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Gen Z is een Europees project gericht op het aantrekken van jonge doelgroepen voor films en bio-
scopen door uit te gaan van hun wensen en voorkeuren. Het project is geïntroduceerd binnen de 
scope van de oproep “Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap” van de Europese 
Commissie, gepubliceerd in augustus 2019.

De drie partners – Oxville Cinema in Amsterdam, La Friche Belle de Mai/Le Gyptis in Marseille en 
Kinograph in Brussel – hebben besloten hun krachten te bundelen vanwege de overeenkomsten 
tussen hun organisaties. Alle drie hebben dezelfde wens om hun jonge publiek beter te leren ken-
nen en het bioscoopbezoek onder die groep te stimuleren.

Om jongeren te betrekken bij het reilen en zeilen van die bioscopen, en om een relatie met ze op te 
bouwen, hebben de organisaties besloten programmeringsclubjes op te zetten. Elke partner richt 
zich op een andere leeftijdsgroep: 8 tot en met 12 voor Oxville, 11 tot en met 17 voor Le Gyptis en 18 
tot en met 23 voor Kinograph. De eerste fase van het project bestond uit ontwikkelingsenquêtes 
gericht op deze doelgroepen (of ze nu filmfanaten waren of niet) om beter hun gedrag en interes-
ses op het gebied van mediaconsumptie te doorgronden. Toen deze parameters eenmaal waren 
bepaald, zijn de bioscopen overgegaan tot de tweede stap in het proces door jongeren te werven 
voor de eerder genoemde clubjes.

Ondanks dat de COVID-crisis de aanvankelijke planning behoorlijk in de war heeft geschopt, is het 
de drie partners toch gelukt om hun clubjes te betrekken bij verschillende activiteiten. Deze had-
den te maken met programmering en het creëren van content en er werden ook tools en good 
practices gedeeld.

In navolging van deze ervaringen in de praktijk, kwam naar voren dat de verspreiding van de re-
sultaten en ervaringen van Gen Z ook een cruciale stap van het project is. Sterker nog, door mid-
del van een midterm event waarbij verschillende filmprofessionals bijeenkwamen om hun kennis 
te delen en hun licht te schijnen op het project, en de publicatie van deze Whitepaper, hopen de 
partners hun experimenten te promoten en de resultaten van het project met andere professionals 
te delen.

De conclusie van de partners op basis van hun vastgelegde ervaringen met hun jongerenclubs zijn 
de aanbevelingen om de vooroordelen over jongeren en hun mediaconsumptiegedrag te ont-
krachten, om welwillend en flexibel te zijn en om te accepteren dat het opbouwen van relaties tijd 
vergt. Ontwikkel workshops met oog voor de leeftijd van de deelnemers. Ten slotte is het verstan-
dig voor deelnemende bioscopen om verder te kijken dan programmeringsactiviteiten, bijvoor-
beeld naar promotie en het inzetten van jongeren als ambassadeurs voor locaties.

3



IN- 
TRO- 
DUC- 
TIE



5

In juli 2019 kwam de Europese Commissie met een oproep van € 2 mln. voor voorstellen om inno-
vatieve culturele hubs op te zetten rond bioscopen. Dit met name in gebieden waar bioscopen en 
culturele infrastructuur slechts beperkt aanwezig zijn.

De oproep specificeerde dat deze Voorbereidende Actie, genaamd “Bioscopen als innovatiehubs 
voor de lokale gemeenschap”, (onder andere) projecten zou waarderen waarvan de nadruk licht 
op jongeren, nieuwe werkwijzen en natuurlijk Europese samenwerking.

De “glokale” dimensie van de oproep sprak de verschillende partners aan die uiteindelijk samen 
Gen Z zouden creëren. Ondanks de idiosyncratische kaders als gevolg van de verschillende lokale 
omstandigheden in Marseille, Amsterdam en Brussel, hadden ze te maken met een aantal gedeelde 
uitdagingen. In dat opzicht lag de belangrijkste uitdaging in het aantrekken van jonge bezoekers.

In navolging van hun ervaringen ontdekten de bioscopen Le Gyptis, Kinograph en Oxville dat de 
films die ze gewoonlijk vertonen met name gericht zijn op en ook bezocht worden door kinderen 
(jonger dan 10) en een volwassen filmhuispubliek. Aan de andere kant is de productie van films 
gericht op pubers en adolescenten wat betreft filmhuisfilms niet afgestemd op die doelgroep. Ook 
hebben de partners binnen dit project maar één zaal, waardoor ze niet in aanmerking komen voor 
deals met distributeurs van mainstreamfilms die alleen geïnteresseerd zijn in grote volumes. Deze 
tekortkoming is zeer problematisch gezien het feit dat jongeren vaak zeer gevoelig zijn voor dure, 
blockbuster-achtige producties.

Ten slotte heeft er in de afgelopen tien jaar een grote ontwikkeling plaatsgevonden in de rela-
tie van het publiek met bioscoopschermen als gevolg van de druk van de verveelvoudiging van 
mediaproductie en -consumptie. Nieuwe gewoontes zijn vaak overgeleverd aan marktwerking 
(attractieparken, financieel niet toegankelijk virtual reality-aanbod, etc.). Bovendien zijn door de 
onvermijdelijke technologische vooruitgang de middelen om te creëren en te produceren verveel-
voudigd. Iedereen kan nu hun omgeving filmen, vaak zonder bewustzijn over de impact van de 
beelden of wat zij vertegenwoordigen. Deze praktijk heeft het cinematografische milieu tot in de 
kern geraakt, leidend tot vragen over wat nu eigenlijk de definitie van film als kunstvorm is. Nog 
een uitdaging voor de filmindustrie is het illegaal delen van bestanden. Dit fenomeen is de afgelo-
pen twee decennia enorm toegenomen in omvang omdat het toegankelijker is geworden. Al deze 
(en meer) redenen maken het niet meer dan logisch dat het publiek geen betrokkenheid voelt bij 
de economische realiteit van de gehele filmproductie- en distributieketen.

Een direct gevolg is dat bioscopen in heel Europa een leegloop van jongeren zien. We kunnen 
zelfs zien dat, met de afnemende rol van televisie als gemeenschappelijke vector, het publiek het 
gevoel van gedeelde ervaringen is verloren. Dit vertaalt zich in het verdwijnen van een vorm van 
gemeenschap en interactie rond mediaconsumptie. Deze culturele verschuivingen kunnen in ver-
band gebracht worden met sociale verarming en versterken de eenzaamheid. De nieuwe manieren 
van sociale netwerken om content te delen doen af aan originaliteit en creativiteit door een basale 
manier van weergave op te leggen zonder te reflecteren over de opzet, de esthetiek en het onder-
liggende doel.

Om in te spelen op deze op handen zijnde scheiding, moeten bioscopen zichzelf opnieuw uitvin-
den en manieren zoeken om weer aantrekkelijk te worden voor jongeren. Het is van cruciaal belang 
dat die groep verleid wordt om de bioscoop te herontdekken als een ervaring, een manier om de 
wereld beter te begrijpen. Een manier om iets te delen met anderen en geconfronteerd te worden 
met en in gesprek te gaan over (persoonlijke) standpunten.

GENERATION Z bestond daarom uit het creëren van een nieuw film- en cultureel aanbod in 
bioscopen door jongeren te betrekken bij de programmering. Wij geloven dat wij iets te bieden 
hebben aan jongeren (filmgeletterdheid, beeldonderwijs, etc), maar ook dat wij veel van hen kun-
nen leren: wat vertegenwoordigen bioscopen als ruimtes voor hen? Wat willen ze zien op het grote 
scherm?
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1. Oproep voor voorstellen: Voorbereidende 
actie “Bioscopen als innovatiehubs voor de 
lokale gemeenschap”
In dit kader heeft de Europese Commissie in juli van 2019 een oproep ter waarde van 
€ 2 mln. afgekondigd voor voorstellen voor de creatie van innovatieve culturele hubs rond 
bioscopen, met name in gebieden waar bioscopen en culturele infrastructuur slechts be-
perkt aanwezig zijn. Het streven is het opnieuw benaderen van de bioscoopervaring, het 
aanmoedigen van innovatie en het versterken van de positie van bioscopen als belangrij-
ke culturele speler op lokaal niveau. Niet alleen op audiovisueel vlak, maar ook in bredere 
zin als toegangspunt voor content en diensten. Een van de specifieke doelen was dan ook 
meer publiek trekken en specifiek het versterken van de banden van de bioscopen met 
jongere kijkers. Dit door middel van educatieve of entertainmentactiviteiten afgestemd op 
de specifieke behoeften van de lokale gemeenschap.

De Voorbereidende Actie had drie doelstellingen:

• het testen van nieuwe manieren van nadenken over de bioscoopervaring en het creëren 
van innovatieve cultuurlocaties;

• het ontwikkelen van publiek en het bouwen aan gemeenschappen door middel van in-
teractieve ervaringen;

• ondersteunende bioscoopuitrusting en digitalisering.

De verwachte resultaten van deze Actie zijn:

• de creatie van innovatieve culturele hubs rond bioscopen, bestaande uit een samenwer-
king tussen deze en andere organisaties in de culturele en creatieve sectoren;

• nieuwe manieren om bestaande bezoekers te betrekken en nieuwe doelgroepen aan 
te spreken, met name jongeren, door kwaliteit en gevarieerde Europese content aan te 
bieden naast educatieve activiteiten;

• innovatie met betrekking tot de bioscoopervaring, als opzet voor de ontwikkeling van 
nieuwe culturele consumptiemodellen;

• het ondersteunen van de sociale en economische ontwikkeling van lokale gemeenschap-
pen door evenementen, debatten en speciale educatieve voorstellingen en/of evene-
menten te organiseren; ook nadat het project is afgerond;

• het verbeteren van internationale samenwerking tussen bioscoopexploitanten en tussen 
bioscopen en andere culturele organisaties, ook in regio’s met een beperkte infrastruc-
tuur op het gebied van film.

Er zijn 46 aanmeldingen ingediend in reactie op deze oproep, waarvan er vijf subsidie toe-
gekend kregen:

• CINE (Cinema Communities for Innovation, Networks and Environment) Project (€ 488K)
• Connecting Cinemas in Rural Areas (€ 489K)
• Ciné Hub by Generation Z (€ 287K)
• Movies in Motion (€ 262K)
• Resonance Cinema - Cultural Hub for Curious Mind (€ 474K)

De subsidie wordt gezien als een aanvulling op de subsidie van het Europa Cinemas-net-
werk, dat trainingen en netwerkkansen verzorgt, naast financiële steun voor bioscopen die 
bovengemiddeld veel niet-nationale Europese films vertonen.

De oproep was de eerste van deze Voorbereidende Actie. Een tweede oproep ter waarde 
van € 1,5 mln. is in juni van 2020 afgekondigd, gericht op:

• Het opnieuw benaderen van de bioscoopervaring in de nasleep van de pandemie met 
een als bijkomend doel de creatie van innovatieve culturele platforms, in het bijzonder 
door middel van samenwerkingsverbanden tussen bioscopen en VODplatforms;
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• Publieksontwikkeling en het bouwen van gemeenschappen met interactieve ervaringen 
door een breed scala aan culturele en educatieve activiteiten te bieden.

2. Een samenwerking tussen generatiegenoten

In Frankrijk had Le Gyptis, met de Friche la Belle de Mai, meerdere ervaringen met work-
shops en activiteiten. Bijvoorbeeld een programmeringsclubje dat al vier jaar actief is. Le 
Gyptis heeft tevens een stabiel publiek van eigen mensen die betrokken zijn bij het bestaan 
van de bioscoop. Het wordt beheerd door de Friche la Belle de Mai, een multiculturele 
locatie die zeer populair is onder jongeren en die een verzamelplek is voor ongeveer 70 
artistieke verenigingen en organisaties. Le Gyptis wordt gezien als het speerpunt van een 
langverwachte culturele vernieuwing van de stad Marseille, ook omdat de bioscoop zich 
bevindt in de armste wijk van Frankrijk. De locatie wordt dagelijks bezocht door de kansar-
me bewoners. Het aanbod is gratis en de locatie is 365 dagen per jaar geopend. Ter plaatse 
zijn begeleiders aanwezig om bezoekers te verwelkomen, ze te begeleiden en om work-
shops te verzorgen op de locatie. Binnen deze ruimte en met de hulp van begeleiders heeft 
Le Gyptis een koers ingezet om jongeren te identificeren die geïnteresseerd zijn in deelna-
me aan de programmeringsworkshops.
De organisatie kon tevens rekenen op een aantal andere doelgroepen. Le Gyptis had al 
verschillende activiteiten gericht op het openstellen van ruimtes voor jongeren, die vijf jaar 
geleden in de Friche zijn gecreëerd, “Het Platform”. Die laatste zijn gelinkt aan de openbare 
gebieden van de locatie die worden gecoördineerd door sociale begeleiders. Die initiatie-
ven zijn onderdeel van een ecosysteem van lokale organisaties, zoals UnisCité, geleid door 
de gemeente, en hebben tientallen tieners bereikt met een programma voor filmregie in het 
lokale gemeenschapscentrum of middelbare scholen met “film” als keuzevak. 

In Frankrijk had Le Gyptis, met de Friche la Belle de Mai, meerdere ervaringen met work-
shops en activiteiten. Bijvoorbeeld een programmeringsclubje dat al vier jaar actief is. Le 
Gyptis heeft tevens een stabiel publiek van eigen mensen die betrokken zijn bij het bestaan 
van de bioscoop. Het wordt beheerd door de Friche la Belle de Mai, een multiculturele 
locatie die zeer populair is onder jongeren en die een verzamelplek is voor ongeveer 70 
artistieke verenigingen en organisaties. Le Gyptis wordt gezien als het speerpunt van een 
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langverwachte culturele vernieuwing van de stad Marseille, ook omdat de bioscoop zich 
bevindt in de armste wijk van Frankrijk. De locatie wordt dagelijks bezocht door de kansar-
me bewoners. Het aanbod is gratis en de locatie is 365 dagen per jaar geopend. Ter plaatse 
zijn begeleiders aanwezig om bezoekers te verwelkomen, ze te begeleiden en om work-
shops te verzorgen op de locatie. Binnen deze ruimte en met de hulp van begeleiders heeft 
Le Gyptis een koers ingezet om jongeren te identificeren die geïnteresseerd zijn in deelna-
me aan de programmeringsworkshops.
De organisatie kon tevens rekenen op een aantal andere doelgroepen. Le Gyptis had al 
verschillende activiteiten gericht op het openstellen van ruimtes voor jongeren, die vijf jaar 
geleden in de Friche zijn gecreëerd, “Het Platform”. Die laatste zijn gelinkt aan de openbare 
gebieden van de locatie die worden gecoördineerd door sociale begeleiders. Die initiatie-
ven zijn onderdeel van een ecosysteem van lokale organisaties, zoals UnisCité, geleid door 
de gemeente, en hebben tientallen tieners bereikt met een programma voor filmregie in het 
lokale gemeenschapscentrum of middelbare scholen met “film” als keuzevak.

• ULB-studenten, Franssprekend
• VUB-studenten, Nederlandssprekend
• Erasmusstudenten die soms moeilijk contact krijgen met de lokale bevolking.

Na een eerste experiment met een programmeringsclubje in de lente van 2019 (toeganke-
lijk voor iedereen, maar voor 1/3e bestaand uit studenten), leerde Kinograph een wijze les 
op gebied van logistiek: wekelijkse bijeenkomsten bleken iets te veel gevraagd voor deze 
jongeren die hun tijd verdelen tussen hun studie, een bijbaan en een actief sociaal leven. 
Een andere observatie was dat het streven naar en aanmoedigen van gesprekken buiten de 
structuur van de bijeenkomsten, bijvoorbeeld via sociale netwerken (mailings, privé-Face-
bookgroepen…) een efficiënte manier is om de groep te consolideren en te zorgen dat er 
ook tussen bijeenkomsten door sprake is van reflectie en uitwisseling.

In Nederland is Nieuw-West het grootste stadsdeel van Amsterdam. Met meer dan 155,000 
inwoners is het vergelijkbaar met steden als Haarlem en Amersfoort. Om van een bioscoo-
pervaring te kunnen genieten, zijn de bewoners aangewezen op de omliggende stadsdelen; 
al sinds de sluiting van Cinema op het August Allebéplein in 1999.

Als antwoord op dit gebrek aan toegankelijke cultuur werd in oktober 2018 Oxville Cinema 
opgericht. Gevestigd in theater de Meervaart heeft Oxville Cinema een van de zalen ver-
anderd in een bioscoopzaal. Er is een gloednieuw bioscoopscherm voor 270 zitplaatsen 
aangeschaft en een 3.1 audiosysteem. Tussen de opening in oktober 2018 en de sluiting 
als gevolg van de COVID-19-lockdowns zijn in totaal 124 vertoningen georganiseerd, goed 
voor 4403 bezoekers. Dat betekent gemiddeld 36 bezoekers per vertoning.

9



Waarom “Oxville Cinema”? “Oxville” is een letterlijke vertaling van “Osdorp”, de buurt waar 
de bioscoop zich bevindt. Met deze speelse verwijzing naar de omgeving spreekt Oxville 
ook de lokale bewoners aan als acteurs; de primaire wens is het vormen van een gemeen-
schap van filmliefhebbers in een kwetsbare wijk en daarbij invloed uitoefenen op externe 
bezoekers. Om die redenen noemt Oxville zichzelf met trots Community Cinema. In 2022 
opent Oxville een tijdelijke locatie met 45 zitplaatsen in Nieuw-West. Hun volgende doel is 
het openen van een nieuwe en permanente locatie in het stadsdeel in 2025 met maar liefst 
vijf zalen en circa 320 zitplaatsen.

Oxville Cinema biedt niet alleen een wekelijks bioscoopprogramma. Het wil ook een cul-
tuurcentrum creëren voor de bewoners van Nieuw-West, ongeacht hun leeftijd. Door zich 
te richten op een zo breed mogelijk publiek wil Oxville iedereen kunnen betrekken. Tussen 
oktober 2018 en juni 2019, waren 14,6% van de bezoekers kinderen (jonger dan 12 jaar). 
10,8% van de bezoekers waren bezitters van een Stadspas voor ouderen en minima. Met 
andere woorden: Oxville heeft ongetwijfeld de deuren van de bioscoop opengesteld voor 
mensen die gewoonlijk niet naar de bioscoop gaan. Door in contact te treden met lokale 
welzijnsorganisaties en buurtcentra, in combinatie met de lage toegangsprijs, weet Oxville 
Cinema nieuwe doelgroepen aan te trekken.

Carlo Dias (een van de oprichters van Oxville Cinema) was getuige van de snel veranderen-
de manier waarop kinderen films tot zich nemen. Ze worden niet alleen constant omringd 
door schermen, maar de manier waarop ze content consumeren is ook heel anders dan zijn 
eigen ervaringen opgroeiend in de 20e eeuw.
Het internet heeft ongetwijfeld een einde gemaakt aan de mediapoortwachters van weleer 
(d.w.z. de traditionele omroepen).

Door middel van samenwerkingsverbanden met lokale initiatieven en sociale instellingen 
werkt Oxville Cinema aan een bottom-up dynamiek om lokale bewoners aan te trekken. 
Bioscopen kunnen een integrale rol spelen in dit proces door verschillende thema’s en ver-
halen te behandelen, empathie te bevorderen en nieuwe denkbeelden te introduceren.

De drie partners hebben hun krachten gebundeld dankzij een gezamenlijke visie en ge-
meenschappelijke kenmerken:

• Bioscopen met één zaal
• Alle drie zijn vrij recent opgericht: 2014 (Le Gyptis), 2018 (Oxville) en 2019 (Kinograph)
• Vergelijkbare programmering (filmhuis en cross-over)
• Gevestigd in grote steden, maar buiten het stadscentrum, in buurten waar het culturele 

aanbod beperkt is
• Betrekken actief de lokale bevolking bij het reilen en zeilen van de bioscoop: vrijwilligers, 

programmeringsclubjes, schoolvoorstellingen, het organiseren van speciale evenementen… 
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3. Contact leggen met een jong publiek met 
Gen Z
Dit is het belangrijkste langetermijnonderdeel van het project. Zoals eerder beschreven is het 
hart van Gen Z de bereidheid om meer directe interactie te hebben met Europese jongeren.
De doelstellingen zijn tweevoudig, ten eerste: deze dynamiek is gericht op het veranderen 
van slechts toeschouwers tot actieve stakeholders. Ten tweede: door middel van kunst en 
discussie kunnen die stakeholders een verrijkende dialoog aangaan voor een beter begrip 
van de wereld en het omgaan met verschillende denkbeelden.

Alle partners willen verkennen wat bioscopen betekenen voor de jongeren en zien hun re-
latie met dit publiek als tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant kunnen ze film- en mediage-
letterdheid bieden aan Gen Z-jongeren die zijn opgegroeid omringd door schermen (groot 
en klein). Aan de andere kant geloven ze dat het publiek van morgen kan bijdragen aan het 
opnieuw uitvinden van de bioscoop als ruimte voor uitwisseling en ontdekking.

11



Al snel ontstond het idee van workshops creëren met jongeren uit de buurt, gericht op 
aspecten als programmering, filmkritiek en zelf films maken.

Vanwege hun specifieke contexten en locaties, kozen ze er wel voor om zich elk te richten 
op een andere doelgroep.

 — Le Gyptis ligt in het stadsdeel Belle de Mai, het 3e district van Marseille, en is een 
van de armste regio’s van Frankrijk. Het filmhuis maakt actief deel uit van het da-
gelijks leven in de buurt en heeft door de jaren heen een lokaal publiek weten te 
trekken van driejarigen tot volwassenen. 
De voorstellingen werden echter vaak genegeerd door tieners, ondanks het feit 
dat het project was opgezet juist om nieuwe manieren te verkennen om tieners te 
betrekken bij de programmering van de bioscoop. 
 
De workshops zijn ontwikkeld met 12 pubers tussen de 11 en 17 jaar oud, woonach-
tig in de buurt. Geen van deze jongeren is cinematografisch actief. Onder leiding 
van de vereniging Image Clé wisselden de deelnemers af tussen de praktijk en 
vertoningen om een verband te leggen tussen de digitale praktijk en de bioscoop. 
Eerst begon Image Clé met het verkennen van de concepten “beeld” en “scher-
men” met de jongeren, bijvoorbeeld in de vorm van YouTube-video’s, webseries, 
gaming, etc. 
 
Vervolgens werd er door experimenteren een link gelegd met de interesses van de 
tieners om te ontdekken welke rol een bioscoop kan spelen binnen die interacties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 — Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam biedt mogelijkheden om al vanaf een jonge 
leeftijd mee te doen aan verschillende disciplines, maar er is weinig tot geen aan-
bod op het gebied van film. Dit lijkt wat paradoxaal gezien de steeds groter wor-
dende rol van beeldcultuur in onze maatschappij. Samen met Kinograph en Le Gyp 
tis, heeft Oxville Cinema daarom bioscoophubs op lokaal niveau opgezet, en in hun 
geval in kwetsbare wijken waar kinderen tussen de 8 en 12 kennis kunnen maken 
met het witte doek. Via Gen Z heeft die groep zelf zeggenschap over wat er op dat 
scherm te zien is. Kinderen kijken op hun eigen unieke en diverse manier naar films. 
De jonge deelnemers van Gen Z kunnen hun eigen en unieke wereld vertalen naar 
het witte doek. Zo kunnen ze kennismaken met de magie van film en het publiek 
maakt op hun beurt kennis met hun wereld. 
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 — Tijdens de serie van 18 workshops verspreid over een periode van zes maanden 
ontdekten kinderen tussen de 8 en 12 hun verborgen talenten. We hebben ze zien 
groeien tot trotse makers en verhalenvertellers. We moedigen de deelnemers aan 
om groter te dromen, talenten te ontdekken op basis van hun eigen ervaringen 
en interesses en wijzen ze vervolgens op nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. 
Tijdens het eerste deel van de workshops krijgen de kinderen de tools en skills 
mee om verborgen talenten te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. In 
het tweede deel werken ze aan het organiseren van hun eigen festival. Tijdens dat 
festival krijgen de deelnemers niet alleen de kans om hun eigen selectie aan films te 
vertonen, maar ook om hun eigen werk te laten zien, gemonteerd op smartphones 
en tablets. Dit is een uitstekende kans om uiteindelijk de kloof tussen henzelf en het 
witte doek te overbruggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 — Kinograph ligt een paar minuutjes lopen van de Franstalige (ULB) en Vlaamstalige 
(VUB) universiteiten van Brussel. Omdat de meeste lokale bewoners studenten van 
deze instellingen zijn, richt de bioscoop zich automatisch op een publiek van multi-
culturele jongvolwassenen. 
 
Dat laatste was goed te zien bij de doordeweekse vertoningen van sterk gehype-
te cross-over films zoals THE JOKER, die bezocht werden door een publiek dat 
grotendeels bestond uit studenten. Het beeld bij de filmhuisreleases is heel anders: 
deze trekken voornamelijk studenten aan die al filmliefhebbers zijn en al actief 
deelnemen aan andere culturele activiteiten. 
 
De uitdaging voor Kinograph is om verder te reiken dan nichemarkten en bewust-
zijn te creëren onder de studenten dat er een bioscoop in de buurt is. Studenten als 
doelgroep zijn een uitdaging, omdat ze keuze hebben uit veel verschillende uit-
gaansmogelijkheden (muziek, cafés…), maar mogelijk niet de middelen hebben om 
culturele evenementen te bezoeken, zowel vanwege geld- als tijdsgebrek. Daarbij 
kunnen we niet negeren dat het hedendaagse aanbod van bioscopen mogelijk ge-
woon niet aantrekkelijk genoeg is voor deze groep om hun beperkte middelen aan 
uit te geven, vooral wetende dat er alternatieven zijn zoals illegaal downloaden, 
VOD en streamen.
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Kijkend naar het bredere Europese plaatje en hoe de individuele ervaringen in elkaar weer-
klinken, hebben de partners het Gen Z-project opgericht met drie aanvullende benaderin-
gen: culturele actie waarbij het publiek deelneemt in de vorm van programmeringsactivitei-
ten, evaluatie van hoe jongeren met schermen omgaan en het delen van bevindingen met 
vakgenoten en instellingen.

1. Enquêtes
De partners hebben elk een enquête gehouden onder hun doelgroep: kinderen tussen de 8 
en 12 voor Oxville, jongeren tussen de 13 en 20 voor Gyptis en jongeren tussen de 18 en 23 
voor Kinograph.

Voor de doelgroep van Oxville is een bioscoopbezoek primair een gezinsuitje. 40% van 
respondenten gaf aan dat ze minder dan twee keer per jaar naar de bioscoop gaan en ver-
meldde daarbij dat afstand het grootste obstakel was. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat, ondanks hun sporadische bioscoopbezoek, het toch werd bestempeld als een van hun 
favoriete vrijetijdsbestedingen.

Le Gyptis en la Friche la Belle de Mai hebben de enquête via verschillende kanalen aan-
geboden om deze zo representatief mogelijk te maken voor het bredere publiek. Sociale 
begeleiders boden de enquête aan in de publieke ruimte en maakten van deze aanpak ge-
bruik om jongeren te benaderen die mogelijk interesse hadden in het project. Ook hebben 
de teams middelbare scholen bezocht om voor de klas in gesprek te gaan met de jongeren 
en de enquête te verspreiden.

Voor ons project was het essentieel om socialemedia-accounts op te zetten met betrek-
king tot de gewoontes van jongeren die aanwezig waren bij de workshops. De populairste 
socialemediaplatforms waren Snapchat, Instagram en TikTok, waarna de partners hebben 
besloten voor elke groep eigen Instagram-accounts aan te maken.

De resultaten laten zien dat het schermgebruik uiteenloopt. Het schermgebruik van jonge-
ren kan als volg worden onderverdeeld:

Het is interessant om te zien dat alle ondervraagden deze activiteiten dagelijks combine-
ren. Geen van de respondenten gebruikte hun smartphone voor maar één activiteit. De 
meest gebruikte schermen zijn televisie en smartphones. 68% van de jongeren kijkt films 
op die schermen, vergeleken 29% voor tablets en 58% voor computers. 62% van de on-
dervraagden kijkt films op een televisie en 50% via streaming (televisie of smartphone). 
Slechts 17% van de jongeren gaf aan een VOD-platform te gebruiken en maar 20% zei de 
geconsumeerde content te downloaden.
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63%   om korte video’s te bekijken
71%    om online games te spelen
46%   om films en series online te kijken met
 
37%   zonder abonnement
54%   om foto’s en filmpjes te maken

abonnement en



De deelnemers kregen de vraag wat “bioscopen” voor hen betekenen.
In veruit de meeste gevallen werd de bioscoop gezien als een plek om iets te delen, waar 
vrienden en familie elkaar tegenkomen, maar ook als een technologisch gebouw (scherm, 
ruimte en geluidssysteem) dat een prettige en ongestoorde kijkervaring mogelijk maakt. 
Het is daarom een speciale plek. Een aantal respondenten bracht het idee van een bio-
scoop in verband met acteurs, actrices en kunst, maar deze aspecten zijn marginaal in 
vergelijking met de gezelligheid van de plek.

Dit werd bevestigd toen we jongeren vroegen naar de voordelen van een bioscoop:

Op de vraag welke activiteiten jongeren in de toekomst verwachten in een bioscoop ant-
woordden ze:

Kinograph heeft er zorg voor gedragen dat hun vragenlijst niet alleen werd ingevuld door 
filmliefhebbers, maar door een representatieve afspiegeling van de studenten in Brussel. 
Om dit te realiseren hebben ze de enquête verspreid via een samenwerkingsverband met 
de universiteiten en dankzij een betaalde campagne met website student.be

147 respondenten hebben de enquête ingevuld, waarvan 62% tussen de 18 en 22 jaar oud was.

Een aantal misvattingen werden ontkracht:

 
 — studenten kijken geen films op kleine schermpjes, men maakt vooral gebruik van 

tv en computer. Smartphones en tablets vertegenwoordigen maar een klein deel.
 — Gen Z’ers zijn in vergelijking met de vorige generatie (millennials) minder bezig 

met illegaal downloaden, betaalde SVOD is het voornaamste kanaal voor hen om 
thuis films te kijken.

 
Er werden echter ook een aantal vermoedens bevestigd:

 — de prijs is de belangrijkste negatieve factor die hen ervan weerhoudt om naar de 
bioscoop te gaan

 — series bleken veel populairder dan speelfilms
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88%   komt voor het grote scherm en de

48%   geeft aan dat de bioscoop het mo

37.5% zegt dat ze in de bioscoop nieuwe

25%   stelt dat ze in de bioscoop pres-

geluidskwaliteit

gelijk maakt om met meerdere

films kunnen ontdekken

presentaties met acteurs en regis-
seurs kunnen bijwonen

mensen iets leuks te doen

62%   zou er graag series kijken
42%   zou er graag games spelen
33%   wil kennismaken met virtual reality
33%   zou deelnemen aan workshops
38%   zou om advies vragen over het

ontdekken van nieuwe films



Ten slotte, op de vraag wat de toegevoegde waarde was van de bioscoop, was het meest 
gehoorde antwoord: “groot scherm en het geluidssysteem”, gevolgd door “uitgaan met 
vrienden” en als derde “het ontdekken van nieuwe dingen”. Met andere woorden, alle ver-
schillende dimensies van de bioscoop als plek (kwaliteit van voorstelling, gedeeld moment, 
inhoud) spreken ze aan.

Hierbij valt ook op dat de studenten “een film kijken zonder afleiding” noemden als toege-
voegde waarde van een bioscoop: de Gen Z’ers zelf hebben een hekel aan al die schermen 
om hun heen, wat het moeilijker maakt om optimaal van een film te genieten.

2. Midterm event: van mobiel tot het witte doek
Het midterm event zou aanvankelijk plaatsvinden in Marseille in februari 2021, maar werd 
uiteindelijk online gehouden op 11 mei 2021.

Dit professionele event met de titel “Van mobiel tot het witte doek” bestond uit een aantal 
rondetafelgesprekken met deskundigen op het gebied van film en jongerendoelgroepen uit 
Frankrijk, Nederland en België.

In elk rondetafelgesprek deed een partner van het Gen Z-project mee als spreker om erva-
ringen met de filmclubs te delen en de conclusies toe te lichten die tot dan toe getrokken 
kunnen worden.
De samenstelling van de rondetafelgesprekken was als volgt:

Rondetafel 1 - over de evaluatie van de gewoontes van jongeren met betrekking tot 
beeldonderwijs 

•  Kian Pattiapon – marketingmanager Oxville, Amsterdam
• Baptiste Charles – adviseur film & nieuwe media Frans ministerie van Cultuur
• Pauline Augrain - digital directeur voor het Centre national du cinéma et de l’image animée

Rondetafel 2 - Cultureel, artistiek en digitaal onderwijs (hier en nu) 

•  Andrès Jaschek, workshopcoördinator voor het Generation Z-project in Marseille, Image 
Clé Association

• Eva Laurillard, projectmanager Taartrovers, Amsterdam
• Marine Servent - ULB Culture, Brussel

Rondetafel 3 – Vergroting van het publiek en de aantrekkelijkheid van bioscopen voor 
jongeren

• Clara Léonet - medeoprichter Kinograph, Brussel
• Benoît Labourdette - filmmaker, voorlichter, expert nieuwe media en culturele innovatie, 

Marseille
• Manon Portos Minetti, filmprogrammeur en kenner Amerikaanse geschiedenis, Amsterdam
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 Dit event was gericht op het delen van de ervaringen van de projectpartners. Wat waren de 
lessen en de twijfels die naar voren kwamen tijdens de activiteiten met het publiek en wat 
vinden deskundigen ervan?
Om te beginnen gaan de deelnemers terug naar het doel van het project en de uitwerking in 
de praktijk. Zo werd de noodzaak benadrukt voor het betrekken van beeldonderwijsprofessi-
onals om eerst proberen inzicht te krijgen in de gewoontes en culturen van jongeren in plaats 
van te zoeken naar een kloof op het gebied van kennis of referenties.
Door de individuele cultuur en gewoontes af te stemmen op academische verwachtingen, 
kunnen de mogelijkheden van programmering en innovatie/creatieve processen meer opera-
tioneel zijn en, belangrijker nog, door het publiek worden toegeëigend. Jongeren staan niet 
meer passief maar actief in hun culturele keuzes.
Wat betreft de digitale en schermgewoontes merkten de professionals en uitgenodigde 
deskundigen een destabilisatie op in de relatie tussen opleiders, voorlichters en de jongeren. 
Door te erkennen dat het publiek mogelijk deskundiger en bewuster is wat betreft hun cultu-
rele verwachtingen, worden de professionals in een andere positie geplaatst; een van luiste-
ren en aanpassen. De top-downbenadering van verspreiding ondersteund door instellingen 
en professionals die we al jaren kennen draait om een hele andere relatie met het publiek. Bij 
Gen Z hadden de onderwijzers niet alleen een lesgevende rol, maar ook een faciliterende rol 
om de deelnemers de middelen aan te bieden die nodig zijn om actief te kiezen.

Geconfronteerd met expertise versterken de resultaten en denkwijzen van het project ook 
het idee dat de sectorialisering van culturele gewoonten indruist tegen de wens om cultu-
rele ontdekkingen toegankelijk te maken. Digitale gewoontes en film, in hun praktijk en sec-
toren zijn niet tegengesteld, maar complementair. Het opnemen van niet filmgerelateerde 
activiteiten in de bioscopen is een van de meest effectieve keuzes om een groter publiek 
aan te spreken. Ten eerste om hun keuzes te exploiteren in een bioscoop als ruimte, maar 
vervolgens ook om ontvankelijker te zijn voor culturele kruisbestuiving. Bijvoorbeeld: bij 
het programmeren van een volledig evenement stelden de tieners in Marseille, die 
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gewoonlijk nooit de bioscoop bezochten, voor om games te spelen en te delen op het witte 
doek. De link met films en anime die dezelfde technische uitrusting of effecten gebruiken als de 
games was makkelijk te maken voor de tieners, waardoor zij andere universums en genres ont-
dekten.
 
Bovendien wezen de partners op een poortwachterscultuur in bestaande bioscoopinfrastructu-
ren die bioscoopbezoek minder aantrekkelijk maakt voor nieuwe en jongere doelgroepen. Door 
deze groepen te betrekken bij het ontwikkelen van de programmering, zorg je automatisch voor 
meer interesse. Het gevolg is dat je de poorten openzet voor nieuwe doelgroepen die aanvanke-
lijk niet naar de bioscoop gingen.



AAN- 
BEVE- 
LIN-
GEN
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1. Ervaringen en eerste feedback Gen Z
 

Zoals het onderzoek liet zien, zijn jongeren nog steeds geïnteresseerd in bioscopen. Daarbij 
moet echter het volgende worden opgemerkt:

 — de content die ze kijken bestaat uit een veelheid aan nieuwe formats
 — ondanks dat ze de bioscoopervaring waarderen om dezelfde reden als eerde-

re generaties (het delen van een ervaring met vrienden en vreemden, met een 
hoogwaardige kijkervaring), drukken ze ook een voorkeur uit voor ervaringen die 
verder gaan dan passief toekijken.

 
Omdat de partners hun jongere publiek beter wilden leren kennen, en rekening houdende 
met het feit dat GenZ’ers “actief” omgaan met media (hun eigen content creëren op You-
Tube, TikTok...), kreeg het idee van het opzetten van programmeringsclubjes en workshops 
als een plek voor ontdekking en dialoog al snel vorm.

Een van de potentiële kwetsbaarheden die we hebben vastgesteld tijdens de ontwikkeling 
van het concept, was het beperken van het bereik van het project tot de 10 of 20 deelne-
mers die deelnemen aan activiteiten en niet de jongerengemeenschap als geheel.

Als verlenging van het programmeringsaspect wilden de partners echter dat hun deelne-
mers actief betrokken waren bij het communicatiegedeelte, in de hoop dat zij ambassa-
deurs zouden worden voor hun leeftijdsgenoten. Dit zou eveneens een kans kunnen zijn 
voor bioscopen om een beter idee te krijgen over wat jongeren willen zien op het witte 
doek. Zo ook waar ze het beste te bereiken zijn wat betreft kanalen (welke sociale media 
en wel of geen gedrukte media?) en welke toon en visuele stijl aantrekkelijk is...

De partners kwamen ook tot de beslissing om met verschillende leeftijdsgroepen te werken 
door zich te richten op de doelgroep waar ze al de meeste ervaring mee hadden. Omdat 
een paar jaar leeftijdsverschil enorm kan zijn voor kinderen en pubers, was het logisch om 
de workshops te verdelen naar leeftijdsgroep.

Het idee was ook dat de partners aan het einde van het project best practices zouden 
uitwisselen: Kinograph en Oxville kunnen leren van de bevindingen van Gyptis met tieners 
en vice versa. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat elk land/
elke buurt specifieke culturele eigenschappen heeft die niet 100% van toepassing zijn el-
ders.
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 2. Jongeren laten samenkomen rond bioscopen 
tijdens de pandemie
 
De implementatie van Gen Z is onlosmakelijk verbonden met de COVID-crisis: de partners 
ontvingen de bevestiging van de subsidie in maart 2020, precies op het moment dat een 
groot deel van Europa in lockdown ging.

De COVID-crisis had een enorme impact op elke sector en elk werkgebied, maar niet in het 
minst op de twee belangrijkste elementen van het Gen Z-project:

 — bioscopen moesten in alle drie de partnerlanden de deuren sluiten, heropening 
was per land verschillend

 — de jongeren op wie het project gericht is komen uit huishoudens met een laag 
inkomen (vooral in Marseille en Amsterdam), in veel gevallen hadden die deelne-
mers niet de middelen om online bijeenkomsten bij te wonen

Zoals vaak het geval is in tijden van crisis, zagen de partners zich genoodzaakt het project 
opnieuw uit te vinden. In Nederland golden de COVID-beperkingen bijvoorbeeld niet voor 
projecten met kinderen. Een aantal evenementen werd geannuleerd om ruimte te maken 
voor vertoningen en festivals die Oxville specifiek voor kinderen en hun vriendjes of gezins-
leden kon organiseren.
 
La Friche is hard geraakt door de langere en strengere sluitingen van bioscopen tijdens de 
pandemie. De teams van Friche hebben aanvankelijk geprobeerd een digitale bijeenkomst 
met de kinderen te houden, maar liepen al snel aan tegen de digitale kloof. Niet alle jon-
geren hadden toegang tot computers, of moesten die delen met ouders en broers/zussen. 
Een aantal van hen stond ook afkeurend tegenover digitale bijeenkomsten en spraken een 
voorkeur uit voor fysieke bijeenkomsten in het bioscoopgebouw.

Het lukte de club uiteindelijk weer om in de bioscoop bijeen te komen, maar vanwege de 
traagheid van dit proces is er in de zomer slechts één evenement met ze georganiseerd. Dit 
werd echter wel ervaren als een grote overwinning voor de programmering van La Friche.
Het resultaat was dan ook dat de workshops zijn verlengd tot het einde van het jaar, met 
dank aan de Europese en nationale subsidies voor 2022.

Kinograph moest het houden bij de enquête en de wervingsfase: in oktober werden de uni-
versiteiten gesloten en niet lang daarna gold hetzelfde voor de bioscopen. Dit maakte het 
onmogelijk om de clubjes op te richten tijdens een fysieke bijeenkomst.

Er was een zorg dat de studenten minder betrokken zouden zijn als het aanvankelijke plan 
puur online gehouden zou worden (d.w.z. het programmeren van een evenement, maar 
niet weten wanneer en hoe het zou plaatsvinden). Kinograph heeft daarom nagedacht over 
andere manieren om jongeren te betrekken bij de bioscoop, waaronder:

• de creatie van een blog, Kinokonfiné, waar deelnemers artikelen deelden zoals “top 10 
films om te kijken tijdens de lockdown”, reviews, interviews...

• tentoonstellingen houden in de bioscoop “van buiten naar binnen”
• leden van de club benoemen als Gen Z-juryleden voor het “Jonge Filmersfestival”
• het houden van meerdere online voorstellingen

Al met al bleek het vermeerderen van activiteiten op verschillende schalen verrijkend wat 
betreft het aantrekken van dit jonge publiek. We moeten benadrukken dat een van de 
lastigste aspecten van deze dynamiek het tegengaan van onlinemoeheid onder de deelne-
mers was. Naarmate de lockdowns voortduurden, werd het steeds moeilijker om de jonge-
ren te betrekken, zelfs als ze wel beschikten over een eigen computer.

Even leek het alsof GenZ’ers het beu waren om online content te bekijken en te communi-
ceren via een scherm. Dat troostte ons in de gedachte dat echte fysieke ontmoetingen en 
bijeenkomsten in de bioscoop hard nodig zijn.
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3. Aanbevelingen
Afsluitend na onze ervaringen met het Gen Z-project volgen hier enkele observaties en 
aanbevelingen van de partners voor lokale bioscopen die door middel van activiteiten een 
jonger publiek wensen aan te spreken.

Ontleed je aannames

De enquêtefase was belangrijk omdat die ons instaat stelde onze aannames over de voor-
keuren en mediaconsumptie van jongere doelgroepen tegen het licht te houden. Denk bij-
voorbeeld aan illegaal downloaden, op welke soort schermen ze het liefste films kijken, etc.
Technologieën en soorten content ontwikkelen zich snel. De omstandigheden van de 
relatie tussen de jongeren en de bioscoop die de laatste twee jaar zijn aangestipt, kunnen 
inmiddels alweer verouderd zijn.

Wees flexibel
 
Het is belangrijk om een stapje terug te doen van het standpunt van “weten” door regel-
matig af te wisselen tussen het aanbieden van filmkennis en het in perspectief plaatsen van 
wat het publiek al weet. Denk bijvoorbeeld aan apps voor geluids- en beeldbewerking op 
smartphones, de rol van muziek en geluid in games, media-analyse van YouTube-video’s, 
etc. Tijdens deze activiteiten observeren we veel positieve terugkoppeling wanneer de do-
centen zich opstellen als facilitators voor de deelnemers. Een dergelijke rol bestaat uit het 
introduceren van elementen die de jongeren nog niet onder de knie hebben, maar tegelij-
kertijd waardering uit te spreken voor de kennis die ze al wel hebben en die gebruiken in 
een bottom-updynamiek. 

Een relatie opbouwen vergt tijd en aanpassingsvermogen

Aanpassing is een belangrijke vaardigheid om scherp te houden, ook buiten de context van 
een pandemie.
Groepsdynamiek is allesbepalend, daarom is het essentieel om genoeg tijd te besteden aan 
het begrijpen wat de behoeften en werkwijzen van de jongeren zijn. Op hun beurt hebben 
de deelnemers zelf ook tijd nodig om te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Flexibi-
liteit is eveneens noodzakelijk, omdat er rekening gehouden moet worden met de agenda 
van de deelnemers, die in het geval van jongeren vaak enorm afwijkt van die van volwasse-
nen (denk aan schoolvakanties, tentamenperiodes, etc).
Over het algemeen genomen raden we aan om een aantal maanden met dezelfde groep 
te werken, in plaats van wisselende groepen. Een mogelijk gevolg van deze benadering is 
dat er minder mensen worden bereikt. Echter zal het accepteren van minder deelnemers 
bijdragen aan hun betrokkenheid. Zo kunnen ze op termijn echte ambassadeurs van hun 
bioscoop worden.

Verschillende leeftijdsgroepen, verschillende activiteiten

Hoe jonger de doelgroep, hoe belangrijker het is om concrete activiteiten aan te bieden. 
Deze moeten gebaseerd zijn op een meer “handmatige” creatieve aanpak. Voor de oude-
re leeftijdsgroepen kunnen clubactiviteiten rond discussie en analyse echter de vrije hand 
gegeven worden voor creatieve ideeën.

Maak ze ambassadeurs

Te lang blijven hangen in het programmeringsdeel zal uiteindelijk schadelijk blijken voor 
het betrekken van je doelgroep bij de promotie van de voorstellingen. Dergelijke betrok-
kenheid varieert van het ontwerpen van posters, het opnemen van teasers, het uitdelen van 
folders, etc. Er moet op de dag van het evenement ook extra energie gestoken worden in 
het in goede banen leiden van het evenement.

Door deze A-tot-Z-aanpak raken ze nog meer geïnteresseerd in het succes van het evene-
ment, waardoor ze die status van echte ambassadeurs van de bioscoop krijgen.



BIJ-
LAGE



1 MEDIA is een Franse afkorting die staat voor: Mesures pour Encourager le Développement de l’Industrie Audiovisuelle - “maatre-

gelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de audiovisuele sectoren“

2 Het onderdeel Culture geeft steun aan Europese samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms, evenals literaire vertalingen. 

Het onderdeel ondersteunt tevens de Europese Culturele Hoofdsteden, het Europees Erfgoedlabel en de Europese prijzen voor 

de vakgebieden cultureel erfgoed, architectuur, literatuur en muziek. De financiële garantiefaciliteit van het sectoroverschrijdende 

onderdeel heeft als doel de toegang tot particuliere financiering voor Europese mkb’s en organisaties in de culturele en creatieve 

sectoren te vergemakkelijken.
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CONTEXT

1. Europese context

1.1 Oorsprong en doelstellingen van het Europese MEDIA-programma

In de jaren 1980 bevond de Europese film- en tv-industrie zich in een diepe crisis: bio-
scoopbezoek liep snel terug, Amerikaanse films domineerden de markt en er waren uitda-
gingen op audiovisueel vlak vanwege snelle technologische innovaties.

Verschillende Europese instellingen beseften de behoefte aan een gemeenschappelijk 
juridisch en economisch kader. Ze kondigden maatregelen af om Europese producties te 
ondersteunen en erkenden daarmee dat onafhankelijke Europese filmproductie een be-
langrijke culturele en economische factor was. Niet alleen voor een divers, maar ook voor 
een innovatief en economisch sterker Europa. De Raad van Europa creëerde aanvankelijk 
een fonds voor coproducties (wat nog steeds bestaat onder de naam Eurimages) en later 
ervaarde destijds toekomstige Europese Unie in 1989-1990 de pilotfase van wat de ME-
DIA-programma’s zouden worden.

In eerste instantie lag de nadruk op de verspreiding van Europese werken, maar stukje bij 
beetje werd het programma uitgebreid naar projectontwikkeling en opleidingen (1996), en 
later het integreren van promotieactiviteiten (2001).

Sinds 2007 omvat het programma specifieke maatregelen ter ondersteuning van de inge-
bruikname van nieuwe technologieën. Dit is een reactie op de uitdagingen van een Europe-
se audiovisuele sector die te maken had met grote veranderingen en structurele uitdagin-
gen (marktfragmentatie, weinig particuliere investeringen).

Zo keurde het Europese Parlement in 2012 de toewijzing van nog eens € 2 mln. goed voor 
de introductie van de Voorbereidende Actie “Circulatie van films in het digitale tijdperk”. 
Dit maakte het mogelijk om onderzoek te doen naar dag & datum-oplossingen, d.w.z. het 
tegelijk exploiteren van werken op verschillende distributie media.
In 2014 is het programma geïntegreerd binnen Creative Europe, een verzameling van de 
MEDIA-, Culture- en MEDIAMundusprogramma’s. Een nieuw sector-overschrijdend onder-
deel ondersteunt daarbij het financiële garantstellingsmechanisme uit 2016.
Voor 2014-2020 ondersteunt het MEDIA-onderdeel nog steeds de ontwikkeling en distribu-
tie van Europese werken, evenals opleidingsinitiatieven en promotieactiviteiten, maar het is 
ook van toepassing op VOD-platforms, bioscoopnetwerken en filmfestivals.

Naast de bovenstaande prioriteiten voegt het MEDIA-programma voor 2021-2027 ook 
steun toe voor:

•  samenwerking binnen de waardeketen van de audiovisuele sector op EU-niveau om on-
dernemingen en content op te schalen naar wereldwijd niveau;

• talentondersteuning – waar ze ook vandaan komen;
• het betrekken van doelgroepen van alle leeftijden, maar met name jongeren.

In 2019 gaf het MEDIA sub-programma steun aan 25% van alle filmproducties in de EU, het-
zelfde percentage als het jaar daarvoor. Meer dan 2200 professionals werden opgeleid, ruim 
430 filmscripts werden ontwikkeld, 44 tv-series werden geproduceerd, 290 films werden 
gedistribueerd en 75 festivals en tientallen bedrijven die experimenteren met online distribu-
tiemodellen werden ondersteund.
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Het MEDIA-programma werd voorheen gezamenlijk geleid door het directoraat-generaal 
voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie (DG EAC) en de Education, Audiovi-
sual & Culture Executive Agency (EACEA Unit P8), die de leiding had over het operationele 
management van het MEDIA-programma

Als sub-programma van Creative Europe wordt MEDIA sinds 2014 geleid door het direc-
toraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CONNECT), wat ook de 
digitale dimensie van het programma weerspiegelt.

1.2 De Europese reactie op het snel veranderende audiovisuele gedrag

Het wijdverspreide gebruik van draagbare, individuele schermen in combinatie met snel 
breedbandinternet thuis en onderweg waar de meeste mensen toegang tot hebben, heeft 
geleid tot snelle veranderingen in de verspreiding en consumptie van audiovisuele content.
De tijd die wordt besteed aan het kijken van lineaire televisie op een tv neemt met rasse 
schreden toe, terwijl er steeds meer individueel en on-demand wordt gekeken.
Volgens het Europees Audiovisueel Observatorium is SVOD sinds 2013 de voornaamste 
groeimotor van de Europese VOD-markt en de laatste twee jaar de voornaamste groeimo-
tor van de Europese audiovisuele sector in zijn geheel:

• Van € 12 mln. in 2010 tot € 9,7 mld. in 2020: de Europese SVOD-markt laat over de pe-
riode 2010-2020 een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 95% zien en was goed 
voor 84% van de algehele VOD-omzet in Europa in 2020.

• 140 miljoen Europeanen waren eind 2020 abonnee van een SVOD-dienst. Hoewel het 
Europese Audiovisuele Observatorium 200 verschillende SVOD-diensten in Europa 
heeft geteld (een aantal zijn beschikbaar in meerdere landen, d.w.z. in totaal 460 catalo-
gi beschikbaar in alle 18 landen) blijft de Europese SVOD-markt zeer geconcentreerd en 
vormt deze zich rond een oligopolie: Netflix, Amazon, Apple TV en Disney+ zijn samen 
goed voor 84% van het totale aantal abonnees.

De ontwikkeling van SVOD en TVOD-omzet in EU-lidstaten (inclusief het VK)

Bron: Europees Audiovisueel Observatorium volgens Ampere Analysis

Jonge doelgroepen keren de traditionele media het snelste de rug toe in ruil voor nieuwe 
gewoontes. In Frankrijk besteedde een 50-plusser in 2019 bijvoorbeeld gemiddeld 5 uur en 
12 minuten voor een tv-scherm, in vergelijking met maar 1 uur en 43 minuten voor de leef-
tijdsgroep 15-34 en 1 uur en 28 minuten voor de leeftijdsgroep 4-14.

De tijd die jongeren besteden aan het kijken naar non-lineaire video’s neemt ondertussen 
scherp toe. Dit betekent vanzelfsprekend dat ze minder tijd besteden aan tv-kijken. In 
Frankrijk besteden jongeren tussen 18-24 slechts 48% van hun videotijd voor een tv. Voor 
de groep 55-64 is dat 94%. De eerdere groep besteedt verder 31% aan SVOD-diensten en 
21% aan internetvideo.



3 Bron: Mediamétrie

4 Bron: CNC volgens Ampere Analysis en Mediamétrie (Q1 2021)    

5 Bron: Cinema Audience Agency (CAA) Film Monitor, 2010-2019

6 Bron: European Audiovisual Observatory volgens JustWatch, Filmtoro, La Pantalla Digital, EUROVOD catalogusgegevens

–gegevens voor mei 2020

27

Hoewel bioscoopbezoek bestendiger lijkt, wijzen meerdere onderzoeken op een zekere 
vergrijzing van het bioscooppubliek. Een Brits onderzoek toont aan dat het aandeel van 
de leeftijdsgroep 35+ is gestegen van minder dan een derde in 2010 tot meer dan 40% in 
2019. In diezelfde periode nam het aandeel 15-24-jarigen af van een derde tot een kwart. 
Dezelfde trends doen zich overal voor.
 
Behalve de veranderingen op het vlak van audiovisuele gewoontes maskeren deze ontwik-
keling ook een groeiende voorkeur voor Amerikaanse content.

Op de SVOD-diensten die in Europa beschikbaar zijn, bestaat ongeveer 50% van het aan-
bod uit films en tv-series uit de VS. Op wereldwijde diensten (met het grootste aandeel 
abonnees) vertegenwoordigt Europese content minder dan 25% van de aangeboden titels, 
in vergelijking met 40-50% op lokale platforms.

Het lijkt er ook op dat lokale series het slechter doen dan de Amerikaanse titels. In Frank-
rijk zijn bijvoorbeeld slechts 7,3% van alle bekeken series nationale fictie, ondanks dat ze 
16,7% van het totale aanbod vormen. Amerikaanse series daarentegen, die 38,6% van het 
aanbod zijn, vertegenwoordigen 55% van de gekeken series. Bovendien neemt het aandeel 
van Amerikaanse series af naarmate de leeftijd van de kijker toeneemt: 79% van de meest 
gekeken series door 15–24-jarigen zijn Amerikaans. Deze verhouding zakt naar 61% voor 
mensen van 50 jaar en ouder. Hetzelfde fenomeen doet zich voor in bioscopen. In 2019 
bestond in Frankrijk ruim 60% van de bezoekers van Franse films uit senioren (61,3%) en 
minder dan 20% was jonger dan 25 jaar (18,7%). Die laatste betrof respectievelijk echter 
33,9% en 38,8% van de bezoekers voor alle films. Omgekeerd is 46,5% van het publiek voor 
Amerikaanse films jonger dan 25 en 23,4% ouder dan 50.

 — Gezien deze ontwikkelingen, die grote veranderingen in gedrag teweegbrengen, 
met name onder jongeren, reageert de EU om jongeren aan te moedigen weer 
bioscopen te bezoeken en een collectieve ervaring opnieuw te ontdekken, maar 
ook om kennis te maken kwalitatief goede Europese producties.

Deze Voorbereidende Actie, die bioscopen in staat zal stellen om beter in contact te ko-
men met jonge doelgroepen en meer inzicht te krijgen in hun verwachtingen en wensen, 
is dan ook bedoeld als reactie op deze fundamentele behoefte om de voorkeur voor het 
delen van culturele ervaringen op basis van Europese content te herstellen.

OVERIGE BRONNEN
GEN Z website: https://cinemahub.eu/generation-z/

Midterm event op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9QjsR7fOy98&t

GEN Z YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSBdUYen8-_T3N0SSp63UYA

KinoKonfiné blog van Kinograph: https://www.kinokonfine.brussels/


