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Voorwoord

In het 16 jarige bestaan van Stichting DocsOnline was 2020 wellicht wel het meest cruciale

jaar voor onze ontwikkeling tot dusver. In 2020 hebben we onszelf opnieuw moeten

uitvinden vanwege de  tegenslagen in de voorgaande 2 jaren.

In 2018 zijn we begonnen aan een omvangrijk, nogal experimenteel project genaamd

production-marketing. Het project beoogde het productieproces te vereenvoudigen

alsmede het publieksbereik te vergroten. In de uitvoering zijn we echter op ernstige

beperkingen van onze toenmalige website en aanpak gestuit, waardoor het project

onvoldoende resultaat boekte.  Als gevolg hebben we onszelf opnieuw moeten uit te

vinden. En dat hebben we gedaan. Met een kleine groep en weinig middelen hebben we

ons VOD platform volledig opnieuw ontworpen zodat deze veel beter in staat is om:

1. de educatieve kracht van een documentaire te ontsluiten,

2. documentaire productie processen te ondersteunen

3. doelgroepen te bereiken.

Daarnaast hebben we een werkwijze en seo strategie ontwikkeld  die waarborgt dat iedere

documentaire in onze catalogus op grond van inhoud het meest geschikte doelpubliek

duurzaam bereikt (passive traffic).

Inmiddels is het 2021 en weten we dat onze website met de nieuw aanpak succesvol is.

Daarom willen we deze op grotere schaal inzetten om documentaire productie

pocessen beter te laten aansluiten op publiek nut zonder dat daarbij de creativiteit

van filmmakers wordt beperkt. We streven erna om ons VOD platform in de komende 4
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jaar uit te bouwen tot ‘s werelds  meest toonaangevend documetaire platform voor

(zelf)educatie, opinievorming en onderzoek.

Achtergrond

In samenspraak met documentairemakers en producenten ontwikkeld DocsOnline

voortdurend projecten met als doel het publieksbereik van documentaire content te

bevorderen. Of anders, toepassingen te ontwikkelen voor de documentaire op internet.

Vaak lukt dat, maar soms ook niet.

In 2018 bestond er onder documentairemakers breed een gevoel van teleurstelling  over

het produktieklimaat in Nederland en daarbuiten. Veel filmmakers ervoeren het

(internationale) productieklimaat als complex en verstikkend. iedere vorm van passie en

creativiteit smoorde. Deze wurggreep was in de loop der jaren tot standgekomen doordat

nationale omroepen en filmfondsen hun toevlucht hadden genomen tot het co-produceren

in internationaal verband om het publieksbereik te vergroten en daarmee het risico op een

'geflopte' documentaire te verkleinen. Spin in het web was de worldsales distributeur die

over de grenzen heen het geld en de middelen bij elkaar sprokkelde om een documentaire

te maken. Aan dat geld waren allerlei belangen gekoppeld waardoor veel filmmakers op

een gegeven moment niet meer wisten voor wie en wat ze een film aan het maken waren.

De drijvende krachten achter het concept van de internationale co-productie waren de

nationale fondsen, de omroepen, bioscopen en internationale filmfestivals en die hadden

in de ogen van veel documentairemakers toch al niet gebracht wat men ervan had mogen

verwachtten. Uiteraard waren er grote successen waarop alle partijen zich konden bogen,

maar dat was slechts het topje van de ijsberg. Het gros van de honderden prachtige

documentaires die jaarlijks geproduceert werden vond nauwelijks een weg tot het publiek.

Het publieksbereik in de bioscoop is erg klein en op TV blijft de documentaire een

ondergeschoven kindje.

Ondertussen hadden veel documentairemakers daarom hun hoop gevestigd op dat

onnoemelijk grote publieksrijke internet. Maar ook dat was op een teleurstelling uitgelopen

omdat VOD platforms in de begin jaren (2006 - 2014) heel weinig ruimte kregen in het

rechtenspel tussen omroepen, filmfondsen, festivals en bioscoop.
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Even leek Netflix uitkomst te gaan bieden. Tot grote schrik van omroepen en festivals, maar

tot vreugde van distributeurs kocht Netflix in de periode 2013 -2017 ineens voor vaak

exorbitante bedragen de eigendomsrechten van vele documentaires op. Daarin ging het

ongekend ver; documentairemakers en producenten moesten overal afstand van doen (De

Netflix Release). Het werd filmmakers zelfs contractueel verboden om te bellen met de

vraag hoeveel mensen er naar hun film gekeken hadden. Al snel werd Netflix een duister

gat. Filmmakers hadden geen idee wat daar met hun films gebeurde. Niettemin ging ook bij

Netflix de afkoopsom op de rechten al snel omlaag naar tegenwoordig misschien €3000.

Nee het gouden ei van internet was anno 2018 voor de documentaire nog steeds niet

uitgekomen. Documentairemakers verlangde naar een toepassing voor hun films op dat

dynamische internet, een publiek dat speciaal naar hun film kijkt, een publiek waarvoor de

film was gemaakt. En ons project production marketing beantwoorde aan dat verlangen.

Het idee sprak enorm aan: begin reeds met de promotie van een documentaire in de

produktie fase. Creeer met spraakmakende interviews en andere interessante opnamen

via sociale media en mailings een inhoudelijke belofte rond een documentaire. Los die

belofte in met een premiere op internet.

Ook EACEA, het ‘filmfonds’ van de EU, was erg enthousiast over onze ambitie en het

innovatieve karakter van production marketing en heeft het daarom breed gesteund.

Maar het project faalde in z’n opzet.

● Hoewel we goed instaat waren engagement op te wekken, was ons platform niet

instaat dat engagement vast te houden tot aan de beoogde premiere.

● Het bleek erg ingewikkeld om het aanleveren van interessant documentaire

materiaal goed te timen met het juiste moment van publicatie.

● De communicatie tussen DocsOnline en producenten over wat nodig was, waarom

en wanneer liet veel te wensen over.

Achteraf was bovenstaande wellicht te voorzien geweest. En misschien had een deel van

bovenstaande problemen zich na verloop van tijd opgelost, maar production-marketing

had anderhalf jaar de tijd gekregen zichzelf te bewijzen met 30 producties, en dat is niet

gelukt.
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Niettemin had het falen van production-marketing ondertussen niets veranderd aan de

impasse in de markt voor documentairemakers. Ter illustratie een Nederlands voorbeeld.

Van de pakweg 6000 kwalitatieve documentaires die jaarlijks internationaal worden

gemaakt, vertoond het IDFA, één van ‘s werelds grootste documentaire filmfestivals, er

twee honderd. Slechts een handvol van deze films vindt een weg naar een groter publiek,

vaak op televisie  Maar dat publiek is van korte duur, want na een jaar is geen enkele

omroep meer geïnteresseerd. Televisie heeft uberhaupt een moeilijke verhouding met het

type film dat op het IDFA draait. Het is ingewikkeld, vaak zelfs onmogelijk, om dit soort films

op te nemen in de TV-format. En daarmee komen we bij de belangrijkste reden voor de

impasse in de markt voor documentairemakers: de televisie format, want deze verplicht de

documentaire to een lengte van 49min. Dat maakt een documentaire duur, vaak te lang en

beperkt de documentaire enorm in z'n creatieve ontwikkeling. Feitelijk bestaat er voor de

creatieve documentaire maar een héél klein podium, namelijk dat van de filmfestivals. De

festivals zijn soms weliswaar groot, maar het publiek dat zij vertegenwoordigen is

nagenoeg verwaarloosbaar. Kortom, festivals en omroepen brengen het belang van de

documentaire goed onder de aandacht, maar zij kunnen vanwege de format en beperkt

publieksbereik weinig doen om dit belang om te zetten in grootschalig gebruik.

De verandering moet van de VOD platforms komen. Zij moeten een cultuur omslag

bewerkstelligen op zowel distributie niveau als produktie niveau. Het publieksbereik moet

groter en vooral duurzamer. En als het publieksbereik vanwege inhoud en/of gebrekkige

spanningsboog de kosten niet rechtvaardigd, dan moet een documentaire korter. Want

waarom moet een documentaire een uur of langer duren? Alleen VOD platforms,

ongehinderd door format en beperkt publieksbereik, kunnen deze noodzakelijke omslag

bewerkstelligen. Maar tot dusver is geen enkel platform daarin ingeslaagd. Hoe zou dat dan

wel kunnen?

Eind 2019 zijn we begonnen over deze vraag na te denken. Hoe maken wij als VOD

platform het documentairemaken toegankelijker, makkelijker, produktiever? En,

deze vraag valt samen met, hoe bereiken we voor iedere documentaire in onze

catalogus het maximale publiek?
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Het paradox wil dat we deze vragen hebben kunnen beantwoorden door het falen van

production-marketing. Dat antwoord hebben in 2020 uitgewerkt in een nieuwe website

met daarachter een nieuwe aanpak en strategie

1. De website is verregaand verbeterd op het gebied van content management en

content design. Het maakt gebruik van de nieuwste tools en technieken die continu

worden geupdate. De website stelt ons op zeer eenvoudige wijze instaat om

documentaire content op smaakmakende wijze te combineren met gerelateerde

content (teksten, tijdlijnen, interactieve wereldkaarten, grafieken, etc)

2. De website bevat een volledig cross device en cross-platform videoplayer met de

nieuwste video features ten behoeve van (zelf)studie, educatie en opinievorming

(persoonsgebonden videobeheer, playlist, indexeringen, share opties etc)

3. De website is geoptimaliseerd om in te zetten op duurzaam ‘passive’ traffic. Het

ondersteund een innovatieve SEO en PPC strategie waarmee we voor iedere

documentaire duurzaam het grootst mogelijke inhoudelijke publiek bereiken

(passive traffic for a topical audience)

4. De website bevat gereedschappen en stimulansen waarmee de samenwerking

tussen producenten en DocsOnline in grote mate verbeterd en vereenvoudigd

wordt. Via de website wordt ons publieksbereik per onderwerp uitgetekend

Producenten en filmmakers kunnen daardoor eenvoudig zien waaraan behoefte is

en daarvoor produceren.

5. De website bevat een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor publieks participatie

(crowdfunding, affiliation, discussie en debat)

We mogen erg trots zijn op het platform dat we hebben ontwikkeld. In stijl en

functionaliteit is het een uitzonderlijke website die zich volledig richt op het online

distribueren en produceren van documentaire content.

Werkmethodes en Successen

Voor onze werkmethodes en successen verwijzen we naar de verschillende help-teksten

die we hiervoor geschreven zijn.

Working Program | A world in transition - Finding Security in Times of Change
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In 2020 hebben we een zeer aansprekend en actueel inhoudelijk werkprogramma

ontwikkeld om het publieks bereik van documentaire content te vergroten. Het programma

wordt uitgevoerd vanuit de premisse “A World in Transition - Finding Security in Times of

Change”

https://docs.google.com/document/d/14AY0WxpaJX5DmvzhCZbEcKNLpD5Loeds8T2nx9krQ

1E/edit?usp=sharing

Topic Cluster SEO  Explained

DocsOnline werkt het bovenstaande programma uit aan de hand van een innovatieve

Search Engine Optimalizatie Strategie genaamd: Topic Cluster SEO

https://docs.google.com/document/d/1qBhLMpOKf5eQfEBJYd8ui_-pebY7L_OZpmeiXQekXL

E/edit?usp=sharing

Ranking and Search Volume Explained

Sinds we Topic Cluster SEO op onze content toepassen zien we het publieks bereik per

onderwerp enorm groeien

https://docs.google.com/document/d/1MHfkQ4sBcv54BT2-Mh1Z0L9elp-AOoMaO5yJuJgYBY

k/edit?usp=sharing

Paid Advertising Explained

In 2020 is DocsOnline geaccepteerd als deelnemer aan het Google Grant Programma dat

non-profit instellingen voorziet van een advertentie budget van €120.000 per jaar. Dit

programma laten we momenteel beheren door Bureau Lommers. In 2020 werd dit beheert

door Grant Results, maar vanwege onvoldoende kwaliteitswaarborg is daarmee het

contract beeindigd. Bureau Lommers is Google Certified om het Grant Programma te

beheren.

https://docs.google.com/document/d/1MHfkQ4sBcv54BT2-Mh1Z0L9elp-AOoMaO5yJuJgYBY

k/edit?usp=sharing
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Financiele Verantwoording

Vooruitblik

15 jaar ervaring hebben DocsOnline gebracht tot het inzicht dat een VOD platform voor

documentaires meer moet zijn dan alleen een doorgeefluik van een omvangrijke

documentaire catalogus, ook al bevat deze catalogus stuk voor stuk prachtige

documentaires. Het moet vooral ook een toolkit zijn voor het publiek om zich dmv de

documentaire te verdiepen in de themas van deze tijd. Het moet (zelf)educatie faciliteren

en inspireren tot het verwerven van kennis over de wereld die ons omringd. Dat is ook het

wezen van de meeste auteurs documentaires: reizen, zien en begrijpen.

In 2020 heeft DocsOnline zich volledig ingezet om een VOD platform te realizeren dat al

deze mogelijkheden herbergt.  Daarin zijn we heel goed geslaagd. We verwachten dat de

inmiddels ingezette publieks groei zich in de komende jaren zal voortzetten en DocsOnline

daarmee instaat stelt een significante bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de

documentaire traditie
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