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VIDEO POWER BEDRIJFSPLAN 2019-2020 
 
 
A. Onze filosofie 
 
Film is een prachtig medium: voortdurend in beweging spreekt het verschillende zintuigen aan en bundelt 
het de kunsten van woord, spel, dans, en muziek. De techniek van camera en montage maakt het mogelijk 
om, letterlijk en figuurlijk, van perspectief te veranderen. Film is bij uitstek geschikt om empathie op te 
roepen. Tegelijk is film een medium van de precieze techniek. Foutjes kunnen ingrijpende gevolgen hebben 
- denk maar eens aan het per ongeluk deleten van een harde schijf, of het verkeerd scherpstellen in een 
sleutelscene waarin de acteur zichzelf blootgeeft. 
  
Bij een audiovisuele productie is het koppelen van een realistische organisatie aan een inhoudelijke visie 
daarom bepalend voor de goede afloop. Jarenlang bestond er consensus over wat die realistische organisatie 
inhield. Maar met de huidige razendsnelle technologische ontwikkelingen op het gebied van videoproductie 
en -distributie, zijn oude modellen op losse schroeven komen te staan. Denk bij distributie maar aan de 
opkomst van “on demand”, youtube, vloggers en mobiele video. En bij productie aan het gebruik van 
DSLR’s, drones of goedkope professionele animatiesoftware, waardoor het produceren van filmische 
beelden niet alleen betaalbaar is geworden maar ook veel minder complex. Tenslotte is er ook een 
wisselingwerking tussen productie en distributie: het publiek dat meer dan voorheen gewend is aan allerlei 
verschillende soorten beeld(kwaliteit) en minder geneigd lijkt te zijn om keuzes op een bepaalde beeldende 
norm te baseren. Hoe vind je als team dat een film maakt, dan de juiste balans tussen inhoud en uitvoering 
in deze nieuwe omstandigheden? 
  
Ons uitgangspunt daarbij is dat de teamleden op één lijn komen wat betreft de essentie van de film, dat er 
een gedeeld denkkader bestaat waarbinnen keuzes worden gemaakt, en dat de productionele keuzes hieraan 
verbonden worden. Juist het leren maken van dit soort keuzes is bepalend voor de kwaliteit – hoeveel of hoe 
weinig middelen je ook tot je beschikking hebt. Het is een vaardigheid die je kunt trainen en die gedurende 
je gehele carrière relevant blijft. Het (helpen) kiezen van dit kader op basis van de inhoudelijke vraag, is de 
specialiteit van Video Power. De implicaties zijn daarbij ook: 
  

● Wij zijn ervan overtuigd dat iedere film, geproduceerd onder welke omstandigheden dan ook, een 
meesterwerk kan zijn.  

● Wij streven ernaar dat makers middelen leren beheersen, in plaats van dat de middelen de makers 
beheersen. Het eerste achten wij duurzaam, het tweede niet. 

● Films maak je met een team dus communicatie over verwachtingen en rollen is doorslaggevend 
voor de kwaliteit van een film. 
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● We begeven ons gemakkelijk op en over de grenzen van verschillende disciplines. 
  

 
B. Video in de Euregio 
 
De Euregio telt tal van audiovisuele organisaties. In Nord-Rhein Westphalen bijvoorbeeld het 
wereldberoemde kortfilmfestival Oberhausen en de art video manifestatie Videonale; Maastricht kent 
instituten zoals de Jan van Eyck academie en de Toneelacademie die tot de internationale top behoren en 
daarbij is de afdeling autonoom van de kunstacademie al jaren verkozen tot de beste van Nederland. Daarbij 
zou je bijna vergeten dat de regio Luik een echte filmregio is met enkele wereldberoemde cineasten.  
  
Dit is slechts een selectie, die wordt geflankeerd door een grote variëteit aan opleidingen, musea en 
festivals. Daarbij heeft de regio enkele universiteiten die goed bekend staan, zoals de technische universiteit 
Aken en de universiteit Maastricht. Tot slot is er een stevige organisatie wat betreft amateurkunsten, ook op 
het gebied van film. Kortom, er ligt een rijke voedingsbodem die bijzonder geschikt is voor interessante 
dwarsverbanden op het grensvlak van film, wetenschap en kunst - in een inspirerende omgeving met 
uiteenlopende talen, landschappen en maatschappelijke opvattingen. 
  
Echter: het accent ligt op dit moment sterk op opleiden en vertonen en niet zozeer op de professionele 
productie van films. Daarbij zijn de dwarsverbanden tussen landen, steden en instituten nog weinig 
ontwikkeld, zelfs als ze zich op een steenworp afstand van elkaar bevinden. De kans is groot dat een 
mediastudent uit Aken en een toneelacademiestudent uit Maastricht elkaar gedurende de vier jaren van hun 
studie niet ontmoeten. De perceptie is dan ook (onterecht, denken wij) dat de talentenvijver niet al te groot 
is. In ieder geval verlaten afgestudeerde makers de regio vaak na hun studie. 
  
Kortom, de som lijkt minder te zijn dan het geheel der delen. Wat kan dienen als de verbindende factor om 
het potentieel van de regio waar te maken? Ons antwoord daarop is: een productiecultuur gericht op 
innovatie en crossovers, met communicatie vanuit de inhoud. 
 
 
C. Vijfjarendoelstelling 
 
Video Power staat over vijf jaar bekend als een (inter)nationale kwaliteitsinstelling op het gebied van 
innovatieve filmproductie en -distributie. Compact weergegeven: “Lokale basis, internationaal bereik”. De 
onderscheidende factoren zijn hierbij: de focus op innovatieve productie; het maatgerichte traject, open 
voor iedereen die gedreven is en zich wil ontwikkelen; optimale inzet van productiemiddelen; intensieve 
samenwerking met partners; en sterk gericht op het ontwikkelen van verdienmodellen voor de sector.  
Video Power oefent aantrekkingskracht uit op makers uit alle windstreken. Daarnaast versterkt Video 
Power de relatie met partnerorganisaties in de euregio en zet zich in voor een goede afstemming van het 
culturele aanbod. Ook onderhoudt Video Power warme banden met haar filmmakers en groeit mee met 
hun carrières. Video Power profileert zich hierbij met expertise, humor, eerlijkheid en ondernemendheid. 
Op zakelijk vlak streeft Video Power naar een stabiele inkomstenstroom waarbij de organisatie minder 
afhankelijk is van publieke middelen. Video Power zet zich, naast het commercieel aanbieden van de 
opgebouwde expertise, in voor de ontwikkeling van een duurzaam verdienmodel dat de sector als geheel 
ten goede komt.  
 
Hoe gaat Video Power deze doelstellingen bereiken? 
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Video Power blijft een compact georganiseerde instelling. De kernactiviteit blijft innovatieve audiovisuele 
productie en distributie. Het aantal geproduceerde projecten blijft hierbij gelijk, de schaalgrootte gaat 
verder omhoog – zo kan Video Power zich committeren aan een vervolgtraject met makers met wie de 
klik bijzonder sterk is, en wordt er ruimte gecreëerd voor makers die bijzondere expertise of aanvullende 
financiering naar de regio kunnen brengen. 

● Video Power blijft de kwaliteit van het traject aanscherpen door structurele evaluatie met 
filmmakers en stakeholders. Wij merken dat de kwaliteit die we leveren gerespecteerd wordt 
in het veld en deuren voor ons opent. Met andere woorden, onze reputatie is groeiende. 

● Video Power blijft actief de samenwerking zoeken met kwaliteitsinstellingen binnen en 
buiten Nederland. In 2017 is Video Power gaan samenwerken met organisaties als Argos, 
Eye en LIMA. Voor de komende jaren  kijkt Video Power vooral naar het Filmfestival 
Oberhausen en Videonale in Bonn. Het doel hierbij is om interessante crossovers op te 
zetten (zoals 51h film project of grootschalige videotentoonstellingen).  

● Video Power groeit als producent mee met de carrières van haar filmmakers. De komende 
jaren kunnen we daardoor zelf ook een volgende stap zetten in het financieren en 
distribueren van onze producties.  

● Tot slot worden crossovers tussen kunst- film- en wetenschapswereld verder gestimuleerd. 
Het doorontwikkelen van innovatieve productie- en distributievormen blijft een belangrijk 
speerpunt en de samenwerking met de universiteit Maastricht wordt hierbij gecontinueerd. 
Begin 2018 start bijvoorbeeld een onderzoek naar bedrijven en bedrijfscollecties, en 
waarom video in deze collecties relatief ondervertegenwoordigd is. Dit onderzoek wordt de 
komende jaren doorgezet.  

 
 
D. SWOT-analyse 
 

Sterktes Zwaktes 
● Stabiel en internationaal georiënteerd 

kernteam 
● 5+ jaar ervaring met intensieve begeleiding 

van zeer diverse makers en producties 
● Gewaardeerd en gewild 

talentontwikkelingstraject 
● Groeiend netwerk aan filmmakers die Video 

Power warm hart toedragen 
● Samenwerking met partners met sterke 

merknaam (Jan van Eyck, Argos, EYE). 
● Expertise op het gebied van technologie en 

innovatie in de mediasector 
● Resourcebewuste en ondernemende 

productie-aanpak 
● ANBI status interessant voor donateurs 

● (nog) afhankelijk van publieke middelen 
● Relatief klein budget 
● Propositie Video Power is complex en 

daardoor PR uitdaging 
● Afhankelijkheid van beschikbaarheid van 

kernteam 
● Huidige distributiemodel brengt nog geen 

significante inkomsten 

Kansen Bedreigingen 
● Samenwerking met partners intensiveren 
● Kennis en ervaring verder delen, ook online 
● Groeiende reputatie inzetten voor vergroting 

netwerk (filmorganisaties, festivals, 

● Onvoldoende groei professionele 
filmfaciliteiten in de regio 

● Op korte termijn minder subsidie 
● ANBI-voordelen vallen weg 
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collecties, distributeurs) 
● Google AdWords budget (120.000 dollar 

p.j.) 
● Technologie zoals Blockchain / geocaching 

inzetten voor nieuwe distributie- en 
verdienmodellen 

● Nieuwe wetgeving ZZP ingewikkeld en 
nadelig 

● Ontwikkelingen bij partnerorganisaties die 
gevolg hebben voor Video Power 

● Braindrain van (jonge) filmmakers naar 
randstad of elders 

 
 
Hoe speelt Video Power hierop in? 

● Verder investeren in onderzoek distributie- en verdienmodellen in samenwerking met de 
universiteit Maastricht, in het bijzonder met hoogleraar Rachel Pownall; 

● Limburg aantrekkelijk maken en houden voor filmproductie door er in samenwerking met 
onze partners voor te zorgen dat alle benodigde faciliteiten in de regio aanwezig zijn; 

● Extra inzet op donateurs via donateurspakket en organiseren informele bijeenkomsten; 
● Google AdWords strategie geformuleerd en periodiek geëvalueerd (kan met kwantitatieve en 

kwalitatieve tools van Google). Gericht op promotie voor activiteiten en groei van het aantal 
donateurs; 

● Periodieke evaluatie met partners om gezamenlijke kansen te blijven identificeren; 
● Bestuur houdt relevante wet- en regelgeving wat betreft ANBI en inhuur zelfstandigen goed 

in de gaten.  
 
 

E. Marketing- en communicatieplan 2019-2020 
 
Positionering en profilering 
 
Video Power profileert zich als aanjager van innovatieve filmproductie. Video Power zal zich eenduidiger 
profileren met deze standaard ‘boiler plate’-tekst: 
 
Video Power doet er alles aan om mensen met goede filmideeën aan het filmen te krijgen. Video Power 
brengt hen in contact met de juiste mensen en middelen. Zo begeleidt Video Power hen naar een 
professionele productie. Video Power werkt uitdagend en betrokken. Video Power verbindt talenten, 
middelen en ambities in de Euregio en daarbuiten. 

 
Video Power zet hiervoor vier instrumenten in: 

● Preparation - filmmakers op- en aansporen om autonome ideeën aan te dragen 
● Pitch - ideeën die de onafhankelijke jury overtuigen, gaan in productie 
● Production - inhoudelijke coaching + capaciteit van partners  
● Presentation - uitzending op L1, vertoning in  Lumière en hulp bij distributie 

 
In die rol richt Video Power zich op de volgende doelgroepen: 

● Filmpubliek - van korte film, video art, documentaires, speelfilms, experimentele film. 
● Filmmakers - film, kunst, performance, media 
● Kopers - verzamelaars, distributeurs, VOD platforms  
● Financiers - donateurs, sponsoren, fondsen, producenten 

 
Daarbij heeft Video Power drie centrale communicatiedoelstellingen: 
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● bekendheid vergroten 
● propositie duidelijker maken 
● betrokkenheid van doelgroepen verhogen 

Marketing 
 
Om deze doelstellingen te realiseren voorzien wij de volgende activiteiten. De impact hiervan wordt 
versterkt door de structurele en samenhangende inzet van onze communicatiemiddelen (zie verderop). 
 

Doelgroep Kenmerken Doelstelling SMART (2019-2020) 

Filmpubliek ● Korte film 
● Video art  
● Documentaires 
● Speelfilms 
● Experimentele film 
 

● Bezoek evenementen 
● Bezoek vertoningen  
● VOD  
● L1-vertoningen 

● 2 screenings p.j. in Lumière 
(150 bezoekers) 

● Pop-up event (1000 
bezoekers) 

● 2 L1 uitzendingen p.j. 
(2x2500 kijkers) 

● Festivalvertoningen 
(afhankelijk van selecties) 

● 10 filmscreenings p.j. (500 
bezoekers) 

● pilot VOD voor twee Video 
Power producties 

Filmmakers ● Bereid om in Limburg te 
pitchen en / of een 
project te doen 

● Alle leeftijden, 
ervaring en opleiding 

 

● Potentiële pitchers werven  
● Potentiële opdrachtgevers 

werven 
● Ambassadeursrol 

versterken 

● 3 pitches p.j.  
● 4 tafelsessies p.j. voor 

makers op Jan van Eyck, 
Zuyd etc. (100 bezoekers). 

Kopers ● Verzamelaars 
● Distributeurs 
● VOD platforms  

● Potentiële kopers werven 
● Ambassadeursrol 

versterken 

● 1 onderzoek p.j. met 
Universiteit Maastricht. 
● 1 netwerkactiviteit p.j. (30 

bezoekers) 

Financiers ● Donateurs 
● Sponsoren 
● Fondsen 
● Producenten 
 

● Potentiële financiers 
werven 

● 3 crowdfundingcampagnes 
p.j. (gemiddeld 80 
donateurs) 

● 2 donateurbijeenkomsten p.j. 

Gehele 
doelgroep 

  ● 12 tafelsessies p.j. in Centre 
Ceramique (100 bezoekers) 

 
 
Communicatie 

 
Video Power draagt zijn positionering actief en eenduidig uit in alle kanalen: 

● Huisstijl: ‘Making Movies Together’ in logo, visitekaart, mailhandtekening, brief, PowerPoint etc. 



6 

● Persberichten worden afgesloten met de boiler-plate. 
● Online communicatie: Video Power is geen black box, maar een proces van 4 stappen 

Preparation, Pitch, Production en Presentation. Dat is een interessante (en onuitputtelijke) bron 
van ‘content’ die we structureel zichtbaar maken met kijkjes-in-de-keuken.  

○ Nieuwsbrief: gericht op de verschillende doelgroepen van Video Power.  
○ Website: overzicht. Portfolio, agenda, visie, team, ANBI & governance-informatie. 
○ Facebook: nieuwtjes met hoge omloopsnelheid en spontaniteit (setfoto’s, festivalselecties 

etc.) 
○ Instagram: Video Power ontwerpen, goede foto’s. 
○ Vimeo: videoportfolio 
○ Youtube: spontane video’s, promoties, series, making of etc  
○ Google AdWords: Video Power heeft een vrij te besteden budget voor AdWords van 

10.000 dollar per maand.  
○ Besloten Facebookgroep voor makers: crew/materieel gezocht, open calls etc. 
○ Drukwerk: pitchposter, euregionaal verspreid; poster per project, ambassadeursrol.  
○ Makers worden actief ingezet als ambassadeur voor Video Power 

 
Daarom zetten we onze communicatiemiddelen voortaan structureel en in samenhang in: 
 

Communicatiemiddel Doelstelling Planning Budget 

Huisstijl ● Slogan in alle uitingen  
● Briefpapier 

 ● Templates, posters en 
flyers. Extern 
designer €750 per jaar 

Website ● Van huidige 350 visits 
per maand naar 1500 
eind 2020. 

● Op alle pagina’s link 
met Facebook & 
Instagram 

● Agenda op voorpagina 
● Pitchknop op 

voorpagina 
● Zoekmachine-

optimalisatie (Google 
Grants) 

● Nieuwe website maart  
2018 

● Traffic en SEO: 
wekelijkse 
updates/beheer 

● Traffic en beheer: 
onderdeel budget PR 
medewerker en Studio 
Noto; 

● Herstructurering en 
SEO door Studio Noto 

Nieuwsbrief ● Mailchimp template; 
● Uitgroei naar 2000 

abonnees eind 2020 
(nu 1100). 

● Vier keer per jaar. 
Eerstvolgende in maart 
2018. 

● Onderdeel budget PR 
medewerker 

Facebook ● Likes: in 2 jaar naar 
2000 (nu 600) 

● Wekelijkse feed: 
minimaal 5 berichten 

● Hoeveelheid 
videocontent 
vergroten 

● Dagelijks; 
voorbereiding en 
planning berichten elke 
maandag. 

● Onderdeel budget PR 
medewerker 
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Instagram  ● Eind 2020 1000 
volgers (nu 110) 

● Hoeveelheid 
videocontent 
vergroten 

● Gemiddeld 1 post p.w. 
 

● Opzet en onderhoud 
door PR medewerker 

Vimeo ● Nieuwe films in Video 
Power kanaal. T.b.v. 
relaties en 
festivalinzendingen.  

● Showreel 

● Bij elke release film ● Onderdeel budget PR 
medewerker 

Youtube ● Showreel 
● Specifiek format 

ontwikkeld voor 
youtube. 

● Samenwerking PR-
medewerker en nieuwe 
stagiair om tot nieuw 
format te komen. Start 
maart 2018.  

● Onderdeel budget PR 
medewerker 

Drukwerk ● Posters, flyers ● 6 weken voor pitch; 
flyers 2x per jaar, 6 
weken voor event 

● Op basis van 8-10 
filmposters, 5 
evenementen posters 
en  2 flyers per jaar 
€1000 

Persberichten ● Altijd boilerplate 
vermelden 

● Persbericht is van 
onder oprolbaar 

● Persberichten bij grote 
evenementen & 
prijzen. 

● Onderdeel budget PR 
medewerker 

Crowdfunding ● Begeleiden van 
campagnes van 
makers. 

● Afhankelijk van 
projecten.  

● Onderdeel budget PR 
medewerker en 
producenten  

Festivals ● Op filmmarkt 
ontmoeten 
producenten, makers 
en distributeurs elkaar; 

● Als een film wordt 
geselecteerd, is 
aanwezigheid van de 
maker of producent 
extra exposure voor de 
film.  

● 12 bezoeken per jaar. 
● IFFR 
● IDFA 
● NFF 
● Go Short 
● overige afhankelijk 

van selectie films 

● Budget jaarlijkse reis-
, verblijf- en 
onkosten: €2000 

Google Grants ● $10.000 p.m. Snel 
veel bereik met termen 
als filmproductie, 
Maastricht, Euregio 
etc. 

● Per 15-12-2017 
geïmplementeerd. 

● Onderdeel budget PR 
medewerker 

 
Ambassadeursrol Video Power voor provincie Limburg 

● Video Power draagt consequent uit dat de provincie Limburg een toonaangevende regio is op 
het gebied van innovatieve filmproductie. 
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● Video Power vertegenwoordigt de provincie op talloze nationale en internationale festivals 
zoals het IFFR, Sheffield Fringe, Lima Independiente, 25fsp, en Biennale de la Imagen el 
Movimiento. En in collecties zoals die van het Eye Film Institute.   

● Video Power vertegenwoordigt de provincie door het opzetten van samenwerkingsverbanden 
met nationale en internationale instituten zoals Argos, LIMA en Eye. 

● Video Power vertegenwoordigt de provincie in de euregio door het organiseren van 
vertoningen met euregionale partners (Talentschmiede, Kaleidoskop, Kulturverein 
Geilenkirchen) en maakt het euregionale publiek ervan bewust dat er interessante films uit 
Limburg komen. 

● Video Power gebruikt consequent het logo van de provincie op drukwerk, online kanalen en 
nieuwsbrieven.  


