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Inventarisatie praktische voorstellen ter bevordering van 
culturele diversiteit in de film- en televisiesector 
  
Een werkgroep, samengesteld uit leden van de beroepsverenigingen (DDG, ACT, 
Netwerk Scenarioschrijvers, FPN), heeft concrete voorstellen geformuleerd om culturele 
diversiteit in de eigen praktijk te bevorderen. Daarnaast hebben er een tweetal grotere 
bijeenkomsten plaatsgevonden met film- en televisieprofessionals.  De werkgroep voelt 
een grote betrokkenheid en urgentie om diversiteit te bevorderen. Vanuit het 
perspectief van artistieke pluriformiteit en publieksbereik, maar ook vanuit een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid:  de filmindustrie wordt grotendeels 
gefinancierd uit publieke gelden en er ligt een intrinsieke verantwoordelijkheid om de 
cultureel diverse samenleving die dat geld genereert te weerspiegelen in de films die 
worden gemaakt. 
 
Het resultaat van deze bijeenkomsten is een uitgebreide inventarisatie van voorstellen, 
best practices en ingezonden reacties.  Ze dienen ter verkenning van mogelijk beleid, of 
als inspiratie om actief mee aan de slag te gaan en bieden een bredere context van de 
diversiteitdiscussies. De meningen hierover (kunnen) verschillen, maar wij willen hoe 
dan ook bijdragen aan een gezamenlijke aanpak, door de fondsen en door professionals 
in de sector, voor een effectief, duurzaam cultureel diversiteitsbeleid en een vitale 
filmsector. Voor werkelijke verankering is het van belang dat alle schakels in de 
productieketens hun bijdrage leveren.  Het naleven van de Code Culturele Diversiteit 
geeft hier een aanzet toe.   
 
In de afgelopen decennia is het thema regelmatig op de politieke agenda gezet, maar is 
er structureel weinig veranderd. Wij hopen met deze praktische voorstellen inspiratie te 
bieden aan een ieder die echt werk wil maken van culturele diversiteit. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens de leden van de werkgroep:  
Tessa Boerman – regisseur/bestuurslid Dutch Directors Guild  
Ghieslaine Guardiola  - actrice/ lid werkgroep diversiteit van ACT - Acteursbelangen 
Juliette Jansen – algemeen secretaris Dutch Directors Guild 
Hesdy Lonwijk – regisseur/ lid Dutch Directors Guild  
Jenny Mijnhijmer – scenarioschrijver/ lid Netwerk Scenarioschrijvers 
Shariff Nasr – scenarioschrijver/regisseur/ lid van Dutch Directors Guild  
Raymi Sambo – acteur/ lid werkgroep diversiteit van ACT - Acteursbelangen 
Digna Sinke  - regisseur en producent, lid Dutch Directors Guild en lid Filmproducenten 
Nederland 
Marc van Warmerdam – Producent/lid van Filmproducenten Nederland  
Martijn Winkler - voorzitter Dutch Directors Guild 
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Sector voorstellen  
 

Beroepsverenigingen  

1. Mission statement/gedragscodes uitdragen m.b.t. (culturele) diversiteit. 
2. Werkgroep culturele diversiteit opzetten met leden die de agenda bewaken/voeden. 
3. Netwerken uitbreiden. Eventueel door samenwerking en in werving leden (bv met 
VERS, Rotterdams Open Doek etc). Vergroot ook de kans op diversere professionals en 
crews. 
4. Organiseren van culturele diversiteitprogramma’s. Niet apart, maar juist als 
onderdeel van een groter algemeen programma of ALV. Om het onderwerp onder de 
aandacht van de leden te brengen en discussie op gang te brengen/houden: Leden met 
cultureel diverse achtergrond komen hierdoor beter in beeld en krijgen hierdoor 
nadrukkelijker een stem om zich uit te spreken over culturele diversiteit . 
5. Opzetten van sectorbrede Coalition of the willing, een groep mensen die diversiteit 
echt belangrijk vindt en in staat is een actieplan te verwezenlijken. 
6. Inventarisatie van leden met een cultureel diverse achtergrond, op vrijwillige basis.   
7. Aandacht besteden aan culturele diversiteit onder stagiaires en stageplekken. Vaak 
zijn dit doorstroom posities en het netwerk wordt ermee verbreed. 
 

Scenario 

1. Schrijvers zouden het universele in personages beter kunnen definiëren. Een 
suggestie hiervoor is op namen letten bij het schrijven van scripts. Een bredere, 
generieke invulling van een naam biedt ruimte voor een cultureel diverse invulling 
(bijvoorbeeld: Angelique kan een blanke dame, maar ook een getinte dame zijn).  
2. Schrijvers initiatieven (zoals het Schrijfpaleis) zouden standaard met een gemêleerde 
cast kunnen werken; hoe werkt je script als een andere acteur dan je voor ogen had de 
dialogen uitspreekt?  
3. Een personage kan ook expliciet divers zijn. Eventueel een bio of context toevoegen 
ter toelichting. 
4. Gebruik maken van script consultants of co-auteurs voor een cultureel diverser 
perspectief; voor vernieuwende verhaallijnen, vermijding van stereotiepen (geldt ook 
voor gender, sexualiteit etc),  vergroten van geloofwaardigheid en maatschappelijke 
sensitiviteit en een betere representatie.  
5. Diverse deskundigheid van script consultants in kaart brengen en ontsluiten. 
6. Nieuwe cultureel diverse schrijvers ruimte geven meters te kunnen maken,  evt. met 
behulp van coaching.  
 
 
Regie  
 
1. Waar kan diversiteit in crew aangebracht? Vaak werken mensen met min of meer 
vaste crews. Daar kan bij meer wisselende functies en bij medewerkers van heads of 
departments kan hier expliciet naar gezocht worden (bv assistenten, decorbouwers, 
runners). Regie kan heads of departments stimuleren om diversiteit onder hun 
medewerkers te zoeken. Netwerkuitbreiding is hierin een belangrijke sleutel. 
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2. Gebruik maken van deskundigen/consultants/researchers voor thema’s m.b.t. 
culturele diversiteit voor meer gelaagde vertellingen, vermijding van clichés en 
stereotiepen (geldt ook voor gender, sexualiteit etc),  vergroten van geloofwaardigheid 
en maatschappelijke sensitiviteit en een betere representatie. 
3. Gebruik maken van castingbureaus die een groot divers bestand hebben. 
4. Castingbureau vragen om een cultureel diverse mix van geschikte acteurs, eventueel 
los van wat expliciet in script evt. staat, of wat 'vanzelfsprekend' lijkt.  Geldt ook voor 
figuratie briefings. 
5. In ontwikkelingsfase diversiteit meenemen, bij pitches, indienen van plannen, 
treatments, bij uitwerken van moodboards, storyboards ook een divers palet aan 
gezichten tekenen/ontwerpen zodat betrokkenen, financiers, opdrachtgevers etc. vanaf 
het begin mee gaan in diversiteit voor casting later.  
6. In briefing van casting agents: ter toelichting een karakter of context omschrijving.  
7. Zou de filmcast (logischerwijs door setting/datering) een betere afspiegeling kunnen 
zijn van de samenleving? Rol(len) eventueel alsnog diverser casten en invullen.   
8. Beginnende cultureel diverse makers coachen. 
 
Producenten 
 
1. Streven naar diversiteit in eigen organisatie/personeelsbestand. 
2. Uitbreiden van netwerken met diverse professionals. 
3. Checklist filmplannen: hoe inclusief is het plan? Waar in het maakproces kan 
diversiteit betekenis hebben en meegenomen worden? Bedenken bij ontwikkeling, 
casting en realisering.  
4. Castingbureaus vragen naar divers aanbod, waar van toepassing. Gebruik maken van 
castingbureaus die divers aanbod hebben. 
5. Inhuren van diversiteitexpertise tijdens ontwikkeling, casting en realisering. 
6. Bij marketing en distributie specifieke aandacht voor het bereiken van diverse 
publieksgroepen.  
7. Bijdragen aan verkenning, discussie, bewustwording en onderzoek naar de 
stimulering van diversiteit in de filmsector, om het onderwerp onder de aandacht van de 
leden te brengen en discussie op gang te brengen en te houden.  
8. Bijdrage aan het faciliteren van instroom van diverse studenten, stageplaatsen en 
voorlichting in het onderwijs over werken in de filmsector.  
9. Alert blijven op vooringenomenheid over mogelijke vooroordelen van het publiek 
(‘bias over de bias’, bijvoorbeeld de aanname: een Chinese advocaat? dat verkoopt niet…)  

 
Castingbureau’s  
 
1. Opbouwen van een cultureel divers acteurs/figurantenbestand. 
2. Feedback van acteurs aan regisseur/producent doorgeven over 
stereotiepe/stigmatiserende  rollen (dit is een laatste check, want zou idealiter al in 
scriptfase plaats moeten vinden). 
3. Voor niet nader gespecificeerde rollen (meestal vanzelfsprekend ingevuld door witte 
rollen) gekleurde acteurs voorstellen. Toelichten dat dit een (maatschappelijke 
werkelijkheid kan zijn): de buren zijn Indisch, de arts is Marokkaans, de rechter is een 
Surinaamse etc. 
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Opleidingen (audiovisueel en acteurs) 
 
1. Onderzoek: hoe staat het met de instroom van niet-westerse studenten? Wat doen ze 
na de opleiding? Hoeveel afgestudeerden blijven er aan het werk binnen hun vak? 
2. Imago-onderzoek van opleidingen om beter zicht te krijgen op de drempels van de 
opleiding.   
3. Pro-actief op zoek gaan naar cultureel diverse aanmeldingen (geldt ook voor gender, 
sexualiteit, klasse) om nieuw aanbod aan te trekken en pluriformiteit te stimuleren. 
Hierin eventueel samenwerken met bestaande organisaties. 
4. Aandacht voor culturele diversiteit in kandidatenselectie:  diversiteit in toelatings-
commissies voor een cultureel diverser perspectief en het maakt daarmee zichtbaar dat 
dit gewaardeerd wordt in de opleiding. 
5. Inzetten van rolmodellen.  
6. Tegenwicht bieden aan bias in selectieprocedures door ambitieuze, cultureel diverse 
talenten beter de sector in te loodsen. 
7. Bijdragen aan de doorstroom van diverse studenten in de praktijk. In samenwerking 
met partijen stages stimuleren.  
 
Filmfonds, NPO fonds en private fondsen 
 
1. Status quo onderzoek: zelfanalyse waar(om) gaat het mis? Bias training binnen de 
organisatie als startpunt.   
2. In eigen organisatie, bestuur en afvaardiging blijven streven naar diversiteit, discussie 
en bewustwording.  
3. Onderzoek/ nulmeting om een startpunt te hebben voor verdere metingen en 
beleidsvorming.  
4. Na nulmeting, verdere verkenning en onderzoek formuleren van diversiteitbeleid, 
streefpercentages en op welke wijze deze invulling nodig zouden hebben. 
5. Bijdragen aan onderzoek, verkenning en bewustwording in film- en televisiesector.  
6. Diversiteit tot beleidsprioriteit maken bij toekenning. Diversiteit als kwaliteit mee 
laten wegen in de besluitvorming: diversiteit in onderwerp/thema, in auteurschap 
(schrijver/regisseur), in organisatie/crew, of in representatie (cast). Voordeel daarbij is 
dat het onderdeel is van iedere besluitvormingsronde. 
7. Checklist culturele diversiteit: hoe divers zijn plannen? Actief aanjagen van cultureel 
divers aanbod in filmplannen, zoals in reactie/commentaar op filmplannen.  
8. Culturele diversiteit expliciet formuleren naar de sector en in fonds (aanvraag) 
informatie.  
9. Geoormerkt geld voor diversiteits-expertise. Hierdoor kan een aanvraag ingediend 
worden voor het inschakelen van een deskundige tijdens de ontwikkeling en scriptfase 
maar ook bijvoorbeeld tijdens productie of casting om te bewerkstelligen dat de film zo 
goed mogelijk aansluit bij het beoogde publiek. Vanuit de producent kan er een aanvraag 
voor “diversiteits-expertise” gedaan worden. Daarnaast zouden ook consulenten 
gebruik moeten kunnen maken van deze “diversiteits-expertise” om extern advies in te 
roepen.  
10. Budget voor diversiteit stimuleringsprogramma, waarin financiering aangevraagd 
kan worden (idealiter met committent van een exploitatiepartij).  
11. Voor producties onder de 1 miljoen euro de cash rebate openstellen voor producties 
die hoog scoren op diversiteit.  
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12. Bij grote publieksfilms nadrukkelijk aandacht voor diversiteit, omdat hier het 
grootste deel van het (publiek gefinancierde) geld heen gaat. Dus hier zou de 
maatschappij zich bij uitstek in moet kunnen herkennen. 
13. Afstemming met andere schakels in de sector (NPO, opleidingen, exploitanten, 
beroepsverenigingen) om de keten compleet te maken en verankeren in de sector. 
14. Financiële prikkels: 80-20 regel, je krijgt de resterende 20% als je voldoet aan 
bepaalde culturele diversiteitcriteria bij cast. Dat is ongeveer het niet-westerse deel van 
de bevolking. Voor de regeling geldt: pas toe of leg uit. 
15. Voor producties onder de 1 miljoen euro de cash rebate open te stellen voor 
producties die hoog scoren op diversiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


