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“Ik was eerst zwak en droomloos, tot er een 
mediadeur voor mij open ging.”  

– Remy Nyamukabakaba (19 jaar) 
Lid van Talent Team 2022  

 

 

Foto: film workshop in Amersfoort - door Joeri Calis  
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Inleiding 
Bij Common Frames realiseren we film- en mediaprojecten met jongeren die net in 
Nederland zijn. De oprichters werken al ruim tien jaar samen met de Ithaka Internationale 
Schakelklassen in Utrecht en sinds vijf jaar zijn er jaarlijks gezamenlijke projecten met deze 
school voor jonge nieuwkomers. Stichting Common Frames is opgericht in 2019, om alle 
activiteiten van de oprichters te kunnen bundelen en ook landelijk te kunnen groeien. 
 
In Nederland is Common Frames uniek, er zijn geen andere organisaties die op structurele 
wijze mediaprojecten organiseren voor jonge nieuwkomers en doorlopend werken aan hun 
talentontwikkeling. Het is ontzettend belangrijk dat alle jonge nieuwkomers hun sociale en 
creatieve vaardigheden versterken, om zo hun plek te kunnen vinden in de Nederlandse 
samenleving.  Common Frames doet projecten altijd in co-creatie met en vanuit de behoefte 
van jongeren en het nieuwkomersonderwijs. Onze kracht zit in de flexibiliteit om met een 
superdiverse doelgroep en continu veranderende migratiestromen om te gaan.  
 
In korte tijd is er al veel bereikt: we organiseerden meerdere succesvolle projecten, bereikten 
al ruim 3000 jonge nieuwkomers en er staan stevige samenwerkingsverbanden met 
Internationale Schakelklassen en partnerorganisaties zoals het Nederlands Film Festival, EYE 
Filmmuseum en de Universiteit Utrecht. Het is bovendien gelukt om het project Ithaka Filmt, 
het grootste project van Common Frames, verder te verdiepen en te verduurzamen met een 
meerjarige projectsubsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
 
Het aantal kansen dat zich voordoet groeit. De combinatie van het sociale en culturele aspect 
in onze projecten spreekt veel organisaties aan en heeft potentie voor nieuwe 
samenwerkingen. We willen graag daarop inspringen en veel doen, maar we moeten ook onze 
kernwaarden goed bewaken. Met dit beleidsplan brengen we focus aan in onze lange 
termijndoelstellingen en werken we naar een duurzame strategie voor onze toekomst.  
 
Ambities 2022-2026 
Voor u ligt het beleidsplan 2022-2026. Het beleidsplan omvat onder meer de missie, 
drijfveren en werkwijze van Stichting Common Frames, samen met onze ambities voor de 
komende jaren.  
 
In het kort zullen de komende vier jaar in het teken staan van:  

• Het verder structureren en verstevigen van de organisatie, zo kunnen we met ons 
team door bouwen aan onze doelen.  

• Het verder inbedden van media-educatief aanbod in het nieuwkomersonderwijs en 
onderzoeken of we ons aanbod kunnen uitbreiden met nieuwe vormen om verhalen 
te vertellen, zoals virtual reality, animatie en fotografie. 

• Talentontwikkeling van jonge nieuwkomers op het gebied van media 
• Het samen met onze nieuwe makers en talenten toewerken naar een productiehuis 

waar we naast ons media-educatief aanbod ook zelfstandig producties kunnen 
produceren en faciliteren.   

• Het fungeren als doorverwijzer en verbinder voor media-opleidingen in het MBO, 
HBO en WO en diverse sociaal-culturele organisaties die talentontwikkelingstrajecten 
bieden op het gebied van media.  
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PROFIEL 
 
Oorsprong 
Stichting Common Frames is opgericht in 2019 door Hemmo Bruinenberg, Ena Omerovic en 
Sanne Sprenger, nadat zij twee jaar met elkaar hadden samengewerkt in het 
onderzoeksproject ‘Mediawijs door Media Maken’ van de Universiteit Utrecht. Uit het 
onderzoek bleek hoe media van grote meerwaarde kon zijn voor de ontwikkeling van jonge 
nieuwkomers in Nederland, dat er een grote behoefte was bij de jongeren en de scholen om 
met media te werken. Uit dit onderzoek kwam onder andere de lessenserie Ithaka Media Lab 
voort voor jonge nieuwkomers. Het afronden van het onderzoeksproject liep gelijk met de 
groei van het filmproject Ithaka Filmt, dat door Hemmo als freelancer was opgezet. Samen 
besloten we tot een logische vervolgstap: met Common Frames konden we al onze 
mediaprojecten voor jonge nieuwkomers bundelen en elkaar laten versterken. 
 
Onze projecten en werkwijze zijn succesvol binnen het nieuwkomersonderwijs, maar ook 
daarbuiten. Al in oktober 2018 won het project Ithaka Filmt een GAPMIL Global Media and 
Information Literacy Award, een internationale prijs van een door UNESCO geleid netwerk 
voor best practices op het gebied van mediageletterdheid. Het project is daarna als best 
practice uitgekozen voor het Europese project Speak up! Media for Inclusion, waardoor onze 
methodes ook werden opgeschaald in vijf andere Europese landen. In 2020 won Common 
Frames de Henny Hogenbijl Prijs voor Amateurfilm (voor Ithaka Filmt), de Evens Education 
Prize (voor het onderzoek van Ithaka Media Lab), en de Netwerk Mediawijsheid Challenge.  
 
Met onze projecten bereikten we de afgelopen jaren al meer dan 3000 jonge nieuwkomers 
die we ontmoetten op locaties van het nieuwkomersonderwijs verspreid over Nederland – 
van Groningen tot Rotterdam. Samen met de jongeren werkten we aan meer dan 500 films, 
documentaires en podcasts waarvan een groot deel terug te vinden is op onze website en 
ons YouTube kanaal.  
 
Missie 
Het is onze missie om middels het vertellen van verhalen met jonge nieuwkomers, bij te 
dragen aan een gelijkwaardige samenleving. In de hoofdrol van al onze projecten staat het 
makerschap van de jonge nieuwkomers. Het maakproces en de vertoning van hun werk 
draagt bij aan identiteitsvorming, inlevingsvermogen en representatie van deze groep 
jongeren. Zo werken we toe naar een medialandschap waar iedereen aan kan deelnemen en 
waar iedereen zich gezien en gehoord voelt.  
 
Doelen  
We geven op verschillende manieren invulling aan deze missie voor een gelijkwaardige 
samenleving.  

1. Via onze media-educatieve projecten en talentontwikkelingstrajecten krijgen jongeren 
vaardigheden aangereikt om hun eigen verhalen te vertellen. Zo kunnen ze zichzelf 
ontwikkelen in praktische vaardigheden, in hun perspectief op hun mogelijkheden, 
identiteit en sociale vaardigheden 

2. We bevorderen representatie van een diverse groep jongeren. Door het podium dat 
we voor hun verhalen creëren kan een groter publiek/ grotere groep jongeren zich 
hierin herkennen. Als de jongeren zelf deze verhalen kunnen maken en delen 
ontstaat bovendien een meer getrouwe representatie van de samenleving. 

3. We zijn een aanjager voor de sector van nieuwkomersonderwijs en cultuureducatie, 
door de kracht van media te laten zien voor de ontwikkeling van deze jongeren en dit 
verder in het onderwijs te integreren.  

4. We zijn een aanjager voor de mediasector, door te investeren in nieuwe makers en 
zo de aanwas van een diversiteit aan verhalen in de toekomst te garanderen.  
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Doelgroepen 
Common Frames richt zich op jonge nieuwkomers tussen de 10 en 30 jaar oud. Deze jongeren 
zijn recent naar Nederland gemigreerd en komen uit alle windstreken van de wereld. Het gaat 
hierbij om vluchtelingen uit o.a. Syrië en Eritrea, als ook om arbeidsmigranten uit Oost-Europa 
en Aziatische landen. De jongeren zijn nieuw in Nederland. Ze hebben uiteenlopende 
leerniveaus, verschillende economische achtergronden en hebben vaak hulp nodig bij 
traumaverwerking. We ontmoeten deze jongeren meestal via het nieuwkomersonderwijs: 
Internationale Schakelklassen (ISK’s, VO), Taalklassen (PO) of Vavo/Entree (MBO).  
 
De secundaire doelgroep van Common Frames bestaat uit docenten van dit 
nieuwkomersonderwijs, omdat we met hen en via hen de jongeren het beste kunnen bereiken 
met onze projecten.  
 
Kernwaarden 
In onze organisatie werken we volgens de volgende kernwaarden. Dit dragen we uit als we 
werken met jongeren, maar ook binnen ons eigen team: 

• Gelijkwaardig: Onze mediaprojecten zijn toegankelijk voor iedere (jonge) nieuwkomer 
in Nederland en gericht op hun inclusie in de Nederlandse samenleving. Door te allen 
tijde te werken aan onze relatie met jongeren en hun docenten, door betrokkenheid te 
tonen, eigenaarschap te creëren en te kijken wat een moment nodig heeft komen we 
tot co-creatie van onze projecten en producties.  

• Ontwikkelingsgericht: In onze workshops en mediaprojecten stimuleren we het 
sociale en creatieve vermogen van jongeren. We dagen hen uit keuzes te maken bij 
het vertellen van hun eigen verhalen en geven ze professionele middelen en 
begeleiding om hun eigen beslissingen hierin te maken.  

• Empathisch: Bij Common Frames vinden we inlevingsvermogen, geloofwaardigheid, 
bescheidenheid en integriteit belangrijk. Zo benaderen we jongeren en het kenmerkt 
de houding van mensen in ons team.  

• Nieuwsgierig: Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten of het verfijnen van bestaande 
workshops en leerlijnen proberen wij oordeelvrij te luisteren naar de behoeftes van 
zowel de leerlingen als hun docenten. Zo blijven wij van ze leren.  Bovendien houden 
wij ruimte om aan te kunnen sluiten op de veranderlijkheid van de media. We willen 
oog kunnen blijven houden voor nieuwe onderwerpen en mediavormen om deze 
eventueel te kunnen integreren in ons aanbod. 

• Wendbaar: We zijn in allen tijde in staat om mee te bewegen met wat zich aandient in 
de wereld en in het nieuwkomersonderwijs in het bijzonder. We hebben oog voor de 
actualiteit en grilligheid van migratie. Wij zijn in staat om dit te relativeren wanneer het 
zich voordoet zodat we oplossingsgericht kunnen handelen en blijven aansluiten bij 
waar op dat moment behoefte aan is. 
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Positionering 
Vanuit deze missie en kernwaarden onderscheiden we ons met:  

• Onze kennis en ervaring over het werken met jonge nieuwkomers  
• Onze kennis en ervaring op het gebied van media-educatie 
• De manier waarop we participatie en eigenaarschap van de jongeren in onze 

projecten organiseren 
• Het investeren in de talentontwikkeling van deze jongeren op het gebied van media  
• Een toekomstvisie die de inclusie van deze jongeren in de media centraal stelt  
• Ons netwerk van mediamakers met een migratieverleden. 

 
Utrecht 
Common Frames is gevestigd in Utrecht en heeft een stevige connectie met de stad, die 
ontstaan is vanuit onze samenwerking met Ithaka Internationale Schakelklassen. Via de 
school, waarin ook ons kantoor is gevestigd, blijven we in contact met de jongeren en hun 
docenten, hebben we grond voor onze projecten en een proeftuin voor nieuwe initiatieven. 
Voor projecten zoeken we vaak samenwerking op met een of meerdere Utrechtse partners, 
zoals het Nederlands Film Festival, Universiteit Utrecht of BOKS Cultuurhuis. We maken deel 
uit van de community en adviseurs van de Machinerie – het nieuwe centrum voor beeldcultuur.  
 
Nederland 
Utrecht is de centrale uitvalsbasis, maar onze activiteiten vinden landelijk plaats. Vanuit de 
gedachte dat jonge nieuwkomers ook niet kunnen kiezen waar zij terecht komen tijdens hun 
migratie of asielprocedure, vinden wij dat wij ons best moeten doen om hen overal op te 
zoeken. Daarom doen we projecten van Ter Apel tot Rotterdam en van Leeuwarden tot 
Eindhoven. Met meerdere scholen in het land hebben we warme samenwerkingen, net als met 
lokale filmhuizen en filmmakers, maar ook met landelijke organisaties als EYE Filmmuseum, 
LOWAN, Dutch Media Week en Movies that Matter.  
 
Internationaal 
Voor de periode 2022-2026 heeft internationale positionering geen prioriteit. In onze eerste 
jaren hebben we internationale projecten gedaan en we krijgen met enige regelmaat 
verzoeken tot internationale samenwerking. In de komende jaren wegen we goed af wat 
passend en haalbaar is binnen onze doelen en onze organisatie. Het is niet uitgesloten dat we 
in verloop van tijd weer in een internationaal samenwerkingsproject stappen, maar we gaan 
hier niet actief naar op zoek. 
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WAT WE DOEN 
 
Workshops & projecten in het nieuwkomersonderwijs 
Wij bieden workshops voor film- en audioverhalen en initiëren co-creatieve mediaprojecten 
voor het nieuwkomersonderwijs in heel Nederland (Internationale Schakelklassen, 
Taalklassen, MBO – Vavo & Entree).   
 
Jonge nieuwkomers worden uitgedaagd om spelenderwijs en op basis van gelijkwaardigheid 
(audio-)visuele media te maken en delen de door hen gemaakte verhalen zichtbaar en 
hoorbaar voor hun eigen achterban en voor de wereld. Wij willen dat jongeren hun eigen rol 
gaan zien in het geven van betekenis. Het gaat over gezien worden: wie je bent, wat je kan en 
waar je kan en wil leren.   
In onze projecten geven we vertrouwen, maken we plezier, nemen we de tijd en willen we écht 
zien wie iemand is. Van daaruit is het mogelijk om contact te maken en ontstaat de ruimte voor 
ontwikkeling. Daarom staan participatie en eigenaarschap centraal voor Common Frames. 
 
Het grootste project van Common Frames is Ithaka Filmt. Tijdens Ithaka Filmt werken jonge 
nieuwkomers (tussen de 10 en 20 jaar) aan competenties die hun positie in de Nederlandse 
maatschappij versterken. Ithaka Filmt omvat:  

• een driedaags workshoptraject en een lokale première (Ithaka Film School),  
• een intensief verdiepingstraject voor geïnteresseerde leerlingen waarbij 5 filmcrews 

een tweede film realiseren onder begeleiding van een filmcoach (Ithaka Film 
Academie), 

• en een landelijke première van deze 5 films tijdens het Nederlands Film Festival.  
 
In 2021 zijn we ook gestart met een tweejarige leerlijn filmeducatie op vier ISK-scholen in 
Nederland: ISK Filmt. Het is een verdieping van de workshops van Ithaka Filmt (in het 1e 
schooljaar aangeboden) door filmactiviteiten in relatie tot loopbaanoriëntatie en 
cultuurparticipatie in de vrije tijd. 
 
Op het gebied van mediawijsheid, bieden we scholen de mogelijkheid om gebruik te maken 
van een aantal lesmodules, onder de naam Ithaka Media Lab. Er bestaat een geschreven 
lessenserie die door docenten in chronologische volgorde of in geselecteerde modules met de 
klas kan worden gebruikt. Er zijn ook een aantal online lessen en opdrachten beschikbaar. 
 
Daarnaast ontwikkelen we een aanbod van podcastworkshops onder de naam Ithaka 
Podcast waarbij leerlingen eigen creatieve luisterverhalen ontwikkelen. Door na te denken 
over taal, het beschrijven van beelden en hun stem te gebruiken, verbeteren ze ook hun 
Nederlandse taalvaardigheid. 
 
Tot slot bieden we workshops op verzoek (op maat), bijvoorbeeld ten behoeve van dialoog 
met Nederlandse leeftijdsgenoten en maken we soms een uitstapje voor een project buiten de 
schoolomgeving, bijvoorbeeld op een asielzoekerscentrum. We zijn hier niet actief naar op 
zoek, maar kunnen hier op verzoek op in gaan. In de beleidsperiode 2022 - 2026 gaan we wel 
onderzoeken of en hoe we ook andere vormen als VR, AR, Fotografie, TikTok-verhalen en 
animatie een plek kunnen geven binnen Common Frames. 
 
Talentontwikkeling  
Common Frames faciliteert talentontwikkeling in het maken van media en begeleiding naar de 
mediasector van (oud-) ISK-leerlingen. Zo bevorderen we de representatie van deze groep in 
de media en daarmee in de Nederlandse samenleving. We dragen bij aan de aanwas van  
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makers en de diversiteit in het werkveld. Wij gaan hierbij uit van de cirkel-gedachte: we voeden 
onze eigen toekomst. Door te werken vanuit het ‘meester – gezel’ principe, groeien de 
leerlingen door naar een eigen rol in het begeleiden van nieuwe, jongere leerlingen. 
 
Vanuit onze workshops en andere projecten in het nieuwkomersonderwijs kunnen jongeren 
doorstromen naar ons Talent Team, waarin we een kleine groep jongeren een jaar lang 
coachen: ze werken aan kleine videoproducties, een eigen mediaproduct, assisteren bij onze 
activiteiten en volgen masterclasses van professionele mediamakers. Na het doorlopen van 
het Talent Team worden de jongeren onderdeel van ons netwerk, maar willen we ze ook actief 
verbinden aan media-opleidingen of andere talentontwikkelingsprojecten op het gebied van 
media.  
 
Het is onze ambitie om in de komende jaren een netwerk te bouwen van makers, die in hun 
jeugd naar Nederland gemigreerd zijn, voor het realiseren van audiovisuele producties van 
hoog niveau. Zo ontstaat een productiehuis waar naast het aanbod voor media-educatie (film 
en podcast) ook artistieke producties kunnen worden geproduceerd en gefaciliteerd.   
 
Podium 
Via onze website, ons YouTube kanaal en social media creëren we een online podium voor 
de audiovisuele content van de jongeren. Ook offline zetten we in op vertoningen op 
(film)festivals, bij omroepen, middelbare scholen of andere gelegenheden.  
 
Verbinder 
Common Frames handelt als doorverwijzer en verbinder voor media-opleidingen in het MBO, 
HBO en WO en diverse sociaal-culturele organisaties die talentontwikkelingstrajecten bieden 
op het gebied van media. Dit gebeurt op individueel niveau bij jongeren van ons Talent Team, 
maar het kan ook zijn dat we een routekaart ontwikkelen als toeleiding naar vakopleidingen 
voor de media- en filmsector. 
  



Beleidsplan Common Frames – 2022 - 2026 

BEREIK EN PUBLIEK 
 
Doelgroepen 
De primaire doelgroep zijn jonge nieuwkomers tussen de 10 en 30 jaar oud (zie ook 
hierboven). Met de mediaproducten die worden gemaakt beogen we ook een breder publiek 
te bereiken. Specifiek zoeken we via de mediaproducten van de jongeren de dialoog met 
Nederlandse leeftijdsgenoten en pogen we om via onze online publicaties en offline 
vertoningen een breed publiek kennis te laten maken met de verhalen van jonge nieuwkomers.  
 
Bereik 
Het bereik onderscheiden we in een aantal categorieën. We zetten niet zo zeer in op de groei 
van onze workshops of aantallen deelnemers, maar willen de komende jaren vooral inzetten 
op de verdieping van de projecten en inbedding in het nieuwkomersonderwijs. Wel zoeken we 
naar groei op het gebied van talentontwikkeling – het aantal talenten dat we kunnen coachen 
en de zichtbaarheid van de mediaproducten. 
 
Binnen het nieuwkomersonderwijs - Met onze workshops willen we jaarlijks 750 tot 1000 
jongeren bereiken. We richten ons daarmee op 50 tot 80 workshops per jaar.   
 
Talentontwikkeling – We willen jaarlijks een Talent Team coachen met daarin minimaal 4 
talenten. We willen de talenten die bij ons het traject hebben gevolgd ook actief bij onze 
activiteiten blijven betrekken. Zo creëren we een netwerk van mediamakers, welke in de 
komende periode steeds groter zal groeien. Dit netwerk stellen we bovendien ook open voor 
makers die niet onze trajecten hebben gevolgd, maar wel in hun jeugd naar Nederland zijn 
gemigreerd. Naar behoefte van de makers kunnen wij ze faciliteren en ondersteunen bij het 
maken van hun (professionele) mediaproducties. Elk nieuw talent moet de kans krijgen om te 
werken aan een eigen mediaproduct en minimaal de helft van deze nieuwe talenten willen we 
succesvol op weg helpen op een verder pad in de mediawereld (zoals een intensiever 
talentontwikkelingstraject of een opleiding).  
 
Podium – We willen het online en offline bereik verder vergroten. Het aantal YouTube 
abonnees willen we laten groeien naar 10.000. We willen toe groeien naar 2 landelijke 
presentatie momenten waarop we films van jongeren aan een regulier publiek presenteren, 
zoals we dat nu doen bij het Nederlands Film Festival. Met films van jongeren zoeken we de 
connectie met het Nederlandse onderwijs, door films te vertonen in klassen van het voortgezet 
onderwijs, mbo en hbo. Zo willen we jaarlijks 150 jonge Nederlandse jongeren bereiken. Naast 
de landelijke vertoningen en schoolvertoningen organiseren we ook lokale vertoningen in 
theaters en bioscopen. Hier nodigen we ouders, vrienden en relaties uit van de jongeren en 
van de school. De vertoningen zijn daarnaast waar mogelijk open voor lokaal geïnteresseerd 
publiek. Met deze vertoningen willen we jaarlijks minimaal 250 reguliere bezoekers bereiken.  
 
Marketing en communicatie 
In de afgelopen jaren is er een herkenbare stijl van Common Frames gecreëerd, die we zullen 
doorzetten en doorvoeren in al onze uitingen. We willen de jongeren via onze communicatie 
het podium geven dat ze verdienen en de kracht van media voor deze doelgroep tonen. Het 
directe contact met jongeren via YouTube en Instagram willen we verder versterken, zodat ze 
ons ook volgen na onze workshops. We communiceren vooral via beeld, zetten jongeren via 
onze social media aan tot het maken van media en laten alle gemaakte media (co-)produceren 
door jongeren van ons talenten team.  
 
De educatieprofessionals in het nieuwkomersonderwijs bereiken we via onze nieuwsbrief, 
LinkedIn en besloten facebook groepen – waarin we actief over onze projecten vertellen en 
kennis delen. We geven daarnaast presentaties op jaarlijkse congressen voor het 
nieuwkomersonderwijs. Ook binnen andere educatienetwerken delen we onze expertise en 
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creëren we zichtbaarheid, zoals het Netwerk Filmeducatie, het LKCA (Netwerk 
Cultuureducatie en Cultuurparticipatie) en Netwerk Mediawijsheid, via blogs en presentaties.  
 
In het algemeen willen we een positieve boodschap over (en door) jonge nieuwkomers uiten. 
We zoeken actief aandacht bij de pers voor onze lokale en landelijke vertoningen, om zo ook 
publiek te werven. Behalve via de pers werken we samen met partnerorganisaties als het 
Nederlands Film Festival, Dutch Media Week, NPO Net in Nederland en Vluchtelingenwerk 
om publiek over onze activiteiten te vertellen en om films te vertonen.  
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ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING 
 
Bestuur  
Stichting Common Frames heeft een klassiek directie-bestuursmodel, waarbij de directie 
verantwoording aflegt aan het bestuur. Dit model staat toe dat de directie zich kan richten op 
het inrichten en stroomlijnen van de organisatie. Het bestuur zal zich voornamelijk richten op 
de strategische koers van Common Frames en op bewaking en navolging van het beleid en 
de codes. De directie functioneert autonoom, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
rapporteert aan het bestuur. De bestuursleden worden benoemd voor maximaal drie jaar en 
elke bestuurstermijn kan maximaal drie keer worden verlengd.  
 
Het bestuur van Common Frames bestaat in 2022 uit:  
 

• Peter Schrurs - Voorzitter 
Adviseur in media en cultuur. Vooramlig lid van de Raad van Toezicht van 
Nederlands FilmFonds, RTV Utrecht en Sharing Arts Society. Voormalig directeur 
VPRO en School voor Journalistiek.  

 
• Ratna Lachmansingh - Penningmeester 

Directeur van het Leids International Film Festival en Coördinator van het Leiden 
Leadership programma van de Universiteit Leiden.   

 
• Anamaria Cruz - Secretaris 

Project manager bij het International Community Arts Festival en Rotterdams 
Wijktheater 

 
• Manon Sandee - Algemeen bestuurslid 

Beleidsadviseur en projectleider Samenleven en Bewonersinitiatief bij de Gemeente 
Utrecht. Voormalig senior projectleider educatie bij het EYE Filmmuseum.  

 
• Aziz Kawak - Algemeen bestuurslid (jongerenlid)  

Documentairemaker, fotograaf en re-integratie adviseur bij Abtro.   
 
Er wordt door het onbezoldigde bestuur minimaal vier keer per jaar vergaderd met de directie. 
Vaste agendapunten zijn de voortgang, financiën, (meerjaren)strategie, reflectie en evaluatie. 
De directie legt financiële verantwoording af aan het bestuur door onder meer de jaarrekening 
te presenteren. Afspraken tussen bestuursleden en tussen bestuur en directie zijn vastgelegd 
in een huishoudelijk reglement.   
 
Het uitvoerende team 
Aan de start van de beleidsperiode bestaat het kernteam van Common Frames uit een 
algemeen directeur, een hoofd conceptontwikkeling, talent coach en een projectmedewerker. 
Dit kernteam wordt ondersteund door 8 vrijwilligers (bijna allemaal oud-leerlingen).  
 
Naast dit kernteam werken we met een grote, flexibele schil van freelancers, die op 
projectbasis worden aangetrokken voor workshops en projecten. Het gaat dan om filmmakers, 
acteurs, radiomakers, filmdocenten en theaterdocenten, maar ook zelfstandigen op het gebied 
van marketing en educatief ontwerp.   
 
Het is de ambitie dat in de periode 2022-2026 meer ruimte wordt gemaakt voor 
talentontwikkeling via meer uren voor de talent coach en een hoofd talentontwikkeling, om zo 
te bouwen aan het netwerk van talenten en partners. Ook willen we iemand in dienst nemen 
voor de algemene marketing en communicatie.  



Beleidsplan Common Frames – 2022 - 2026 

 
Code diversiteit en inclusie 
Stichting Common Frames staat volledig achter de Code Diversiteit en inclusie die is opgesteld 
voor de culturele sector. Doordat we werken in een superdiverse omgeving zijn we ons bewust 
van onze onbewuste vooroordelen en aannames. Als we elkaar niet scherp genoeg houden, 
dan doen de jongeren, docenten of teamleden waar we mee werken dat. We vinden het 
belangrijk dat ons team zo divers mogelijk is samengesteld en dat de stem van ons team 
gehoord wordt. Bij onze workshops zetten we actief rolmodellen in, zoals oud-leerlingen die 
nu filmmaker zijn of makers met een bi-culturele achtergrond. Oud-leerlingen van het 
nieuwkomersonderwijs vormen een steeds belangrijk onderdeel in onze organisatie: als 
filmdocenten, in ons bestuur, als assistenten of als makers. We streven er naar om deze poule 
van talentvolle jongeren verder te laten groeien in de komende jaren.  
 
Fair practice code  
Common Frames onderschrijft de Fair Practice Code voor een eerlijke, gezonde en 
toekomstbestendige sector. Onze kernwaarden zijn ook in ons werkklimaat een belangrijk 
gegeven. We zijn een platte organisatie waar op alle niveaus gelijkwaardig wordt 
samengewerkt, waar iedereen zich betrokken en veilig voelt en waar vooral ook veel plezier 
wordt gemaakt. Diversiteit in personeel, partners, producties en publiek vormt de kern van ons 
bestaan.  
 
Mensen waar wij mee werken zijn ingeschaald volgens de cao Sociaal Werk. Omdat wij ons 
op het snijvlak van sociaal en cultureel werk bevinden kijken we goed wat marktconforme 
prijzen zijn voor onze freelancers, daar waar het minimum van de cao te laag is voor de 
mensen waar wij graag mee werken. Hoe dan ook vinden we het belangrijk dat iedereen die 
voor ons werkt goed betaald wordt, voor alle uren die worden gemaakt. Voor onze 
medewerkers en vaste groep van freelancers bieden we jaarlijks kansen voor hun 
professionele ontwikkeling.  
 
Inkomstenwerving 
De inkomsten van Stichting Common Frames bestaan uit een mix van publieke subsidies, 
bijdragen van private fondsen, inkomsten vanuit scholen en eigen inkomsten vanuit 
mediaopdrachten. Fondsbijdragen zijn al vanaf het begin de belangrijkste inkomstenbron. In 
de afgelopen jaren hebben we relaties opgebouwd met een aantal fondsen: onder meer Fonds 
21, VSB Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Dioraphte, Triodos Foundation, Gemeente Utrecht 
en Gemeente Amersfoort hebben ons meerdere malen vertrouwen gegeven in de vorm van 
projectbijdragen.  
Met de toegekende meerjarige subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen wij in de 
periode tot 2024 een verdiepingsslag en professionaliseringsslag maken met ons project 
Ithaka Filmt.  
De komende jaren onderzoeken we hoe we en of we de financiële bijdrage van scholen kunnen 
vergroten, of we een verdienmodel kunnen ontwikkelen voor opdrachtfilms van onze talenten 
en of we een structurele financiering voor onze bedrijfsvoering kunnen vinden bij lokale of 
landelijke publieke subsidieverstrekkers.  
 
 
 
 
 


