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René Mioch van new haven PRoductions

“Wij zijn er niet zozeer 
 voor het publiek” 

Nadat hij zijn kennis en netwerk twintig jaar vooral voor tv-programma’s inzette, maakt René Mioch die 
momenteel te gelde binnen zijn eigen bedrijf New Haven Productions, dat hij samen met Justus Verkerk 
opzette. “Ons doel is om de filmbranche als geheel groter te maken.”

Door Werner SchloSSer

▶ NHP brengt ‘feelgood infotainment’
▶ Grote droom: collectieve deal met industrie
▶  Dvd en videotheek zwakke schakels in 

filmketen

V oor zover het zijn publieke optredens  
betreft, behoeft rené Mioch nauwelijks in-
troductie. Sinds 1985 presenteert hij tv-

programma’s over film en produceert onder meer 
de programma’s films en Sterren, Hollywood buzz, 
boxed, DVD Today (in samenwerking met Warner 
Home Video) en Nick’s flix. Ook organiseert hij eve-
nementen als de ambilight Opening Night-
premières en de film1 rembrandt awards. in 2005 
start Mioch met Justus Verkerk (ex-idtV, ex-SbS6, 
ex-buena Vista Home entertainment) het mediabe-
drijf New Haven Productions (NHP), waarvan film 
Content Company europe (fCCe) de internationale 
distributietak is. alle tot nu toe gemaakte kosten 
zijn uit eigen vermogen 
gefinancierd, maar het 
werkelijke kapitaal zit  
in de enorme contentca-
talogus die Mioch de af-
gelopen 23 jaar heeft 
opgebouwd. Het archief 
bevat 10.000 uur aan gro-
tendeels nog niet uitgezonden materiaal. De claim 
dat NHP het grootste film- en Hollywood-
gerelateerde contentarchief van europa bezit, lijkt 
dan ook gerechtvaardigd.

Multichannel
“Ons doel is om de filmbranche als geheel groter te 
maken”, zegt Mioch. “Het middel om dat te bereiken, 
is het crossmediale uitnutten van mijn archief én 
nieuwe content.” Zodoende ontwikkelt en produ-
ceert NHP programma’s en concepten waarmee ver-
schillende kanalen kunnen worden bediend: tv, 
digitale kanalen, narrowcasters, mobiele platforms, 
print, radio en events. en die evenementen genere-
ren natuurlijk weer nieuwe content. Het initiatief 
voor zo’n concept kan komen uit de industrie of juist 
van een mediapartij. “Ook vanuit de muziekindustrie 
heeft ons het verzoek bereikt ons systeem voor hen 
in te zetten, maar wij focussen vooralsnog op film.”
NHP maakt ook concepten op eigen initiatief, ge-
bruikmakend van haar kennis van de markt. “Het 

hele systeem is op hergebruik gebaseerd. De output 
die we genereren in het bioscoopstadium kan in alle 
levensfasen van de film worden ingezet: bij de digi-
tale release, de dvd, video-on-demand (vod) en uit-
zending op tv.”

Basketbalteam
NHP bezit zelf geen filmrechten, verduidelijkt Mioch. 
“De partijen waar wij zaken mee doen, kopen zelf de 
exploitatierechten voor de films die ze aanbieden. 
Zodra zij die hebben, kunnen wij programma’s ma-
ken over de films waarvoor zij de rechten hebben 
verworven.” behalve van het archief wordt daarbij 
ook gebruikgemaakt van een dagelijkse aanvoer van 
nieuwe items. Naast Mioch reizen nog vier mensen 
de hele wereld over en al het aangeleverde materiaal 
wordt, in het amsterdamse kantoor, door twintig 
filmgekke editors gemonteerd. “Voorheen maakte ik 
één filmprogramma dat bij één omroep werd uitge-
zonden. ik interviewde bij een nieuwe film bijvoor-

beeld de hoofdrolspeler, producent, regisseur en 
allerlei andere betrokkenen, maar uiteindelijk haalde 
alleen Tom Cruise de uitzending. Tegenwoordig 
krijgt al dat materiaal een plek, via verschillende ka-
nalen met elk een eigen invalshoek. De content 
wordt dus veel breder en intenser ingezet.” Mede 
door de mogelijkheid hetzelfde bronmateriaal naar 
meerdere kanalen op te knippen, is de output enorm. 
NHP produceert programma’s en items voor onder 
meer rTL, MTV, TMf, film1, KPN, aNP, Zoom.in, bNN 
en MSN Movies.

Mioch vindt het niet gek dat hij in zijn begintijd blijk-
baar materiaal heeft geschoten waarvan hij wellicht al 
wist dat hij het niet ging gebruiken. “Het was traditie 
om alle mogelijke betrokkenen voor de camera te ha-
len. ik heb wel eens een heel basketbalteam geïnter-
viewd waarvan ik geen idee had wie dat waren. De 
kijkers hebben uiteindelijk alleen hoofdrolspeler Nick 
Nolte gezien, die vertelde waar de film over ging. 
Samuel L. Jackson heb ik al wel 23 keer geïnterviewd 

en door stukjes uit al die gesprekken achter elkaar te 
monteren, kun je zo iemand zijn eigen levensverhaal 
laten vertellen. We benutten nu de mogelijkheden die 
er altijd al waren, maar waarvoor we nog geen kanalen 
hadden.”

Afhaken of kijken
Mioch vat de activiteiten van NHP als volgt samen: 
“Wij verkopen geen films, maar maken de films be-
kend die de branche wil verkopen.” een van de manie-
ren om dat te doen, is via zogeheten ‘barker channels’. 
“Die staan 24 uur per dag te blaffen om aandacht te 
vragen voor het product. als KPN (ooit de eerste klant 
van het bedrijf, WS) de rechten verkregen heeft om 
films via vod aan te bieden, maken wij daar zo’n barker 
channel bij. Dat attendeert consumenten op nieuwe 
titels, films die nog maar een week op te vragen zijn, 
speciale aanbiedingen, enzovoort.” 
Om dergelijke kanalen te kunnen vullen, heeft NHP 
een ‘play out’-systeem ontwikkeld à la Sky radio, 

waarin aan items een hoge of 
lage rotatie wordt toege-
kend. Zo vult het kanaal zich-
zelf als het ware met 
programmaonderdelen die 
vaker of minder vaak voorbij-
komen, vergelijkbaar met 
hoe de non-stop muziekzen-

der werkt. “als een vod-kanaal voldoende bereik 
heeft, betaalt dit systeem zich absoluut terug”, 
claimt Mioch. een andere vorm is een ‘loop’ van 
een half uur, waarin mensen geteased worden om 
te kijken. Dat moet echter geen entertainmentka-
naal op zich worden, want dan concurreert het met 
het vod-kanaal. “We maken een barker channel zo, 
dat mensen binnen twintig minuten afhaken, of de 
beslissing nemen om – direct of straks – naar een 
film te gaan kijken.”

Zwakke schakels
Gevraagd naar hoe hij de toekomstige exploitatie 
van film ziet, antwoordt Mioch: “film in de bioscoop 
zal nooit verdwijnen, ook al vanwege het sociale as-
pect. Maar er zijn meer films voor een groot publiek 
dan breed in de bioscoop worden aangeboden. Die 
moeten het dus hebben van het leven daarna. Het 
gaat om wat men wanneer en waar wil zien. als ik in 
het vliegtuig naar een film wil kijken, doe ik dat via 
mijn iPhone en neem ik genoegen met het feit ▶ 

“Als een kanaal voldoende bereik heeft, 
betaalt ons systeem zich absoluut terug ”
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▶  Organisatiestructuur: New Haven 
Productions en FCCE zijn 100% onderdeel 
van Miover, de holding van René Mioch en 
Justus Verkerk (foto rechts).

▶ Aantal medewerkers: 35 fte’s
▶  Belangrijkste klanten: De industrie, 

omroepen en adverteerders
▶ Omzet 2008: Circa €3,5 miljoen

New Haven Productions

dat ik er dan niet de extra’s bij heb, die wel op de 
Blu-ray staan. Zo heeft elke context (bioscoop, fysie-
ke drager, digitaal aanbod) zijn eigen meerwaarde 
en reden van bestaan.” 
Hij identi� ceert wel twee ‘zwakke schakels’ in dit ver-
haal: de dvd en de videotheek. “De dvd wordt gaan-
deweg door Blu-ray vervangen en de videotheek 
door digitale kanalen. Je ziet ook dat organisaties als 
Entertainment Retail Group daarop inspelen door 
zelf in vod te stappen. Wij overleggen momenteel 
met Co (Mast, ceo ERG, WS) over zijn bezigheden en 
voeren gesprekken met hem om te kijken hoe we 
daar een rol in kunnen spelen.”

Voor NHP maakt het niet uit op welke manier consu-
menten een � lm tot zich nemen. “Overal waar � lms 
zijn, willen mensen daar informatie omheen en dan 
komen wij in het vizier. Als je met een Blu-ray-disk 
straks via internet extra content kunt opvragen (de 
zogenoemde BD-Live-functie, WS), komt die content 
mogelijk bij ons vandaan.” Daarop inhakend zegt 
chief commercial o�  cer Justus Verkerk: “Wij zijn on-

derdeel van de ‘support economy’. In die waardeke-
ten zijn contextfacilitators, contentfacilitators en 
technische facilitators actief. Zodra er vraag ontstaat, 
gaat dit systeem werken en gaat er geld stromen. 
Content is niet king maar president, ‘elected by the 
people’. Vroeger wist iedereen precies wat zijn rol in 
dit systeem was. Tegenwoordig is dat anders. Op 
onze site � lmsensterren.nl nemen wij bijvoorbeeld 
alle drie de rollen op ons.”

Betaalde promotie
NHP is ontstaan doordat een journalistiek programma 
over � lms niet op het verlanglijstje van de omroepen 
stond, vertelt Mioch. “Iedereen zegt ‘� lmprogramma’s 
zijn zo moeilijk’, maar met onze werkwijze blijkt er juist 
een miljoenenpubliek voor te zijn. Daarom hebben we 
het omgedraaid: in plaats van op een opdracht te wach-
ten, leveren wij per week negen kant-en-klare program-
ma’s aan partijen die ze willen hebben. Als je zo’n 
stramien doorbreekt, blijkt er opeens wel vraag naar te 
zijn.” Een ander stramien dat NHP doorbrak, is de zo-
merstop voor � lmprogramma’s. “Er komen tegenwoor-

dig juist heel veel � lms uit in de zomer, dus wij gaan 
52 weken per jaar door. Daar nemen wij risico in. We 
� nancieren het allemaal zelf en kunnen het door onze 
werkwijze relatief goedkoop aan allerlei outlets aanbie-
den.” “Sterker nog”, vult Verkerk aan, “we kopen vaak de 
zendtijd waarin het programma wordt uitgezonden. 
Dat kunnen we doen omdat de industrie ons betaalt om 

aandacht te genereren voor hun titel of product. Zo 
heeft bijvoorbeeld ook de Blu-ray Disc Association een 
groot aantal items bij ons ingekocht om de consument 
de voordelen van het formaat uit te leggen.”

Onbetaalbare promotie
Wel wil hij een lans breken voor een nóg nauwere sa-
menwerking met de industrie. Er wordt weliswaar 
met alle belangrijke partijen samengewerkt, maar 
Verkerk verbaast zich erover dat het Filmfonds nog 
niet is ‘ingestapt’. “Wij zijn er bij uitstek om de 
Nederlandse � lm te promoten. Dat is een passie van 
ons. Dan vind ik het vreemd dat het Filmfonds een 
publiek programma (het inmiddels gesneuvelde ci-
nema.nl, WS) heeft gesteund, terwijl dat al met over-
heidsgeld werd ge� nancierd. Dan vind ik het gek dat 
ons initiatief niet gesteund wordt. Wel is er inmiddels 
een gesprek met het Filmfonds geweest en mogen 
we een voorstel doen. Gelukkig zijn er veel partijen, 
waaronder adverteerders, die ons wel gevonden 
hebben vanwege de omgeving die wij bieden. Zoals 
Audi, dat de sterren vervoert, Pringles als dé bio-
scoopchips, een hotelketen omdat de sterren daar 
slapen, M&M’s, een biermerk, enzovoort. Door die 
samenwerkingen bieden wij een platform dat groter 
is dan de distributeurs zelf zouden kunnen opzet-
ten.” Als voorbeeld noemt hij Philips, dat op zoek was 
naar een evenement waarmee het zijn Ambilight-
televisies onder de aandacht van de consument kon 
brengen. “Daarom hebben wij de Ambilight Opening 
Night-premières met hen opgezet. Bij de keuze van 
de � lms speelt een groot aantal elementen een rol, 
zoals de datum, wie beschikbaar is, welke maat-
schappij dat met ons wil opzetten. Zodra bekend is 
welke � lm het wordt, ondersteunt Philips de promo-
tie via bijvoorbeeld de vierduizend Ambilight-
schermen die zij in duizend winkels door heel 
Nederland hebben staan. De waarde die deze publi-
citeit vertegenwoordigt, is bijna niet in geld uit te 
drukken.”

Semioverheid
Verkerk weerspreekt het vermoeden dat de diensten 
van NHP door het grote bereik duur zouden zijn. 
“Door het grote volume kunnen wij de content juist 
goedkoop aanbieden. Mijn grote droom is om met de 
industrie een collectieve deal te sluiten. Zodat wij 
door een vaste afdracht, bijvoorbeeld via de NVB 
(Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, 
WS) of een ander brancheorgaan, programma’s kun-

“Content is 
niet king maar 

president ”
Justus Verkerk, mede-eigenaar NHP
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nen maken over producten van alle maatschappijen. 
Dan maken wij als een soort semioverheid hét com-
municatiesysteem voor de hele � lmbranche. We zijn 
in feite nu al een industrieapparaat, omdat het ons 
doel is � lm te promoten. De ene keer doen we dat 
vanuit een journalistieke invalshoek, de andere keer 
vanuit een promotionele." Mioch: "In feite zijn wij er 
niet zozeer voor het publiek, maar om vanuit het pro-
duct geredeneerd de juiste doelgroep te bereiken.”

Commercieel model
Mioch erkent dat NHP, als jong bedrijf, nog geen geld 
verdient. Gevraagd hoeveel (privé)kapitaal de afgelo-
pen jaren in het bedrijf is ge-
investeerd, zegt Verkerk dat 
niet te kunnen inschatten. “Al 
onze energie, tijd en elke ver-
diende euro zijn rechtstreeks 
het bedrijf ingevloeid om ver-
der te kunnen groeien. Als het 
niet genoeg zou zijn, zou ik in 
een caravan gaan wonen.” Hoe-lang het dan nog gaat 
duren voordat minimaal quitte gedraaid wordt? “Kort 
door de bocht moet je dan in elk programma een 
x-aantal items verkopen en zover zijn we nog niet.” 
Volgens Mioch is de branche nog niet gewend aan 
het commerciële model dat NHP biedt, waarbij de 
maatschappijen partner zijn van het programma. “In 
het traditionele model van � lmpromotie was televisie 
altijd gratis. Er werd alleen betaald voor commercials. 
Inmiddels is wel duidelijk dat die niet hetzelfde e� ect 

hebben als een soort journalistiek omhulsel waarin 
informatie gegeven wordt over � lms.” Mioch bestrijdt 
dat betaalde informatie per de� nitie kritiekloos is, al 
geeft hij wel toe dat hij niet uitvoerig zal ingaan op 
bijvoorbeeld een slechte acteerprestatie. ‘Feelgood 
infotainment’ is, in goed Nederlands, misschien de 
beste manier om zijn items te betitelen. “Onze redac-
teuren zijn op zoek naar het goede in een � lm, zo heb 
ik ook altijd programma’s gemaakt. Ik wil dat als 
Steven Spielberg in het Amstel Hotel zit en een on-
derwerp over zijn � lm op tv ziet, hij trots is op zijn ei-
gen carrière. Wij maken geen rommel en zijn niet op 
zoek naar de negatieve kant van het � lm maken. Wij 

geven ook geen valse informatie. Ik ga niet roepen 
dat The Hills, waarin Paris Hilton drie kwartier in een 
zwembad ligt, de beste � lm van het jaar is. De kijker is 
ook niet dom. Dan waren ze in de openingsweek wel 
massaal naar Wit Licht gegaan.”

Schaalvergroting
Het is de bedoeling het NHP-model uiteindelijk in de 
toekomstaan ‘de hele wereld’ aan te bieden. Dat kost 
het bedrijf weinig extra moeite, want de interviews 

▶ ■ ◀

▶  Beste beslissing? 
“Samen met Justus een bedrijf beginnen.”

▶  Slechtste beslissing? 
“Achteraf zou je zaken soms anders doen 
maar op cruciale momenten hebben we altijd 
de voor dat moment beste beslissing 
genomen.”

René Mioch

XXX

“We zoeken nog content over bijvoorbeeld 
arthouse en Bollywood-product ”

zijn negen van de tien keer toch al in het Engels. “De 
belangen van de industrie zijn in het buitenland iden-
tiek aan die in Nederland”, zegt Verkerk, “dus het sys-
teem kan ook identiek zijn.” De eerste stappen tot 
internationalisering zijn inmiddels genomen, met ei-
gen kantoren in Singapore en Tokio. Naar exclusieve 
partnerships in Zuid-Amerika, Rusland, Afrika en het 
Midden-Oosten wordt nog gezocht. En dankzij re-
cente deals met Viasats betaal-tv-kanaal TV1000, TV 
Astana, MTV en Red Media is NHP-content te zien in 
onder meer Scandinavië en alle voormalige 
Oostbloklanden. Naast de uitrol in het buitenland is 
ook de site www.� lmsensterren.nl internationaal ge-

gaan. De site � lmsand-
stars.tv is het afgelopen 
najaar gelijktijdig in tien 
Engelstalige landen ge-
start en heeft dezelfde 
opzet als � lmsensterren.
nl. Het uiteindelijke doel 
is ‘de grootste biblio-

theek van de wereld’ te worden. Mioch: “Wij praten 
met iedereen die een bibliotheek heeft, om te kijken 
of we die kunnen kopen of een exploitatieovereen-
komst aan kunnen gaan. Ik heb voornamelijk com-
merciële � lm gedaan, dus we zoeken nog content 
over bijvoorbeeld arthouse- en Bollywood product.” 
Intenties om zelf in dé � lmstad te gaan wonen, heeft 
Mioch niet. “In Hollywood houd ik het maximaal twee 
weken uit. Daarna kom ik altijd graag weer terug naar 
Nederland.” ■
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