdens het MtMF22
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www.moviesthatmatter.nl


