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Veel partners, één duidelijke visie  
 
Wat ooit begon als een ambitieus en bewerkelijk idee, is inmiddels een vruchtbare samenwerking 
tussen alle gelederen van de filmindustrie. Het heeft vele gesprekken, meerdere onderzoeken, 
experimenten en vooral ook volharding gekost, maar Picl is na anderhalf jaar al niet meer weg te 
denken uit het Nederlandse filmlandschap. Na een focus op het creëren van bestaansrecht in de 
eerste anderhalf jaar, is het nu tijd om met Picl naar de toekomst te kijken. En die is zeer hoopvol. 
Het doel waar Picl voor staat, blijft onveranderd en wordt steeds belangrijker: Picl maakt kwaliteit 
toegankelijk. 

 
Waar Picl voor staat  
 
* samenwerking tussen alle marktpartijen 
* toegankelijkheid van Nederlands (en Europees) kwaliteitsproduct / films langer en breder 
beschikbaar 
* inspelend op veranderd en toegenomen mediagebruik / consumentgericht   
* transparante datadeling  
* circulair: alle partijen profiteren door eerlijke inkomstdeling  
 
NB: Picl is een stichting, waarbij het verdiende geld weer geïnvesteerd wordt in het platform zelf.  
 
 
De ontwikkelingen die Picl de afgelopen jaren heeft doorgemaakt – van een eerste pilot onder de 
naam ‘Filmthuis’ tot een volwaardig arthouseplatform – lijken voor een buitenstaander misschien 
langzaam te gaan, in feite gaan de ontwikkelingen in Nederland sneller dan in welk Europees land 
ook. In 2005 was de conclusie van een EU Media-onderzoek al: “While it is crucial to entice 
incumbent players to develop forward looking strategies, it is equally crucial to provide some time for 
transition. For consumers, current evolutions of the release modalities may seem frustratingly slow. 
Yet stakeholders, especially incumbent players, warn that too abrupt changes risk undermining other 
pillars of the European film sector, in particular the financing of European film production.” 
We hebben in Nederland de wind in de zeilen, maar ook hier zijn kleine stappen cruciaal voor het 
slagen van deze nog steeds innovatieve, maar niet disruptieve manier van distributie.  
 
Picl opereert in een sector waar de veranderingen razendsnel gaan en nieuwe en commerciële 
(internationale) partijen de markt openbreken. De komende jaren staat veel te gebeuren en de 
verwachting is dat mega-platforms de kleine partijen uit de markt gaan drukken. Voor Picl de 
belangrijke taak om samen met de hele filmindustrie een duurzaam platform te blijven, klaar voor de 
toekomst. Een platform dat staat voor kwaliteitsfilms, waarbij zowel de rechthebbende (producent 
en distributeur), vertoner en de consument profiteert. De kracht van Picl is de relatie met de 
filmtheaters. Een filmtheater is lokaal meestal een ijzersterk merk dat arthouse-filmliefhebbers als 
geen ander bereikt. En juist dat is de plek waar Picl films aanbiedt: op DE plek waar al naar deze films 
gekeken wordt. 
 
Ingebed in het arthousecircuit, met ondersteuning van (internationale) fondsen, groeide Picl de 
afgelopen jaren uit tot hét Nederlandse arthouseplatform met een substantieel bereik voor de 
kwalitatief hoogwaardige Nederlandse en Europese speelfilms en documentaires. Waar de eerste 
twee jaar van Picl in het teken stonden van onderzoek naar en creëren van bestaansrecht, analyse en 
bijsturen, is het nu tijd om het platform op de lange termijn in te richten.  
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WAAR STAAT PICL NU? 
 
Het is voor de (Nederlandse) kwaliteitsfilm niet makkelijk om zijn potentiele publiek te bereiken. In 
de overvloed aan films die de filmtheaters bereiken, gaan deze films aan een groot deel van de 
bezoekers voorbij (zie ook pagina 6: de Picl-kijker).  Daarnaast hebben veel onafhankelijke films maar 
een beperkt marketingbudget waardoor zij onvoldoende zichtbaar zijn tijdens de theatrical release, 
laat staan bij een eventuele latere VOD release.  
 
Marktontwikkelingen 
Picl is onmisbaar in het versterken van de positie van filmtheaters en de kwalitatieve film in een 
veranderende media-omgeving. Met de steeds sterkere positie van buitenlandse superplatforms als 
Netflix, Amazon, Youtube en Disney, wordt het Nederlandse medialandschap rap omver gegooid. 
Met name Amerikaanse aanbieders weten steeds meer kijkers aan zich te binden met voornamelijk 
internationale producties. Zoals de Raad voor Cultuur in het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ ook 
schrijft: “Er is sprake van een ‘winner takes all’-markt, waardoor de Nederlandse film- en tv-industrie 
het steeds lastiger krijgt om voldoende kwaliteit te leveren en zijn marktaandeel te behouden. 
Daarmee komt ook de verspreiding van Nederlandse culturele en publieke waarden onder druk.  
 
Hoe dat gaat aflopen en hoe daarop in te spelen blijft een uitdaging. Wij zijn van mening dat de 
filmtheaters in dit vraagstuk een blijvende en belangrijke taak moeten vervullen. Niet alleen op het 
gebied van educatie, maar ook op het gebied van het actief bereiken van het lokale publiek. Niet 
alleen in het gebouw, tussen vier muren, maar vooral ook daarbuiten. Zoek die filmliefhebbers op en 
maak de drempel voor het zien van een goede film zo laag mogelijk!  
Het maakt niet uit hoe of waar mensen een film zien, als ze het maar zien.  
 
Het gaat er niet alleen om (jonge) mensen naar het filmtheater te krijgen, het gaat erom hoe 
filmtheaters en de filmindustrie in staat blijken om een publiek te blijven aanspreken en bereiken. 
Picl probeert in deze snel veranderende wereld een bindende en inspirerende factor te zijn als het 
gaat om de kwaliteitsfilm. En de kennis die wij hierbij opdoen zo transparant mogelijk te delen met 
iedereen die deze films een warm hart toe draagt. 
 
Ook in Nederland gaat het snel. De windows zijn aan het verkleinen en verdwijnen. Het traditionele 
viermaandenwindow tussen de theatrale release en de uitbreng op VOD wordt steeds minder 
gehandhaafd. Niet alleen voor arthousefilms, maar denk ook aan commerciële films zoals Redbad, 
die amper zes weken na de theatrale release ondemand op Pathé Thuis werd aangeboden.  
 
Demand decay en day-and-date release 
Distributeurs blijken slechts 50% van de arthousefilms die in de filmtheaters uitgaan, daarna 
überhaupt nog een VODrelease te geven. Als arthousefilms wel online worden aangeboden in het 
reguliere VODwindow, blijken de cijfers vaak zo marginaal dat het voor rechthebbenden niet de 
moeite waard is dat te doen.  
De reden hiervoor is dat arthousefilms – in vergelijking met commerciële films - een veel grotere  
demand decay kennen. De vraag, of behoefte van mensen om de films te zien, zakt veel eerder weg 
naar de achtergrond. Merel Six (student MSc. in Business Administration aan de Universiteit van 
Amsterdam) onderzocht dit in haar thesis: Release Strategies in the Movie Industrie; Why Arthouse 
movies benefit from a day-and-date release. Hiervoor heeft zij data vergeleken van o.a. Picl, Pathé 
Thuis en Cinemien, Septemberfilm, Cinema Delicatessen, Amstelfilm, Independent Film en Paradiso 
Filmed Entertainment.  
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Op het moment van release is de vraag naar films in de regel het hoogst. Dat is het moment dat het 
marketingbudget gespendeerd wordt en recensies verschijnen. Het verschil tussen commerciële films 
en kwaliteitsfilms is dat de vraag naar de laatste sneller afneemt.  
Meestal hebben arthousefilms geen bekende sterrencast en is het aantal premièretheaters beperkt. 
De grote hoeveelheid nieuwe releases per week zorgt er vervolgens voor dat de vraag van de 
consument in rap tempo afneemt: de volgende films staat al weer in de startblokken.  
 
“The findings suggest that a day-and-date release benefits both arthouse and mainstream movies. 
Moreover, the sequential release strategy has less benefit for arthouse than mainstream movies 
because they have a low opening strength and high demand decay which reduces revenue generation 
in post-theatrical channels. The findings suggest that small arthouse movies that already struggle to 
reach an audience benefit most from a day-and-date release strategy, though in order to implement 
day-and-date there needs to be an alignment of interests for distributors, theatre owners and home 
video providers.” 
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De cijfers op een rij 
 
Picl groeit flink door. Het afgelopen jaar zijn niet alleen het aantal filmtheaters gestegen van 18 naar 
20, ook het aantal distributeurs en het aantal films dat zij op Picl aanbieden is fors gestegen.   
Het aantal views kent een stijging van maar liefst 63%.  
Zoals de figuur hieronder laat zien, zit de stijging van het aantal views niet in een specifieke titel of in 
een bepaalde maand, maar wordt er het hele jaar door naar alle films meer gekeken.  
 
 

 2016 
(Filmthuis) 

2017  
(Picl) 

2018 
(prognose) 

Stijging 

Aantal films 38 106  135 + 27 % 
Aantal filmtheaters  14 18 20 + 11 % 
Aantal distributeurs  12 20 27 +35% 
Aantal festivals/ speciale programma’s   3 4 10 +150% 
Aantal views 1.744 7.959 13.000 +63%  
% Nederlandse films  39% 41% 41%  
     

 
 
N.B. Een compleet jaaroverzicht met alle cijfers van 2017 volgt in januari 2018.   
 
 

 
 
 
De filmtheaters investeren vanaf dag één in Picl. Zij betalen een jaarlijkse fee voor het gebruik van de 
player, technische ondersteuning en marketingmiddelen. Bovendien passen zij hun websites aan om 
deze gebruiksvriendelijker te maken en de bezoekers de keuze voor het theater of thuis kijken, 
makkelijker te maken. Hierin worden ze door Picl ook op basis van de beschikbare gebruikersdata 
geadviseerd. Bezoekersstromen worden gemonitord en waar nodig worden aanpassingen gedaan om 
deze bij te sturen.  
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Dit jaar verdienen de filmtheaters (op een enkeling na) niet alleen hun investering terug. Zij maken 
winst op hun Picl-views: een belangrijke motivator.  
Goed om te vermelden is dat de theaters bovendien een stijging kennen in het aantal bezoekers in 
hun fysieke zalen. Dat onderbouwt eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat Picl aanvullende 
bezoeken genereerd, eerder dan dat de dienst kannibaliseert.  
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De Picl-kijker  
 
Wie is de Picl-kijker en wat wil hij/zij? Dat is een cruciale vraag waar Picl zich dagelijks mee bezig 
houdt. Op basis van digitale data die verzameld wordt, kan daar een goed beeld van gevormd 
worden. Om dit beeld zo compleet mogelijk te maken, heeft dit jaar ook een onafhankelijk 
gebruikersonderzoek plaats gevonden, uitgevoerd door Siera Wiersma. 
Doel was om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot groei van het aantal gebruikers en op welke 
manier dat te realisteren valt. 
 
Gebruikersonderzoek  
 
• 829 respondenten 
• 60% vrouw, 40 % man 
• Reguliere filmtheaterbezoeker 
• Kijken 4 tot 8 films per jaar op Picl 
• Kijken alleen 
• Leeftijdsopbouw 
  25-34 jaar (20 %)  
  45-54 jaar (20 %) 
  55-64 jaar ( 19 %)  
  35-44 jaar (18 %)  
  65+ (13 %) 
  18-24 jaar ( 9 %) 
 
 
Samengevat: de Picl-kijker is jonger dan de gemiddelde filmtheaterbezoeker en kijkt films op Picl 
omdat het niet lukt om de film in het filmtheater te zien (aanvangstijd komt niet uit, film is al uit de 
bios of draait niet in de buurt). Zij zijn blij met het aanbod en het platform, maar zouden daarnaast 
ook een iets breder aanbod willen zien met meer prijsdifferentiatie.  
 

Reden om niet naar het theater te gaan 

 



 
Stichting Nederlandse Filmpromotie 

Beleidsplan Picl 2019 - 2020 

Draagvlak en kennisdeling     
 
Inmiddels kan Picl met zekerheid rekenen op een groot draagvlak in de industrie. Filmtheaters zien 
de kansen voor publieksverbreding en de inhoudelijke programmatoevoeging van Picl. Distributeurs 
zien hun films breder en langer beschikbaar zijn en verdienen ook aan de extra Picl-verkopen.  
 
Ook de internationale filmindustrie ziet de noodzaak voor verandering in de markt en toont veel 
interesse in Picl. Dat is een van de redenen dat Creative Europe ook in 2019 Picl met een aanzienlijk 
bedrag blijft ondersteunen.  

 

Kennisdeling                                                   
Voor alle deelnemende partijen organiseert Picl regelmatig bijeenkomsten met als doel: van 
gedachten wisselen, inspireren en kennis te delen. Tijdens het Nederlands Film Festival hielden we 
een bijeenkomst voor filmtheaterdirecteuren en einde jaar organiseren we in EYE een 
distributeursbijeenkomst. Onderwerp van gesprek: waar staan we, wat zijn de behoeften vanuit de 
industrie én van de consument en waar gaan we naar toe.  
Op 11 december vindt weer een nieuwe Picl Academy plaats voor alle marketingmedewerkers van 
filmtheaters. Zoals vorig jaar is het doel om filmtheaters verder te professionaliseren als het gaat om 
marketing van hun nieuwe online zaal. De dag bestaat uit inspiratie en praktische tips aan de hand 
van presentaties van (marketing)experts zoals dit jaar Pascal van Eijndhoven, general manager van 
The Best Social Studio (o.a. van The Best Social Media Awards).  
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Internationaal Netwerk 
Cinema meets VOD – ECVI 
Picl werkt samen met vier internationale partners, te weten Kino on Demand uit Duitsland, La Toile 
uit Frankrijk en Nettkino uit Noorwegen en vanaf 2019 met Cinema on Demand uit de UK. Allen 
bieden films aan in samenwerking met filmtheaters. Picl is de enige partij die nieuwe films aanbiedt, 
tegelijk met de bioscooprelease. Op dit moment is Picl veruit de meest succesvolle onderneming 
gemeten in views en geïntegreerde samenwerking. Het succes van Picl maakt dat we vaak 
uitgenodigd worden om te spreken op internationale filmfestivals. Dit jaar waren we o.a. in: 

- San Sebastian International Film Festival 
Op uitnodiging van Europa Distribution waar we spraken voor internationale distributeurs   

- Berlijn, Berlinale  
Presentatie en workshop voor alle deelnemende Duitse filmtheaters  

- Oslo 
Presentatie voor alle deelnemende Noorse filmtheaters, distributeurs en het Noors 
Filmfonds  

- Karlovy Vary          
Panelmeeting over ‘hoe bereik je een jonger publiek’                                                                                                                                                       

 
Het ECVI-netwerk wordt steeds verder uitgebreid en momenteel lopen er gesprekken met partijen 
onder anderen België, Italië, Tsjechië, Polen, Zweden en Denemarken. 
Voor meer informatie en updates: www.ecvi.eu 
 
Leuk om te melden is bovendien dat het design van Picl (door digital creative agency GRRR afgelopen 
zomer de European Design Award heeft gewonnen.)  

 
PICL IN 2019/2020 
 
De komende twee jaar bouwen en werken we verder aan het toekomstbestendig maken van Picl. 
Onze grote wens en noodzaak voor de verdere ontwikkeling is meer zekerheid. Zekerheid door 
middel van een meerjarenbegroting en langlopende afspraken met alle deelnemende partijen. 
Centraal hierin staat de focus op de consument: wat willen filmliefhebbers en hoe bereiken we hen?   
 
Breder kwalitatief aanbod  
Uit het eerder genoemde gebruikersonderzoek blijkt dat de Picl gebruiker heel tevreden is met Picl 
(de dienst wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,8). Maar er is ook behoefte aan verbreding van 
het aanbod en meer prijsdifferentiatie.  
Picl gaat in het nieuwe jaar de programmering verbreden door grotere arthousetitels aan te bieden. 
Dit zijn titels die wel geselecteerd worden door de filmprogrammeurs, maar die nu niet day-and-date 
op Picl kunnen vanwege voor distributeurs bindende afspraken met Pathé of overige VODaanbieders. 
Deze films kunnen wel aangeboden worden in het tweede window, zo dicht mogelijk op de theatrical 
release. Dat gaan we doen onder de titel: ‘gemist in je filmtheater’?  In sommige gevallen valt dit nog 
binnen het theatrical window, in andere gevallen net vanaf het VOD window. We voldoen hiermee 
aan de behoefte van de consument aan een meer complete representatie van het 
filmtheateraanbod. Bovendien is de prijs voor deze films is € 4,99 ipv € 8,50. Op deze manier kunnen 
we ook titels aanbieden zoals hieronder.  
Over deze nieuwe prijsafspraken worden momenteel nieuwe en langlopende overeenkomsten 
opgesteld voor de filmtheaters en rechthebbende distributeurs en producenten.  
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Marketing 
De doorlopende data-analyse en het uitgevoerde gebruikersonderzoek leveren waardevolle 
informatie op om de bestaande en potentiele consument nog beter te kunnen bereiken.  
De pijlers waar de marketing van Picl op drijft zijn en blijven:  

Marketing vanuit Picl 
1. data-analyse en data driven marketing, gericht op de consument.  
2. Dat resulteert ook in iteratieve bijsturingen van de website om de UX te optimaliseren.  
3. Gerichte online campagnes om de conversie te verhogen  
4. Continue aanwezig zijn op social media met een redactioneel actief Facebook-, Instagram-, en 
twitterkanaal 
5. Wekelijkse nieuwsbrieven 
6. Adwordscampagne (dit is mogelijk omdat Picl door de ANBI-status in aanmerking komt voor gratis 
in te zetten Google Grants) 
 
Marketing vanuit de filmtheaters (aangestuurd door Picl) 
7. aanwezigheid in de filmtheaters, zowel in hun online als offline middelen. Denk hierbij aan door 
Picl gemaakte social visuals, clips maar ook een theatrale trailer.   
8. aanwezigheid in campagnes van filmdistributeurs, zowel in hun online als offline middelen 
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Blijvende samenwerking met festivals en filminitiatieven voor de Nederlandse film 
Ook de komende jaren blijft samenwerking het toverwoord voor Picl. Het onderstreept de 
positionering van Picl als hét platform voor de (Nederlandse) arthousefilm. Afgelopen jaar is 
naar volle tevredenheid samengewerkt met onderstaande partijen. Deze samenwerkingen 
blijven de komende jaren actief en verder uitgebreid. 

•Het Nederlands Film Festival  
(Programma met het Forum van De Regisseurs en de Nominaties voor de Gouden Kalveren) 
• Movies That Matter Festival en Movies That Matter on Tour                 
• World Cinema Amsterdam                                                            
• De Nederlandse Filmnacht                                               
• IFFR (VPRO Big Screen Award) 
 

 

Verdiepende programmering en lokaal aanbod                                                         
Nanouk Leopold, Alex van Warmerdam, Aki Kaurismaki en Asghar Farhadi, belangrijke regisseurs 
waarvan we het afgelopen jaar speciale programma’s hebben aangeboden bij alle filmtheaters. Wij 
hebben gemerkt dat deze programma’s een belangrijke inhoudelijke toevoeging is voor filmtheaters. 
Zij kunnen hiermee hun programmering meer diepte en context geven, iets waar zij normaal geen 
ruimte voor hebben in de zaal.   

Daarnaast zien we kansen voor lokaal aanbod en talent. Zo hebben we begin dit jaar Het Laatste 
Beeld van Mila Haak aangeboden via Cinema Middelburg, een opvallende afstudeerfilm van een 
studente over haar opa. Ondersteund door lokale persaandacht, zorgde dit voor veel views op Picl via 
Cinema Middelburg. We gaan dit nu weer doen met Kap Nah, een lokale Haagse productie die in het 
Filmhuis al veel bezoekers trok en Van Verlies kun je niet leven, die tijdens Film by the Sea al meer 
dan 4.000 bezoekers bereikte. 
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Picl Exclusives voor Nederlandse (co-)producties  
De focus van Picl ligt al op nationaal product, en dat wordt nog verder uitgebreid met Picl Exclusive 
releases. In 2018 hebben we dat voor het eerst gedaan met Light as Feathers van Rosanne Pel. Deze 
film werd niet opgepikt door reguliere distributeurs. De film werd gezien als een riskante investering. 
Misschien terecht, maar dat is precies waar Picl een rol wil spelen. 
Daar waar de reguliere distributiekanalen te kort schieten pakt Picl Nederlandse (co-geproduceerde) 
titels op die zijn sporen verdiend hebben, over voldoende cinematografische kwaliteiten beschikken 
óf een duidelijke doelgroep kunnen aanspreken. Deze films krijgen een release in twintig 
filmtheaters, maar dan ondemand.  

Light as Feathers bleek ook anderen op te vallen. De film werd geselecteerd voor het TIFF en viel in 
de prijzen op het Nederlands Film Festival waar het de KNF-prijs en het Forum voor de Regisseurs 
won. Dat resulteerde erin dat we ervoor kozen om ook een paar theatrale vertoningen uit te zetten. 
Picl wil dat er ruimte blijft voor debuut, voor riskante projecten en makers en producenten die hun 
nek uitsteken, zonder disruptief te zijn voor de markt en nog meer druk te leggen op de al overvolle 
zalen. Het was goed te merken dat filmtheaters hier volledig achter staan. 
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Tot slot 

Wij zijn er van overtuigd dat het voorgaande schrijven laat zien waar Picl nu staat en schetst wat 
onze plannen en ambities zijn voor de komende twee jaar.  
 
Picl staat voor samenwerking tussen alle marktpartijen, toegankelijkheid van Nederlands (en 
Europees) kwaliteitsproduct, aangepast aan veranderd en toegenomen mediagebruik van de 
consument, met transparante datadeling en waarbij alle partijen profiteren door eerlijke 
inkomstdeling.  

De oproep van de Raad van Cultuur om gezamenlijk in te spelen op de razendsnelle technologische 
en economische ontwikkelingen is ons daarom uit het hart gegrepen. Dat is precies waar Picl zich 
hard voor maakt: het bereik van kwaliteitsfilms is gebaad bij samenwerking tussen alle partijen in de 
sector. In een tijd waarbij iedere distributeur zijn eigen platform opricht, werkt Picl juist samen om 
alle partijen te verbinden en versplintering tegen te gaan. Een strategie exclusief gericht op eigen 
kanalen is ons inziens niet meer houdbaar.  
 
De samenwerking met filmtheaters lijkt hier een antwoord op: films aanbieden waar veel gekeken en 
gezocht wordt naar films. Curatie door partijen die ook daadwerkelijk een bereik hebben en 
vertrouwen opwekken bij de consument als het gaat om het aanbieden van arthousefilms. Dat bijna 
alle onafhankelijke distributeurs in Nederland hun films op Picl aanbieden en dat de consument het 
platform steeds beter weet te vinden, sterkt ons zeer in deze gedachte.    
 
Anke van Diejen en Noortje van de Sande  
 
 
 
 


