
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezocht: drie professionele voorstellen voor Groninger films  
 

Ben je een f ilmmaker en heb je een goed idee voor een Groninger film? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor 
Toukomst, een programma van Nationaal Programma Groningen, zoeken wij filmmakers die een film over 
Groningen willen maken.  
 
We hebben daarvoor de volgende drie opdrachten: 

- Een opdracht voor het maken van een (speel-)film in Groningen samen met partners en talent uit de 
provincie Groningen. Hiervoor is €325.000,- inclusief btw beschikbaar. 

- Twee opdrachten voor kleinere filmprojecten voor talent uit de provincie Groningen, hiervoor is 
€60.000,- inclusief btw per film beschikbaar.  

 
Voorstel van inwonerpanel 

Voor Toukomst konden inwoners van de provincie Groningen ideeën aandragen die bijdragen aan de 
toekomst van hun provincie. Het Toukomstpanel met inwoners uit de hele provincie heeft voor verschillende 
projecten een budget gereserveerd. De uitvraag voor films is één van deze projecten. Het panel in haar 
advies: “Wij vinden het een goed idee om een film te maken die Groningen van een positieve kant laat zien. 
De film kan over de hele provincie gaan en ook een ‘klein’ verhaal kan veel indruk maken. Belangrijk is dat 
de film een groot publiek bereikt, trots uitstraalt en geen zielig verhaal vertelt.” 
Onderaan deze uitvraag vind je meer informatie over de aanleiding van deze uitvraag. 
 

Wat zoeken we? 
Een (speel-)f ilm én twee kleinere filmprojecten. Het selecteren van de voorstellen doen we via een 
aanbesteding: 
 
 

 
(Speel-)film in Groningen: 
 

- Speelfilm met een lengte van minimaal 
70 minuten. Een documentaire, of serie 
met minimaal 4 af leveringen van 
minimaal 30 minuten mag ook. Het genre 
staat vrij. 

- Doelgroep: professionele filmmakers uit 
de provincie Groningen of daarbuiten.  

- We zijn op zoek naar universele verhalen 
die zich afspelen in een Groningse 
omgeving en waarin onderwerpen, 
thema’s en waarden terugkomen die 
volgens jou typisch Gronings zijn. 

- Bijdrage van €325.000,- (incl. btw) vanuit 
Toukomst.  
 

 

 
Twee filmprojecten door Gronings talent: 
 

- Twee kleinere f ilmprojecten, het genre en de 
speelduur staan vrij.  

- Doelgroep: talent uit de provincie Groningen. 
- We zijn op zoek naar universele verhalen die 

zich afspelen in een Groningse omgeving en 
waarin onderwerpen, thema’s en waarden 
die volgens jou typisch Gronings zijn 
terugkomen. 

- Bijdrage van twee keer €60.000 euro (incl. 
btw) vanuit Toukomst. 
 

http://www.toukomst.nl/toukomstpanel


 
 

 

Minimumeisen: 

● Een productiemaatschappij dient de 
aanvraag in. Je hebt aantoonbare 
productie-ervaring met films die zijn 
geselecteerd door (internationale) 
f ilmfestivals, zijn vertoond in de bioscoop 
of  op TV en/of prijzen hebben gewonnen. 

● Je werf t minimaal 25% cofinanciering 
door andere (landelijke- en/of Europese) 
fondsen. De bijdrage vanuit Toukomst 
dient als basis. 

● Leefbaarheid, natuur, dieren en milieu 
dienen te worden gerespecteerd bij het 
maken van de film.  

 
Gunningscriteria: waarop beoordelen we nog 
meer: 

● Je hebt een verrassend idee dat in lijn is 
met deze uitvraag. 

● In jouw plan weet jij een universeel 
verhaal dat zich afspeelt in een 
Groningse omgeving vast te leggen. 

● Jouw argumentatie van de manier 
waarop waarden, onderwerpen en 
thema's die volgens jou typisch Gronings 
zijn terugkomen in de film. 

● Je hebt een sterke argumentatie over de 
urgentie van jouw filmidee, zowel op 
maatschappelijk als persoonlijk vlak: 
waarom moet jouw filmidee juist nu moet 
worden gerealiseerd en waarom ben jij 
degene die deze film moet maken? 

● De f ilm moet een breed publiek laten 
kennismaken met de provincie Groningen 
en daarmee bijdragen aan het imago van 
de provincie Groningen op lange termijn.  

● Op een of  andere manier worden 
inwoners van de provincie betrokken bij 
de f ilm. 

● Je werkt samen met leveranciers, 
locaties en/of creatief talent in de 
provincie Groningen. 

● De begroting en (co-) financiering van je 
project 
 

 
 

Minimumeisen: 
 

● Je woont of werkt in de provincie Groningen. 
● Je hebt bewezen talent als filmmaker, met 

minimaal 1 eerdere korte of lange speelfilm, 
animatief ilm, documentaire,  experimentele 
productie of drama-, documentaire- of 
animatieserie op je naam als regisseur, die in 
Nederland is uitgebracht (in de bioscoop, of 
op (regionale) televisie) dan wel is 
geselecteerd voor een (inter)nationaal of 
regionaal filmfestival of is uitgebracht op een 
gecureerd streamingplatform. 

 
 
Gunningscriteria: waarop beoordelen we nog 
meer: 

● Je hebt een verrassend idee dat in lijn is met 
deze uitvraag. 

● In jouw plan weet jij een universeel verhaal 
dat zich afspeelt in een Groningse omgeving 
vast te leggen. 

● Jouw argumentatie van de manier waarop 
waarden, onderwerpen en thema's die 
volgens jou typisch Gronings zijn terugkomen 
in de f ilm 

● Je hebt een sterke argumentatie over de 
urgentie van jouw filmidee, zowel op 
maatschappelijk als persoonlijk vlak: waarom 
moet jouw filmidee juist nu moet worden 
gerealiseerd en waarom ben jij degene die 
deze f ilm moet maken? 

● Je hebt een concreet plan om te investeren 
in je eigen persoonlijke talentontwikkeling. En 
je bent bereid hier tijd in te steken. Heb je 
een afspraak om een ervaren filmmaker je te 
laten coachen? Ga je meedoen aan een 
masterclass, talentprogramma of ga je een 
summerschool volgen? Huur je iemand in om 
je te begeleiden? Of zoek je de 
samenwerking op met New Noardic Wave, 
het Filmfonds of Filmvereniging Groningen? 
Kan je dit aantonen?  

● Je werkt samen met  leveranciers, locaties 
en/of  creatief talent in de provincie 
Groningen. 

● De begroting en (co-) financiering van je 
project 
 

 
Verras ons met jouw idee! 
 
Wat willen we bereiken? 

Dat Groningers trots zijn op hun omgeving! En niet-Groningers kennismaken met een kant van Groningen 
die anders is dan het stereotype beeld zoals dat soms op tv, in de krant of online in de media voorkomt. In 
lijn met het programmakader is het doel door de film een verbetering van het imago van Groningen voor de 



 
 

 

lange termijn op gang te brengen. Zowel bij de kijkers als bij de mensen en partners die aan de film 
meewerken. Daarnaast dragen we met de kleinere filmprojecten bij aan talentontwikkeling in de regio. 
 
 

Hoe selecteren we?  

Via deze openbare inschrijving nodigen we f ilmmakers uit om met een kort voorstel te komen. Dit voorstel 
moet een aantal onderdelen bevatten. Voor elk onderdeel kan je een maximum aantal aan punten krijgen.  
 

 
(Speel-)film in Groningen: 

 
 
 

 
Twee filmprojecten door Gronings 

talent: 
  

Stap 1: kort schriftelijk voorstel; 
Deadline: 8 mei 
 
Een door de afdeling inkoop begeleide 
selectiecommissie selecteert op basis van de 
schrif telijke voorstellen maximaal 10 plannen 
die hun voorstel in maximaal 20 minuten 
toelichten in een mondelinge selectieronde. 
 

Puntenverdeling 
Filmplan en synopsis, 
zoals een inleiding, 
beknopte 
samenvatting van 
jouw idee (max. 750 
woorden) 

Max. 40 punten 
 

Logline: 
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max 10 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 15 punten 
 

Beschrijving team Max. 10 punten 
Beoogde 
cof inanciering 

Max. 10 punten 

Bio/filmografie  Max. 10 punten 
Globale planning Max. 5 punten 

 
 

Stap 1: schriftelijk voorstel;  
Deadline: 8 mei 
 
Een door de afdeling inkoop begeleide 
selectiecommissie selecteert op basis van de 
schrif telijke voorstellen maximaal 10 plannen die 
hun voorstel in maximaal 20 minuten toelichten in 
een mondelinge selectieronde. 
 

Puntenverdeling 
Filmplan en synopsis 
(max. 750 woorden) 

Max. 40 punten 
 

Logline: 
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max. 10 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 20 punten 
 

Plan voor 
talentontwikkeling 
(Max. 250 woorden) 

Max. 20 punten 

Begroting voor 
uitwerking van het 
plan en 
talentontwikkeling 

Max 10 punten 

 
 

 

Stap 2 : Selectie max. 3 voorstellen 
 
Op basis van de 10 presentaties en eerder 
aangeleverde inhoud selecteren we 3 
voorstellen die tegen een vaste vergoeding van 
€10.000 euro (incl. btw) hun voorstel in 6 
maanden tijd verder uitwerken tot een verder 
uitgewerkt plan. 
 

puntenverdeling 
Presentatie Max. 10 punten 

Stap 2: Selectie max. 5 voorstellen 
 

Op basis van de 10 presentaties en eerder 

aangeleverde inhoud selecteren we 5 
personen/teams die tegen een vaste vergoeding 
van €5000,- (incl. btw) voor onkosten om 
beeldmateriaal te maken, het plan in ruim drie 
maanden verder uit te werken en als investering 
in je eigen persoonlijke talentontwikkeling die jou 
verder helpt met het uitwerken van jouw idee.  
 

puntenverdeling 



 
 

 

1 A4 met een 
f ilmplan en synopsis, 
zoals een inleiding, 
beknopte 
samenvatting van 
jouw idee 
 

Max. 40 punten 
 

Logline:  
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max. 10 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 10 punten 
 

Beschrijving team Max. 10 punten 
Begroting en 
beoogde 
cof inanciering 

Max. 10 punten 

Bio/filmografie  Max. 5 punten 
Globale planning Max. 5 punten 

 
 

Stap 3 
De selectiecommissie selecteert op basis van 
de uitgewerkte plannen en presentaties één 
f ilmmaker die het plan uit mag voeren met de 
bijdrage vanuit Toukomst van €325.000 euro. 
(incl. btw).   
Het plan dient de fundamenten van het 
scenario te bevatten – waaronder de 
thematiek, structuur van de vertelling en de 
(hoofd)karakters en het project moet klaar zijn 
voor een laatste verdiepingsslag. 
Het plan dient ook een aanzet te bevatten van 
de creatieve en technische uitwerking van de 
f ilm en een visie op het beoogde publiek. 
 

puntenverdeling 
Presentatie Max. 10 punten 
Filmplan en synopsis  Max. 50 punten 

 
Logline: 
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max. 2 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 10 punten 
 

Beschrijving team Max. 10 punten 
Begroting en (co-) 
f inanciering van het 
project 

Max. 20 punten 

Bio/filmografie  Max. 5 punten 
Planning Max. 3 punten 

 

 

Presentatie  Max. 25 punten 
 

Filmplan en synopsis  Max. 25 punten 
 

Logline: 
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max. 5 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 10 punten 
 

Visie 
talentontwikkeling 
(Max. 250 woorden) 

Max. 10 punten 

Begroting voor de 
uitwerking van het 
plan 

Max 25 punten 

  

 
 

Stap 3 
De selectiecommissie selecteert op basis van de 
presentaties met beeldmateriaal en de 
uitgewerkte plannen twee voorstellen die de 
opdracht krijgen het plan te realiseren met een 
bijdrage vanuit Toukomst van elk €60.000,- (incl. 
btw). 
Het plan dient de fundamenten van het scenario 
te bevatten – waaronder de thematiek, structuur 
van de vertelling en de (hoofd)karakters. 
Het plan dient ook een aanzet te bevatten van de 
creatieve en technische uitwerking van de film en 
een visie op het beoogde publiek. 
 

puntenverdeling 
Presentatie 
(beeldmateriaal + 
toelichting) 

Max. 30 punten 
 

Filmplan en synopsis  Max. 25 punten 
 

Logline: 
Een samenvatting 
van jouw idee in max. 
2 zinnen 

Max. 5 punten 

Motivatie  
(Max. 250 woorden) 

Max. 5 punten 
 

Financiering/Begrotin
g van het project 

Max 25 punten 

  

 
 

 

 
 



 
 

 

Planning 

 

14 maart Publicatie openbare inschrijving  14 maart Publicatie openbare inschrijving  

28 maart Deadline voor het stellen van 
vragen 

28 maart Deadline voor het stellen van 
vragen 

17 april Deadline voor tweede ronde 
(aanvullende-) vragen 

17 april Deadline voor tweede ronde 
(aanvullende-) vragen 

8 mei Sluitingsdatum insturen 
voorstellen 

8 mei Sluitingsdatum insturen voorstellen 

12 mei Selectiecommissie bespreekt 
schrif telijke voorstellen en 
selecteert max. 10 voorstellen 
voor mondelinge selectieronde 

12 mei Selectiecommissie bespreekt 
schrif telijke voorstellen en 
selecteert max. 10 voorstellen voor 
mondelinge selectieronde 

15/16 

juni   

Mondelinge selectieronde 

 

15/16 

juni 

Mondelinge selectieronde  

16/17 juni Bekendmaking 3 filmmakers voor 
verder uitwerken plan 

16/17 juni Bekendmaking 5 filmmakers voor 
verder uitwerken plan 

22 
november 

Sluitingsdatum insturen 
def initieve filmplannen 

22 
september 

Sluitingsdatum insturen definitieve 
f ilmplannen 

13 
december 

Presentatieronde definitieve 
f ilmplannen aan commissie 

28 
september 

Presentatie filmplannen aan 
commissie 

20 
december 

Bekendmaking filmmaker die 
(speel-)f ilm gaat maken 

29 
september 

Bekendmaking kleine filmprojecten 

 
 

Selectiecommissie 

Een selectiecommissie onder begeleiding van de afdeling inkoop van de provincie Groningen selecteert de 
voorstellen die uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. 
 
Samenstelling van de selectiecommissie: 

● 3 leden uit het Toukomstpanel 
● Een onafhankelijke filmdeskundige uit de filmsector in Noord-Nederland 
● Een onafhankelijke landelijk filmmaker 
● Iemand vanuit de Kunstraad Groningen 
● Iemand vanuit Marketing Groningen 

 

Contactpersonen 

Johannes Boshuizen - Programmamanager Toukomst 
E: johannes@nationaalprogrammagroningen.nl  | T: +31627349026 

mailto:johannes@nationaalprogrammagroningen.nl


 
 

 

 
Patty Ouwens - Projectmedewerker Toukomst 
E: patty@nationaalprogrammagroningen.nl  | T: +31621844493 
 
 

Over Nationaal Programma Groningen 

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. We 
brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en 
overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Meer informatie vind je op 
www.nationaalprogrammagroningen.nl. 
 

Aanleiding voor de filmuitvraag 

In het programmaplan Toukomst dat op 30 juni is vastgesteld door Provinciale Staten,  dat is gebaseerd op 
het advies van het Toukomstpanel, is een reservering opgenomen van €500.000, - euro (incl. btw) voor het 
laten maken van een f ilm via een open inschrijving. Onder de noemer: Belicht de positieve kant van 
Groningen in een f ilm. Ondertitel: ‘De productie van een film over Groningen’. 
Het programmaplan met de reservering voor de film: 
www.nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2021/07/programmaplan-toukomst.pdf  
 

Het Toukomstpanel schreef hierover in haar advies:  
‘Wij vinden het een goed idee om een film te maken die Groningen van een positieve kant laat zien. 
De film kan over de hele provincie gaan en ook een ‘klein’ verhaal kan veel indruk maken. Belangrijk 
is dat de film een groot publiek bereikt, trots uitstraalt en geen zielig verhaal vertelt. De indieners 
van het idee kunnen de film niet zelf maken. Daarom adviseren wij om een open inschrijving te 
organiseren. Filmmakers die Groningen echt goed kennen kunnen zich aanmelden met een script 
dat past bij Ons Verhoal. Als panel kunnen wij helpen te bepalen welke film het moet worden.’ 
(Bron: advies Toukomstpanel: www.toukomst.nl/advies/ ) 

 
De reservering verwijst naar een van de 900 ideeën dat voor Toukomst was ingestuurd:  

 
‘We willen weg van de stigmatisering van (..)Groningen; dat het lompe boeren zijn die geen gesprek 
kunnen voeren. Er zijn hier ook andere mensen die in de aandacht gezet mogen worden om de 
mooie kant van (..)Groningen te laten zien aan Groningen en de rest van Nederland. Zo komen we 
van de stigmatisering af. De documentaires die tot nu toe over Groningen zijn gemaakt, belichten 
vooral de negatieve kant en bevestigen de stigma’s. Hoog tijd voor een documentaire of film over de 
positieve kant van (..)Groningen.’  
(bron: www.toukomst.nl/ideeen/de-positieve-kant-van-oost-groningen-in-een-film/.). 

 
Deze openbare inschrijving voor een f ilm over Groningen is gebaseerd op bovenstaande input. De uitvraag 
voor de film hebben we op advies van deskundigen iets verbreed, waarbij er niet alleen een bijdrage voor 
een (speel-)f ilm beschikbaar komt, maar ook een budget voor de  professionele ontwikkeling van 
aanstormend talent dat resulteert in twee producties in het kader van talentontwikkeling.  
 

Over Toukomst 

Toukomst is een van de programma’s van Nationaal Programma Groningen. Binnen Toukomst hebben 
inwoners van Groningen op talloze manieren hun mening gegeven over de toekomst van hun provincie en 
over projecten die daaraan bijdragen. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder 
zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang: 100 miljoen euro 
investeren in de toekomst van Groningen. Ook bij de uitvoering van de projecten hebben initiatiefnemers en 
inwoners een centrale rol. 
 
Meer informatie over Toukomst: www.nationaalprogrammagroningen.nl/toukomst/.  

mailto:patty@nationaalprogrammagroningen.nl
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