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rooster van aftreden  1e termijn 2e termijn  3e termijn

lex ter Braak 11-12-2015 11-12-2018 11-12-2021 11-12-2024
Marc van Warmerdam 13-12-2018 13-12-2021 13-12-2024 13-12-2027
Chafina Ben Dahman 1-1-2020 1-1-2023 1-1-2026 1-1-2029
Marco Huijbregts  9-12-2021  9-12-2024  9-12-2027  9-12-2030
Anneke de Vries  9-12-2021  9-12-2024  9-12-2027  9-12-2030
Shady El-Hamus  9-12-2021  9-12-2024  9-12-2027  9-12-2030

Governance code  
cultuur 2021
eye onderschrijft de governance Code Cultuur en 
ziet er actief op toe dat de organisatie de principes 
van de code toepast. 

Bestuursmodel 
De stichting kent het Raad van Toezicht-model met 
bestuur/directie (hierna: bestuur).

Bestuur 
Het bestuur bestaat statutair uit een eenhoofdige 
directie (sandra den Hamer) en is verantwoordelijk 
voor de organisatie. 

Het bestuur stelt in de vierjaarlijkse beleidsnota de 
missie en visie van de instelling voor de betreffende 
periode vast. in zowel de beleidsnota (OCW Bis) 
als in de jaarplannen (OCW erfgoedwet) zijn de uit-
komsten meegewogen van diverse publieks onder-
zoeken, en van speciaal voor dit doel georganiseerde 
bijeenkomsten met nationale en internationale 
experts en stakeholders. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving 
van alle relevante wet- en regelgeving en in het 
bijzonder voor de vervulling van de wettelijke taken 
die verbonden zijn aan overheids subsidiëring. 

De organisatie kent een op de instelling toe gesneden 
systeem voor risicobeheersing en interne controle. 
De accountant toetst de interne risicobeheersings-
maatregelen, alsmede het interne controlesysteem 
en rapporteert hierover aan het bestuur en de Raad 
van Toezicht (hierna: Raad)

Het bestuur meldt alle nevenfuncties aan de Raad 
(zie verder). als uitgangspunt geldt dat vooraf-
gaande toestemming is vereist bij betaalde neven-
functies en bij onbetaalde nevenfuncties met een 
potentieel tegenstrijdig belang. 

Bestuur en raad
In reglementen voor de Raad en het bestuur zijn de 
respectievelijke taken en bevoegdheden vast gelegd, 
alsmede de onderlinge samenhang en de onder linge 
taakverdeling en werkverdeling tussen bestuur en 
de Raad. In het Treasury- en Financieringsstatuut 
zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd met 
betrek king tot inkomende en uitgaande geld stromen 
en de hieraan verbonden risico’s. 

raad van toezicht 
er is een rooster van aftreden. Het is statutair moge-
lijk om als lid van de Raad voor drie termijnen van 
drie jaar benoemd te worden.

samenstelling raad 
Elk lid heeft een eigen specifieke expertise die ten 
dienste staat van de uitvoering van de taken van de 
Raad. De expertises variëren van bestuurlijke 
ervaring, juridisch en financiële kennis, kennis van 

de museale en wetenschappelijke wereld, kennis 
van de (inter)nationale filmsector tot het hebben 
van specifieke netwerken. In zijn samenstelling van 
de Raad is er aandacht voor diversiteit op het 
gebied van leeftijd, etnische en culturele achter  
grond en genderidentiteit. Bij de werving voor een 
nieuw lid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 
kandidaten met een aanvullend profiel op dat van 
de huidige leden.

Vanwege het verstrijken van de maximale zittings-
termijn namen drie leden afscheid: alexander 
 Rinnooy Kan (voorzitter), Caroline Princen en Siebe 
van elsloo. Na een openbare wervings- en selectie-
procedure werden drie nieuwe leden benoemd: 
anneke de Vries, shady el-Hamus en Marco 
 Huijbregts. De Raad van Toezicht koos Gunay Uslu 
(sinds 2019 lid van de RvT) unaniem tot voorzitter. 
Begin januari 2022 werd Gunay Uslu beëdigd tot 
staatssecretaris Cultuur en Media en moest zij  
der  halve haar voorzitterschap van de Raad van 
Toe zicht opzeggen. Lex ter Braak is in goed overleg 
aangesteld als voorzitter ad interim.
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Marc van Warmerdam 
Mede-eigenaar DGA Graniet Film B.V. 
Bestuurslid Stichting Louis Hartlooper, Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht De Schuur, Haarlem 
(per maart 2022)
Directeur muziektheatergezelschap Orkater 
(afgetreden per september 2021) 
Lid Raad van Toezicht Schouwburg Kunstmin, 
Dordrecht (afgetreden per juli 2021)

sandra den Hamer (directeur/bestuurder)
Lid Raad van Advies van het InScience Film Festival
Voorzitter executive Committee van de aCe 
(association des Cinémathèques européennes)
Lid Raad van Toezicht van Eurosonic Noorderslag
Jurylid van Prins Claus Fonds
Lid Raad van Advies van de Breitner Academie
Bestuurslid van ICK (voorheen Dansmakers)
Lid van de Raad van Advies van het Nederlands 
Film Festival
Bestuurslid FilmForward
Bestuurslid Kunsten ’92

Functioneren van de raad 
De Raad vergadert minimaal viermaal per jaar. De 
agenda kent een aantal vaste onderwerpen die tot 
het toezicht behoren, zoals: realisatie van activiteiten 
en monitoring van het financiële beleid. In de 
decembervergadering 2021 is de begroting van het 
jaar 2022 vastgesteld. in de maart vergadering 2021 
is het jaarverslag 2020 (bestuursverslag, jaar-
rekening en prestatie-verantwoording) vastgesteld. 
De jaarlijkse overlegvergadering tussen OR en 
Raad is met het oog op de mutaties in beide raden 
komen te vervallen. In plaats daarvan heeft de OR, 
in aanwezigheid van de bestuurder, op 9 december 
kennisgemaakt met de (toenmalige) voorzitter van 
de Raad, Günay Uslu.

(neven)functies raad en directeur 
Bestuurder

lex ter Braak (ad-interimvoorzitter raad  
van toezicht)
Bestuurslid Stichting Art Foundation AkzoNobel

Chafina Bendahman 
Initiatiefnemer van ROSE stories en Maya Creatives
Bestuurslid Stiching Ramses Shaffy (per maart 2022)

shady el-Hamus
Mede-eigenaar Motion stories B.V.

Marco Huijbregts
Partner Dubois & Co. Registeraccountants
Bestuurder van het Personeelsfonds Dubois –  
Van Tunen & Partners
Bestuurder Stichting Kunst in het Stationsgebied
Penningmeester Stichting Museumnacht 
amsterdam (afgetreden per oktober 2021)

anneke de vries
Directeur stations en risicobeheer, NS Groep N.V.

raad: audit commissie 
De AC, bestaand uit twee leden uit de Raad, 
bespreekt in het bijzijn van het bestuur, voorafgaand 
aan een reguliere vergadering, de financiële stand 
van zaken en doet hiervan verslag aan de Raad. 
jaarlijks bespreekt de aC met het bestuur in bijzijn 
van de accountant de jaarrekening en het accoun-
tants rapport (maart) en de Management letter 
(december). 

sinds het boekjaar 2018 voert accountantskantoor 
Mazars de externe controle uit. in hun management -
rapportages adviseren zij eye over de verbetering 
van processen en de aanscherping van het financiële 
beleid. De aandachtspunten betreffen onder andere 
het documenteren van bestaande controles en de 
aanscherping van het inkoop- en aanbestedings-
beleid. eye neemt deze adviezen ter harte en heeft 
reeds een flink deel ervan kunnen uitvoeren.  
Mazars zag ook in 2021 geen reden voor extra aan-
bevelingen en/of opmerkingen ten aanzien van de 
bedrijfsvoering en controleprocedures, voor zover 
deze van belang (kunnen) zijn voor het oordeel 
omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
jaarrekening.

Beloning 
Aan de leden van de Raad wordt geen beloning 
toegekend. Het salaris van de bestuurder is in 2021 
opnieuw vastgesteld door de Raad. Dit in overeen-
stemming met de ervaring van de bestuurder en 
hetgeen maatschappelijk als aanvaardbaar wordt 
beschouwd en de binnen de normering van de 
WNT. Ook in 2021 is een functioneringsgesprek 
gevoerd tussen de Raad en de bestuurder. In het 
gesprek hebben de leden van de RvT onder meer 
hun waardering en dank uitgesproken voor het 
functioneren van bestuurder sandra den Hamer en 
de organisatie.
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De externe raad is samengesteld uit Caroline  Princen 
(voorzitter), Vincent van Velsen, amal alhaag, jamila 
el Mourabet en Ashar Medina. De Raad kwam in 
2021 driemaal samen en reflecteerde onder meer 
op het de stappen die eye zet op het gebied van 
diversiteit en inclusie, gerelateerd aan Programme-
ring, Personeel, Partnerships en Publiek.

Zowel de interne raad als de leden van de externe 
raad krijgen een vergoeding voor hun werkzaam-
heden en inspanningen.

Op het intranet van eye wordt veel aandacht besteed 
aan het laatste (interne) nieuws over diversiteit en 
inclusie, met onder andere leestips met interessante 
artikelen en achtergrondinformatie en een forum 
waar personeelsleden met elkaar in discussie 
kunnen gaan over diverse hieraan gerelateerde 
onderwerpen.

Personeel 
eye vindt een inclusief personeelsbestand van groot 
belang. Daarom is in 2021 een extra personeels-
functionaris aangesteld die zich specifiek bezig houdt 
met een meer inclusieve werving en selectie van 
nieuw personeel. Bij gelijke geschiktheid genieten 
kandidaten die een afdeling of team inclusiever 
maken de voorkeur. Bij vacatures laten we de in het 
verleden gestelde opleidingseis achterwege en 
kijken we nu naar relevante ervaring en kennis van 
de nieuwe collega’s. Bij afdelingen met een grotere 
doorstroom van personeel (publieksservice en 
facilitair) loopt de aanname van medewerkers met 
een cultureel diverse achter grond (onder wie ook 
statushouders) goed. Op afdelingen waar film-
specialistische kennis wordt gevraagd, is de door-
stroom van personeel nog beperkt. Op korte termijn 
is er geen financiële ruimte tot uitbreiding van de 
formatie. Wel ontstaan in de komende jaren enkele 
vacatures door pensionering. Hiervoor zijn (of 

De afdeling Educatie bereikt met onderwijs-
program ma’s alle schooltypes en niveaus. Po, vo, 
so, vso, mbo, hbo, wo: ze komen allemaal naar 
eye, of boeken een programma voor op school. 
Buiten schoolse programma’s voor jongeren worden 
door MovieZone met de doelgroep zelf vorm-
gegeven. Zo zijn buurtambassadeurs, jongeren-
denktanks, jongeren social teams en mbo-studenten 
betrokken bij de ontwikkeling van onder andere 
workshops, rondleidingen, instastories, een web-
serie, talent evenementen en filmprogramma’s en 
nieuwe online activiteiten. een speciale eye-brede 
inclusie werk groep heeft een ambitieus plan van 
aanpak voor een inclusiever museum opge steld met 
meer dan tachtig aanbevelingen op het gebied van 
Personeel, Partners, Publiek en Programmering. In 
2020 zijn de aanbevelingen omgezet in activiteiten-
plannen en is zowel een in- als externe Raad van 
Advies Diversiteit & Inclusie geïnstalleerd om de 
voortgang te monitoren en te evalueren.

De interne raad bestaat uit medewerkers uit alle 
geledingen van de organisatie, onder wie een 
 vrijwilliger. De Interne Raad heeft activiteiten plannen 
per afdeling gemonitord en zijn bevindingen in de 
vorm van aanbevelingen teruggekoppeld aan de 
directie en het MT. Het doel hiervan is het vergroten 
van draagvlak in het veranderingsproces onder  
het personeel en het informeren van het manage-
ment over wat leeft binnen de organisatie. De 
interne raad rondt zijn onderzoek begin 2022 af en 
zal daarna in een andere vorm worden voortgezet.

code diversiteit &  
inclusie 2021
Eye onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. 
eye streeft ernaar om voor iedereen een toe ganke-
lijke plek te zijn, ongeacht etnische, culturele en 
religieuze achtergrond, gender identiteit, leeftijd, 
opleidingsniveau en beperking. eye wil een museum 
zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt. 

eye heeft in het (recente) verleden al diverse stappen 
gezet om diverser en inclusief te worden. Bij het 
ontwerp en de bouw van beide gebouwen is rekening 
gehouden met eisen ten aanzien van mindervaliden 
uit het Bouwbesluit. er is een ringleiding beschik-
baar voor de programma’s in de filmzalen, waar door 
het geluid versterkt wordt voor slechthorenden. Via 
Nederlandse ondertiteling van buitenlandse films 
en (Engelse) ondertiteling van Nederlandse films is 
het merendeel van de ver toonde films goed door 
doven en slecht horenden te volgen. Bij tentoon-
stellingen en bijzondere evenementen bieden we 
rondleidingen en workshops in gebarentaal aan. 
Ook worden in Eye regelmatig films via audio-
descriptie toegankelijk gemaakt voor blinden en 
slechtzienden. We houden de vinger aan de pols bij 
de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. 

Maatschappelijk engagement en actualiteit is een 
van uitgangspunten waarop het filmprogramma- en 
tentoonstellingsbeleid is gebaseerd. Met program-
ma’s als Black Light, Women Make Film, Eye 
shadow, Xtended, Cinema ecologica en Badlands 
richt Eye zich ook specifiek op jongere en op meer 
cultureel diverse publieksgroepen.
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Met Programmeurs van de Toekomst wordt dankzij 
Fonds 21 Extra een lang gekoesterde wens van 
eye werkelijkheid. in een opleidingstraject van tien 
maanden worden drie jonge mensen met diverse 
achtergronden opgeleid tot filmprogrammeur middels 
een uitgelezen programma van master classen, work-
shops en lezingen. Ook gaan zij zelf pro gramma’s 
cureren. Met Programmeurs van de Toekomst  
wil eye zijn eigen programmering meer stemmiger 
maken, door niet alleen de deelnemers ervaring  
te laten opdoen in het filmprogrammeurs vak, maar 
door net zoveel van hun nieuwe, en andere inzichten 
op dit vlak te leren.

worden) formatieplannen opgesteld, waarin diver si-
teit en inclusiviteit een belangrijk aan dachts punt zijn 
(zie ook Formatieplan Collectie 2020-2027). 

er gaat bovendien op meer structurele en duur-
zame wijze gewerkt worden met denktanks en gast-
curatoren, -programmeurs en -marketeers, om de 
meerstemmigheid in de programmering en com-
municatie te kunnen (waar)borgen. een lichtend 
voorbeeld daarvan is het programma Badlands, dat 
in nauwe samenwerking met twee gastcuratoren is 
gemaakt en waarbinnen nieuw Nederlands film-
talent volop de kans krijgt zich te presenteren met 
debuutfilms, gesprekken en keuzefilms van makers 
die hen inspireren. Zo creëerden we een platform 
voor nieuwe stemmen met nieuwe verhalen van 
autodidacten en makers van diverse academies. 
Vanaf november 2021 kreeg Badlands vervolg als 
tweemaandelijkse serie om langdurige, duurzame 
aandacht te besteden aan de nieuwe generatie 
filmmakers.  

Ook zijn in 2021 twee subsidieaanvragen gehono-
reerd voor twee talent ontwikkelings programma’s, 
te weten Programmeurs van de Toekomst en 
exposed 2.0. 

Het VSB Fonds maakte de doorstart van Exposed 
mogelijk. Met exposed krijgen jonge cultuur lief heb-
bers de kans om eigen activiteiten en programma’s 
te ontwikkelen vanuit de diverse doelgroepen zelf. 
Deze activiteiten kunnen reflecteren op de pro-
gramma’s en tentoonstellingen binnen eye, maar ook 
ontstaan uit actuele zaken en behoeften die spelen 
binnen de doelgroep zelf. Met exposed wil eye 
nieuwe en meer diverse publieksgroepen aan zich 
binden.
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Fair Practice code 2021
Eye onderschrijft de Code Fair Practice en erkent 
en honoreert collectieve (auteurs rechtelijke en 
belonings)afspraken en het belang van een 
collectieve verantwoordelijkheid in de filmsector en 
is – voor zover het niet strijdig is met de toepassing 
van de AVG – voorstander van openheid op dit punt 
in zijn beleid en bedrijfs voering. De salariëring 
(inclusief het honoreren van overuren) van het 
personeel vindt plaats conform de museum-cao en 
is in lijn met de WNT. Als lid van de Museum-
vereniging en lid van Kunsten ’92 is Eye mede-
deelnemer aan de sociale dialoog over beloningen. 
De beloning van kunstenaars/artiesten vindt plaats 
conform de richtlijnen van het Mondriaan Fonds, 
dan wel op basis van hun marktwaarde (bijvoor-
beeld musici bij stille-filmconcerten). Deskundigen 
(zoals docenten filmeducatie) worden gehonoreerd 
conform de honoraria die hiervoor betaald worden 
door gelijksoortige musea. stagiairs ontvangen een 
vergoeding die eveneens in over eenstemming is 
met hetgeen gelijksoortige culturele instellingen 
betalen. Voorts onderschrijft eye het beleid dat inzet 
op realistische beloning en arbeids voor waarden, 
groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal. een 
belangrijke randvoor waarde hierbij is wel dat de 
overheid voldoende middelen beschik baar stelt om 
arbeid ook in de toekomst adequaat te kunnen 
blijven honoreren.


