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DUTCH FILMWORKSCEO WILLEM PRUIJSSERS

“Consumenten hebben 
geen behoeften” 
Teleurstellingen en pijn maakte van hem een wijzer man. DFW's Willem Pruijssers over zijn defi nitieve geloof 
in Blu-ray, het aanvechten van het prijsvechtersimago en de kracht van fi lmposters zoals die van The Reader. 
"Veel vrouwen fantaseren toch van seks met een 15-jarige? Dan moet de poster dat ook laten zien!"

DOOR WERNER SCHLOSSER, FOTGGRAFIE: TESSA POSTHUMA DE BOER

▶  Kwaliteit betekent voor DFW 
verkoopbaarheid

▶ Consument nog niet helemaal aan Blu-ray toe
▶ Pruijssers gedreven door verandering

O ok toen medeoprichter Wiljan Roelofs 
nog volop voor Dutch FilmWorks (DFW) 
actief was, was Willem Pruijssers het 

gezicht van het bedrijf. Iemand met pro� el, hoewel 
hij zich niet helemaal kan vinden in de karakterschets 
‘ondernemer, control freak, veeleisend, bij tijd en 
wijle ongenuanceerd, durft vaak tot over het randje 
te gaan, zoekt graag de confrontatie op, duldt geen 
tegenspraak’. 
“Dat laatste was vroeger zo, maar daar ben ik erg in 
veranderd. Door op mijn bek te gaan, teleurstelling, 
pijn… ik ben wijzer geworden. Ik zou mezelf ook 
geen control freak willen noemen, behalve bij nieu-
we projecten en concepten. Daarnaast houd ik me 
intensief bezig met de visual op de poster of inlay. 
Ook ben ik de hoeder van de � loso� e. Daar bemoei 
ik me wel heel erg mee. Misschien ben ik wel eens te 
dominant, soms te hard in mijn oordeel en te impul-
sief, maar ik ben ook zeer gedisciplineerd.”
Maar Pruijssers is ook: recht voor zijn raap en iemand 
die er geen doekjes om windt. Ook niet als hem ge-
vraagd wordt zijn eigen bedrijf te karakteriseren. “Wij 
zijn geen � lmkenners, maar wel goed in verkoop en 
marketing. Als je pretendeert kwaliteit te leveren, 
ga je vroeg of laat de mist in. De helft van de � lms 
waarvoor je de rechten koopt, heb je van tevoren 
immers nooit kunnen zien. Als zo’n product dan uit-
eindelijk zijn verwachtingen niet waarmaakt, kun je 
je eigen propositie niet nakomen.”

Verkoopbare � lms 
A-Film stond altijd voor een soort cross-overkwali-
teit. Hoe moet ik Spion Van Oranje daar dan in plaat-
sen? Wij hebben dat soort pretenties helemaal niet 
en daardoor accepteren onze klanten alles waarmee 
wij aankomen. Onze enige pretentie is ‘We sell what 
you sell’. Wij brengen geen goede � lms op de 
markt, maar verkoopbare � lms. Met andere woorden: 
kwaliteit betekent voor ons verkoopbaarheid, 
niet wat kritische of profetische � lmkenners 
ervan vinden. Daardoor kunnen wij ook van � lms die 

geen hoge box o�  ce gehaald hebben, een succes 
maken.”
Pruijssers is sowieso niet overtuigd van dat verband. 
“Vroeger zagen we een bioscooprelease als investe-
ring, een marketingtool voor de daaropvolgende 
windows. Vooral de majors redeneren nog dat een 
goede box o�  ce, of veel publiciteit, een gunstige 
uitwerking heeft op de dvd-verkoop. Zo is het niet 
meer. Er is soms een relatie, maar lang niet altijd. Er 

zijn verschillende doelgroepen. Met hooguit een op 
de vier bioscoopreleases wordt geld verdiend, twee 
draaien quitte en met eentje ga je de teil in. Per saldo 
levert het net wel of net niet iets op. Een � lm heeft 
op dvd een veel langer leven dan in de bioscoop. 
Daar wordt ook maar één prijsniveau aangehouden, 
bij dvd kun je dat na verloop van tijd verlagen.”

Vervanger videotheek
Videotheekhouders kijken volgens Pruijssers niet 
meer of een � lm het goed gedaan heeft in de 
bioscoop. Integendeel: die redeneren juist dat een 
succesvolle bioscoop� lm wel vaker gedownload zal 
zijn. Hij geeft een voorbeeld: “Deze maand verscheen 
Oorlogswinter, die bijna een miljoen bezoekers trok, 
als huurtitel. Wij brengen Righteous Kill uit, waar 
50.000 mensen naar kwamen kijken. Toch zal die het 
op rental beter doen dan Oorlogswinter, omdat het 

een typische huurtitel is. Een bioscoop is haute 
cuisine, de videotheek een snackbar. Het publiek is 
hetzelfde, maar dat kiest in de impulsomgeving 
van een videotheek voor een pretentieloze � lm. 
Datzelfde zie je nu met video-on-demand, de uitein-
delijke vervanger van de videotheek.”
Pruijssers verwacht dat digitaal ‘enorm marktvergro-
tend’ gaat werken. “Het zal de verhuurmarkt, die 
de afgelopen jaren leeggelopen is, weer helemaal 

terugbrengen. Ik denk 
wel dat de hoeveelheid 
tv-series die op dvd 
verkocht wordt, zwaar 
onder druk komt te 
staan. Dat is met vod 
veel makkelijker.”

Nooit prijsvechter
Ook DFW ontkomt niet aan een daling in de dvd-ver-
kopen. De ceo voorziet dat dit zal versnellen als Blu-
ray succesvoller wordt. Eén op de drie nieuwe 
producten die DFW uitbrengt, verschijnt (ook) op 
Blu-ray, maar er is sprake van een vacuüm in de ver-
koop. “Mensen consumeren even iets minder”, con-
stateert Pruijssers. “Niet omdat ze dvd zat zijn, maar 
omdat ze nog niet helemaal aan Blu-ray toe zijn. Nog 
niet iedereen heeft een HDTV en Blu-ray-spelers zijn 
voor veel mensen nog iets te duur. Ik denk dat de 
totale markt vanaf najaar 2010 weer gaat groeien.”
Een veelgehoord verwijt aan het adres van DFW is, 
dat de independent aan de wieg heeft gestaan van 
de huidige lage verkoopprijs van dvd. Pruijssers ont-
kent dat. “Dat wordt verondersteld, maar wij zijn 
nooit prijsvechter geweest. Onze boxconcepten 
waren bedoeld voor mensen die anders geen dvd’s 
kochten, dus dat was additionele verkoop. Zo creëer 
je een markt. Niet dat ik er zo mee begaan ben, maar 
de markt is daar niet slechter van geworden.” 
Dat deze strategie gevolgen had voor de prijspercep-
tie van de consument, bestempelt Pruijssers als ‘zó’n 
bullshit’. “Nederland is een van de weinige landen ge-
weest waar cd’s, toen die in de jaren tachtig op de 
markt kwamen, hoog geprijsd en via een beperkt 
aantal (platen)winkels werden aangeboden. Daardoor 
wist men niet beter dan dat cd’s een duur product 
waren. De prijsperceptie van � lm lag al vanaf het be-
gin veel lager, omdat men dat relateerde aan ▶ 

▶ 1991-1992:  Excalibur (productmanager en 
later sales- & marketingmanager)

▶ 1993-1996:  RCV (marketing rental en opzet 
koopvideotak)

▶ 1996-1997:  Arcade Film & Video (commercieel 
manager)

▶ 1997-heden: Dutch FilmWorks (ceo)

Cv Willem Pruijssers

“Ik houd me intensief bezig met 
de visual op de poster of inlay ”
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de huurprijs. ‘Voor vijf of zeveneneenhalve gulden 
ga ik een � lmpje huren’, dacht men. VHS verkocht in 
Nederland in eerste instantie niet, omdat die 40 of 45 
gulden kostten. Dvd werd zelfs veel duurder in de 
markt gezet, maar zo kun je nooit de massa bereiken. 
Wij zagen dat onze markt veel meer weg heeft van 
de boekenmarkt, waar een product in een ingebon-
den luxeversie beschikbaar is, maar tegelijkertijd in 
een goedkope pocketeditie. Wij hebben naast onze 
boxconcepten ook altijd veel duur product verkocht, 
zoals Planet Earth. Maar onze klanten snappen óók 
dat we dat op enig moment in een ander concept 
gaan aanbieden. Wel is 
het zo, dat we op dit 
moment minder speci-
al edition-dubbeldisks 
uitbrengen. Duurdere 
dvd’s verkopen nu 
even minder.”

Ongunstig gesternte
Pruijssers vindt niet dat Blu-ray met zijn hoge prijs, 
hoe verklaarbaar die ook is, onder een ongunstig ge-
sternte geboren is. “Blu-ray is nu alleen maar duur 
omdat er nog maar weinig kopers zijn. Waarom zou 
je die subsidiëren met een lagere prijs?” 
Maar direct daar achteraan zegt hij dat DFW al plan-
nen heeft klaarliggen om, zodra de kritische massa 
bereikt wordt, gelijk grootse campagnes te voeren 
met de Blu-ray-catalogus. “Dat zou wel eens tussen 
nu en zes maanden kunnen gebeuren.” Ook andere 
acties zijn in de maak. Pruijssers: “We hebben net een 
deal gesloten met JVC en Samsung, die spelers, 
gebundeld met Blu-ray-titels, gaan aanbieden. Zo 
komen we bijvoorbeeld in het hardwarekanaal en 
supermarkten terecht. Dat zal, net zoals met dvd 
gebeurde, voor een � inke marktgroei zorgen.”
Blu-ray komt, zoals Pruijssers het formuleert, ‘via de 
achterdeur’ binnen. Veel mensen kochten hun 
PlayStation3 om games te spelen, maar hebben zon-
der het te weten een Blu-ray-speler in huis. Andere 
mensen zijn toe aan een nieuwe televisie en kopen 
een HD-scherm. Of de dvd-speler begeeft het en een 
verkoper praat je een Blu-ray-speler aan. “Als er dan 
een buurman komt die je Earth laat zien, of net op 
dat moment loopt een campagne met Blu-rays voor 
15 euro, ben je verkocht.” Hij wil daarmee niet zeg-

gen dat dat het prijspunt is waarop het grote publiek 
wordt overgehaald om op Blu-ray over te stappen. 
DFW komt binnenkort met een vaste prijsdi� erentia-
tie voor zijn Blu-ray-titels. Triple-A-titels gaan voor 
de consument €29,99 kosten, een AA-product €24,99 
en A-releases €19,99. B-titels en kinderproduct 
worden €16,99.

Alle ballen op Blu-ray
DFW ziet Blu-ray dus niet als zoethoudertje tot het 
grote publiek digitaal downloaden heeft omarmd, 
zegt Pruijssers. “Muziek downloaden doe je uit emo-

tie. Muziek heeft zo’n kracht, dat je er veel moeite 
voor wilt doen om het te krijgen. Films downloaden 
doe je veel meer uit impuls. Video-on-demand is ge-
woon een digitale videotheek. Maar de kwaliteit 
komt nog niet in de buurt van die van Blu-ray. Pas in 
2014 of 2015 zul je alles in high de� nition kunnen 
downloaden. Dat zal ten koste van de meeste video-
theken gaan. Hoewel er altijd een aantal zal blijven 
bestaan, in achterstandswijken of met een 
regiofunctie.” 
Wel verwacht Pruijssers dat videotheekhouders die 
in Blu-ray stappen, daar nog even voordeel van trek-
ken. “Op dit moment is het echter nog zo, dat wij van 
een toptitel aan videotheken ongeveer 3.500 dvd’s 
verkopen en slechts 450 Blu-rays. Dus slechts één op 
de twee videotheken koopt van een toptitel een Blu-
ray. Daar snap ik niets van. Die ondernemers bepalen 
zelf hun inkoop en dat gaat ze nu opbreken. Ook wij 
hebben daardoor in 2005, 2006 en 2007 last gehad 
van een � inke inkomstenderving. We doen van een 
verhuurtitel nu nog maar 40% van wat we in 2003 
deden. Sinds anderhalf jaar begint digitale verhuur 
die terugloop te compenseren. Bij elkaar opgeteld 
zijn ze niet zo groot als alleen de verhuur in 2003 
was, maar dat gaat zeker nog gebeuren.”
De teruglopende inkomsten uit rental zijn niet het 
enige wat gecompenseerd moet worden. Toen er 

nog niet één HD-standaard was, bracht DFW � lms uit 
op HD-DVD én Blu-ray. Dat HD-DVD uiteindelijk het 
veld moest ruimen leverde de distributeur een forse 
verliespost op. “We hadden twaalf titels op HD-DVD 
uitgebracht, dus de schade zal 70 à 80.000 euro 
belopen. Dat geld zat hem vooral in het encoderen 
en het aanleggen van voorraad. We hebben het 
restant zo snel mogelijk gedumpt en ons verlies 
genomen.”
Alle ballen dus nu op Blu-ray. Gaat DFW dat op de-
zelfde manier aanpakken als dvd, inclusief de ander-
soortige verpakkingen waar het bedrijf om 
bekendstaat? “Dat gaan we zeker doen”, zegt 
Pruijssers, “maar het biedt nu nog geen toegevoegde 
waarde. Het medium op zich is al zo’n noviteit, dat 
het mensen erom gaat de � lm (of documentaire) 
op Blu-ray te hebben. In een later stadium wordt 
di� erentiatie in prijs, extra’s en verpakking 
pas belangrijker.”

Seks verkoopt
Presentatie en communicatie zijn immers essentieel, 
weet Pruijssers. “Een belangrijke factor in het succes 
van een � lm is de poster. De oorspronkelijke 

▶ Beste beslissing?
“De principiële keuze om eigen rechten te kopen in 
plaats van alleen een distributiebedrijf te blijven.”

▶ Slechtste beslissing?
“In het tweede jaar van DFW kocht ik een rechten-
pakket van iemand die die rechten niet bezat. Dat 
heeft me 30.000 dollar gekost. Een goede les.”

▶ Grootste teleurstelling?
“Het mislukken van Cut!, ons blad over Nederlandse 
� lms, ligt nog vers in het geheugen. De opzet daar-
van heeft veel tijd, geld en energie gekost en ik baal 
er echt van dat dat ge� opt is. Wellicht ligt er door 
het verdwijnen van Film Valley een kans voor zo’n 
magazine, maar dan met een bredere insteek.”

▶  Aantal medewerkers: 40
▶  Aantal titels in catalogus: 2200
▶  Omzet 2008: €34 miljoen
▶   Langetermijnverwachting: 

“Ik kijk nooit langer dan drie jaar vooruit en de 
omzet bekijk ik van jaar tot jaar.”

▶  Omzetverhouding: 
Verhuur dvd/Blu-ray:  8%
Verkoop dvd/Blu-ray: 60%
Verkoop naar tv: 15%
Video-on-demand: 3%
Internat. exploitatie: 3%
Publishing: 7%
Overig: 4%

Dutch FilmWorks:

“Righteous Kill zal het op rental 
beter doen dan Oorlogswinter ”
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Amerikaanse poster voor The Reader heb ik voor ons 
laten aanpassen. Op onze versie zie je Kate Winslet 
met de 15-jarige Ralph Fiennes in bed liggen. Veel 
vrouwen fantaseren toch van seks met een 15-jarige? 
Dan moet de poster dat ook laten zien!” 
een redenering die overigens vooral op onderbuik-
gevoel gebaseerd blijkt, want DFW doet vooraf geen 
consumentenonderzoek. “Consumenten hebben 
geen behoeften”, meent Pruijssers. “Nou ja, eten, 
drinken en seks. Wij zijn net dieren. mensen rationali-
seren achteraf waarom ze een emotionele beslissing 
genomen hebben. Dat gaat zo snel en onbewust, dat 
het lijkt alsof we weten wat we willen. maar we  
weten niets. Dat is schrijnend, maar voor ons heel 
fijn, omdat we daarop in onze communicatie kunnen 
inspelen. Planet earth moet appelleren aan het  
gevoel dat je, als je het koopt, het mooiste ziet wat  
er bestaat en de wereld een stukje beter maakt. maar 
dat is natuurlijk onzin. Als men dat product koopt, 
verdwijnt het geld in de zak van de retailer, distribu-
teur en producent.”
Pruijssers is goed in het opzetten van dat soort  
campagnes, omdat hij heel basic reageert, zegt hij 
zelf. “ik moet mijn marketingmensen vaak afremmen. 

Die gaan dan nadenken en beredeneren hoe men-
sen zullen reageren. Dat doen ze in de praktijk nooit! 
We hebben hier een leerboek, dat net als onze filoso-
fie ‘We sell what you sell’ heet. een van de eerste  
lessen die daarin staan, is leren abstraheren. 
Onze grootste titel ooit, earth, heb ik nog nooit ge-
zien. ik ben niet verder gekomen dan de trailer en 
een paar scènes die ik met klanten bekeken heb. Je 
moet het concept achter een film zien, meer is niet 
nodig. Jij hebt je vrouw toch ook geen psychologi-
sche tests afgenomen en gecheckt bij BKR in Tiel? en 
toch ben je met haar getrouwd. Pure impuls!”

Uitbreiding realistisch
Zelf werkt DFW niet altijd zo impulsief, blijkt uit een 
ander voorbeeld. “Wij zijn nu al een jaar aan het sleu-
telen aan een campagne voor de Discovery Atlas en 
die klopt nu pas. Nu wordt het ook gegarandeerd 
een succes. Wat ik onszelf verwijt, is dat we in het 
verleden wel eens producten te snel in de markt ge-
bracht hebben, door tijdsdruk. maar als je de basis 
hebt, moet je net zolang doorgaan tot het klopt.” Die 
conclusie op marketinggebied sluit nauw aan bij de 
bedrijfsfilosofie die Pruijssers erop nahoudt: ‘als je je 

werk goed doet (dus je rendement verhoogt en 
steeds beter product uitbrengt), komt de rest 
vanzelf’.
Als speerpunten voor de toekomst van zijn bedrijf 
noemt de ceo de omschakeling van fysieke naar  
digitale distributie, groei door consolidatie en  
internationalisatie. “Wij verkopen op non-fictiege-
bied al internationaal rechten en dvd’s en dat willen 
we gaan uitbreiden. er lopen momenteel echter 
geen concrete overnamegesprekken en ook de  
opening van meer buitenlandse vestigingen is nu 
nog niet aan de orde. Wij gaan geen gelegenheid 
zoeken of creëren, maar wachten tot die zich  
aandient en pakken ‘m dan, mits we er tijd en geld 
voor kunnen vrijmaken. Na onze vestiging in België 
is uitbreiding naar landen als engeland, Duitsland, 
Frankrijk of Scandinavië realistisch.”

Verandering is volgens Pruijssers zijn belangrijkste 
persoonlijke drijfveer. “ik zoek constant naar nieuwe 
dingen, ook binnen dezelfde markt. Daarbij wil ik 
succesvol zijn bij het creëren van onderscheidend 
vermogen. Geld is niet een doel op zich, maar  
natuurlijk wel een maatstaf voor je succes.”  ◾
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