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VOORWOORD

Sinds haar oprichting in 2008 is FOTODOK een vaste waarde in een omgeving die stevig in be-
weging is. Het medium fotografie en het beroep van fotograaf is in de twaalf jaar dat FOTODOK 
bestaat in een razend tempo veranderd. Dit is mede het gevolg van de ontwikkelingen op techno-
logisch gebied. Het fotografisch beeld beperkt zich allang niet meer tot een afbeelding gemaakt 
met behulp van alleen een camera. Virtual photography of beeld gemaakt met gebruik van algo-
ritmen zijn geen opzienbarende verschijnselen meer. De onuitputtelijke beschikbaarheid van 
archiefbeeld en van foto’s gepubliceerd op platformen als Instagram en Facebook bieden even-
eens oneindig nieuwe mogelijkheden. Ook hier kan een foto of fotografisch werk ontstaan zon-
der dat daar nog een fotolens aan te pas hoeft te komen. Fotografie is bovendien gedemocrati-
seerd: het is overal en iedereen is een fotograaf. Kaderen, afdrukken en printen lijken bovendien 
ook minder en minder van deze tijd. Waarom zou je nog, wanneer je ook een beeld binnen luttele 
seconden gratis kan publiceren voor een ogenschijnlijk ongelimiteerd publiek?

Te midden van dit tumult ontwikkelt zich ook de documentairefotografie. Een goede documentai-
refotograaf kenmerkt zich door zijn oprechte interesse in, en een hoge betrokkenheid bij maat-
schappelijk urgente onderwerpen. Hij/zij doet zijn onderzoek gedegen en reflecteert kritisch 
op de eigen intentie en positie terwijl hij/zij de wereld om ons heen verkent en interpreteert.  
FOTODOK werkt nauw samen met deze professionele fotografen - de auteurs, de kunstenaars-, 
en stimuleert hen hun verhalen daadwerkelijk (visueel) te vertellen. Ze beweegt mee waar het 
kan en helpt stilstaan wanneer het moet.

FOTODOK is dé plek waar zowel maker als bezoeker wordt bevraagd én uitgedaagd ‘to see, to 
think and to learn’. Zo ontstaat er letterlijk (een) ruimte voor reflectie en verdieping. 

Credit kaft:
Viktor Naumovski, Standing in The Sun, 2019.

In dit vierjarenplan laat FOTODOK het werk zien van nieuwe makers, in de vorm van Talent 
Spreads. Zij waren in 2018 en 2019 onderdeel van FOTODOK’s talentontwikkelingsprogramma. 
Daar hebben zij financiële, inhoudelijke en productionele steun gekregen bij de ontwikkeling van 
de projecten die in de spreads te zien zijn.
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1. VISIE EN MISSIE

1.1 Missie, Visie en Doelstellingen

FOTODOK is een plek voor beeldverhalen. 
Documentairefotografie, beeldverhalen als 
dialogen die mensen en zienswijzen verbin-
den. Zo draagt FOTODOK bij aan een meer 
begripvolle en inclusieve maatschappij. 
FOTODOK organiseert deze dialoog door haar 
vier pijlers: 
• tentoonstellingen waar verschillende per-
spectieven op urgente maatschappelijke the-
ma’s zorgen voor verwondering en kritisch 
nadenken. We moedigen de toeschouwer aan 
om vanuit een andere invalshoek naar het on-
derwerp te kijken; 
• verdiepingsprogramma van lezingen en eve-
nementen waarin we het publiek uitdagen 
verder in de thematiek te duiken door een dia-
loog aan te gaan met fotografen, kunstenaars, 
experts en andere bezoekers; 
• educatie waar we kinderen, scholieren én 
ook volwassenen stimuleren om begrijpend 
kijken te leren; 
• talent: de ontwikkelruimte voor nieuwe ma-
kers. Door structurele ondersteuning vanuit 
FOTODOK krijgen ze de kans een visuele bij-
drage te leveren aan de dialoog rondom maat-
schappelijke onderwerpen.

Talentontwikkeling

Educatie Tentoonstellingen

Verdiepingsprogramma

FOTODOK

FOTODOK’s pijlers

Missie ‘’Space to see, think & learn’’
FOTODOK staat voor de veranderkracht van 
beeldmakers en het belang van visuele verha-
len rondom maatschappelijke kwesties. Met 
documentairefotografie tonen we een ruimer 
perspectief van mensen op de wereld (= see & 
think) en geven hen handvatten om tot gefun-
deerde maatschappelijke keuzes te komen 
voor de toekomst (=think & learn). 
 
Visie 
We leven in een wereld waarin (hyper)realiteit 
en perceptie van de waarheid in hoog tempo 
transformeren. Er spelen ingewikkelde maat-
schappelijke kwesties die ons allemaal aan-
gaan, maar die niet altijd tastbaar of begrij-
pelijk zijn, zoals hoe kunnen we bijdragen aan 
een inclusieve wereld met gelijke rechten voor 
iedereen? Een wereld creëren waarin ruimte is 
voor gendervraagstukken en racisme tegen-
gegaan wordt? Hoe kan de mensheid vandaag 
de dag leven in een geglobaliseerde wereld 
en tegelijkertijd lokale stemmen en tradities 
ruimte bieden? Hoe kunnen beeldmakers ac-
tief deelnemen in de vraagstukken over kli-
maatverandering? En wie bevindt zich achter 
de economische machten en infrastructuur? 
 
Er is een neutrale ruimte nodig - een ‘soft 
space’1 - om vanuit verschillende perspec-
tieven op deze onderwerpen te reflecteren.  
FOTODOK streeft ernaar om dié plek te zijn: 
dé plek om die verhalen samen te maken en 
hét podium om die verhalen te laten zien, te 
bespreken en te begrijpen. Daarvoor zet zij 
documentairefotografie in.

1 Allmendinger & Haughton (2009), defines soft spaces as 
areas where deliberate attempts are made to introduce new and in-
novative ways of thinking, especially in places where there is consi-
derable resistance to cross-sectoral and inter-territorial governance.

Doelstellingen
Om de impact van documentairefotografie te 
maximaliseren, hebben wij ons de volgende 
doelen gesteld:
 
Space to See
• Perspectieven samenbrengen vanuit ma-

kers met diverse culturele achtergronden.  
• Intergenerationaliteit: Nieuw talent pre-

senteren naast gevestigde namen. 
• Het programma reflecteert altijd op meta-

niveau op ontwikkelingen in de fotografie.
• Het bereiken van een groter publiek dat 

we met de Machinerie aan ons weten te 
binden.

 
Space to Think
• Een breed verdiepingsprogramma voor 

een divers publiek (laag- en hoogopgeleid, 
verschillende leeftijden en een cultureel 
diverse aanpak). 

• Een programma dat interactief is en ruim-
te biedt voor dialoog. 

• Een diversiteit aan informatielagen rond-
om de gehele programmering waarbij toe-
gankelijkheid, kwaliteit en de mogelijkheid 
tot verdieping gewaarborgd wordt. 

Space to Learn
• Meer scholen bereiken in en rondom  

FOTODOK’s nieuwe locatie: het 
Werkspoorgebied. 

• FOTODOK’s online kennisplatform bou-
wen met digitale leermiddelen waardoor 
onze programma’s meer rendement beha-
len. 

• Samenwerkingen opzoeken met maat-
schappelijk geëngageerde organisaties en 
bedrijven in de buurt van het Werkspoor-
gebied.

• Blurring the Lines werkt  met academies 
over de hele wereld, niet alleen uit het 
westen, met een bijbehorende diversiteit 
aan verhalen en perspectieven.

• Deelnemers aan Lighthouse moeten ook 
een podium krijgen bij FOTODOK voor hun 
projecten.

“
‘‘De tentoonstellingen in FOTODOK, ruimte 
voor documentairefotografie in Utrecht, zijn 
doorgaans niet de makkelijkste. Dat komt 
doordat ze hier graag aandacht besteden aan 
wat het best (met gebrek aan een beter woord) 
next-level documentairefotografie kan worden 
genoemd: fotoprojecten met een conceptueel 
meta-uitgangspunt, die soms niet eens uit fo-
to’s bestaan, omdat ze gaan over de werking 
van fotografie, over beeldvorming of over onze 
manier van kijken.’’

Merel Bem, De Volkskrant 14 november 2019
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Talentontwikkeling

Educatie Tentoonstellingen

Verdiepingsprogramma

FOTODOK

Ontwikkelruimte voor nieuwe makers. Door structurele
ondersteuning vanuit FOTODOK krijgen ze de kans
een visuele bijdrage te leveren aan de dialoog rondom
maatschappelijke onderwerpen. 

Verschillende perspectieven op maatschappelijke 
urgente thema’s zorgen voor verwondering en kritisch 
nadenken. We moedigen de toeschouwer aan om
vanuit een andere invalshoek naar het onderwerp te 
kijken. 

 

De plek waar we kinderen, scholieren 
én ook volwassenen begrijpend kijken 
leren.

FOTODOK in één oogopslag

Lezingen en evenementen waarin we het publiek 
uitdagen verder in de thematiek te duiken door 
een dialoog aan te gaan met fotografen, 
kunstenaars, experts en andere bezoekers.

1.2 Hoogtepunten 2017-2019

In oorsprong leidde FOTODOK een nomadisch 
bestaan, maar sinds 2014 deelt FOTODOK 
een pand aan de Lange Nieuwstraat deelt 
met Casco. Deze vaste locatie heeft aan de 
van oudsher flexibele en dynamische manier 
van werken niets veranderd, wel heeft het de 
continuering en groei van bezoekers positief 
bevorderd. 

Sinds 2017 richt FOTODOK zich op twee gro-
te thema’s: sociale cohesie en de impact van 
menselijk handelen op zijn omgeving. Alle pro-
gramma’s die zijn ontwikkeld - tentoonstel-
lingen, lezingen en debatten, educatie, ta- 
lentontwikkeling en internationale uitwis-
seling -, kwamen voort uit die twee thema’s. 
Deze thema’s kregen niet alleen vorm bij 
FOTODOK op de Lange Nieuwstraat maar ook 
op andere locaties. In Utrecht was dit op het 

Betweter Festival in TivoliVredenburg, bij de 
HKU en op het Domplein. Nationaal en in-
ternationaal was FOTODOK te vinden in Het 
Tropenmuseum in Amsterdam, tijdens Paris 
Photo in Parijs, bij Unseen in Amsterdam en 
op vele andere plekken. 

Voorbij Wij en Zij - 2017
Één van de hoogtepunten in genoemde pe-
riode was de tentoonstelling Voorbij Wij en 
Zij eind 2017. Samen met diverse makers on-
derzocht FOTODOK groepsvorming. In deze 
tentoonstelling konden we laten zien dat een 
(groeps-)identiteit deels statisch is, maar te-
gelijk ook aan verandering onderhevig. Want 
in plaats van denken in ‘ik’ en ‘de ander’, is 
de realiteit veel complexer: ‘ik’ en de ‘ander’ 
zijn veranderlijk en hierdoor nooit strikt van 
elkaar gescheiden.

Deze tentoonstelling beschouwen we als één 

van de hoogtepunten om meerdere redenen:
1. Veel fondsen droegen bij aan dit project. 
Naast de basisfinanciering van de Gemeen-
te kreeg FOTODOK financiele steun van het  
Mondriaan Fonds, Stichting Dialoog, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en het KF 
Hein Fonds. 
2. Voor zowel het  educatie- en verdiepings-
programma en voor de talentontwikkeling 
konden we hierdoor een veelzijdig programma 
ontwikkelen. 
3. FOTODOK ontving met 53.000 bezoekers, 
meer bezoekers dan ooit tevoren zowel binnen 
als buiten op het Domplein. Én nog belangrij-
ker: de impact op de bezoekers was groot kij-
kend naar de reacties die we ontvingen. 
4. Ook het bereik van dit project in de media 
was groot. Onder andere De Volkskrant, CJP, 
New Dawn, Vrij Nederland en PF schreven 
(zeer positief) over deze tentoonstelling. 

Een nieuwe directeur - 2017
Een ander hoogtepunt de afgelopen perio-
de was de komst van de nieuwe directeur  
Femke Rotteveel. Met Femke aan het roer 
worden kansen gecreëerd. Samenwerkingen 
komen tot stand waarin gelijkwaardigheid 
en co-creatie centraal staan. Met haar ener-
gie en toewijding is onder meer focus gelegd 
op diversifiëring van financiering vanuit het 
bedrijfsleven, via maatschappelijke organi-
saties en via (nog) meer samenwerking. Dat 
lukte sinds haar komst begin 2017 met kleine 

én grote partijen, zoals Philips Design, Tivoli 
Vredenburg, CapGemini, restaurant SYR en 
Studium Generale Universiteit Utrecht . 

Why work - 2018
De tentoonstelling Why Work? die plaatsvond 
in 2018 rekenen we ook tot een van de hoog-
tepunten. Hierin stond de vraag centraal: Hoe 
geven wij vorm aan de toekomst van werk, 
voordat de toekomst ons vormt? 
Deze tentoonstelling beschouwen we als suc-
cesvol omdat we veel nieuw publiek hebben 
weten te bereiken. Het engagement van zo-
wel de media als de bezoekers was bovendien 
groot. Zo wijdde De Telegraaf na een bezoek 
een volledige spread aan de tentoonstelling. 
Tijdens een conferentie over de onderkant 
van de arbeidsmarkt in 2025 in De Doelen 
verzorgde FOTODOK een expositie voor de 
650 gasten. Taferelen werd bezocht door 
bezoekers die ‘nooit naar een tentoonstel-
ling gaan maar dit toch wel interessant leek’. 
Door de verhoogde publieksparticipatie was 
de uitwisseling van ideeën rondom deze ten-
toonstelling nog waardevoller voor nóg meer 
mensen.

Joint Memory: Photographic fragments – 2019
Nog tot en met 23 februari is bij FOTODOK de 
tentoonstelling Joint Memory: Photographic 
fragments te zien. De tentoonstelling is een 
verzameling van werken waarin wordt uitge-
diept hoe collectieve herinneringen aan his-
torische gebeurtenissen gevormd zijn door 
middel van fotografie Herinneringen staan na-
melijk niet op zichzelf. Ze vormen zich binnen 
een gemeenschap, door deel te nemen aan 
de maatschappij en door groepservaringen 
te delen. Individuele herinneringen worden 
gevormd en blijven bewaard door middel van 
verhalen, rituelen en beelden die gecreëerd 
worden door anderen. Dit roept meerdere vra-
gen op. Wat is de relatie tussen persoonlijke 
en collectieve herinneringen? Hoe selectief 
en exclusief is het proces van maatschappe-
lijk herinneren? Wie stuurt dat aan? Welke rol 
spelen de media in het construeren van een 
collectief geheugen?

“
 ‘’Ik vond het indrukwekkend op verschillende 
vlakken. Binnen het ‘hokjesdenken’ is er een 
grote diversiteit door de hele tentoonstelling. 
Erg mooi gepresenteerd. Het heeft me aan het 
denken gezet, breder inzicht gegeven & nieuw 
voornemen om (bewust) geen vooroordelen te 
hebben in situaties waar dit voorheen vaak on-
bewust wel gebeurd.’’ 

Bezoeker over Voorbij Wij en Zij (2017)
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TALENT SPREAD

Marica Kolcheva ontwikkelde het pro-
ject Metereologica Observations (2019) in  
FOTODOK’s talentontwikkelingsprogramma: 
Stipendium Dialoog. Hierin kreeg zij finan- 
cieel, inhoudelijk en productioneel onder-
steuning. In 2019 is het project tentoongesteld 
bij FOTODOK. Kolcheva heeft een publicatie 
gemaakt van het werk en er zijn meerdere  
Taferelen avonden georganiseerd rondom het 
thema van haar werk. 

Meteorologica Observations is het eerste deel 
van een doorlopend visueel onderzoek naar 
de studie van de atmosfeer, waarbij we weten-
schap zouden kunnen beschouwen als ‘magie 
die werkt’. Marica Kolcheva streeft ernaar om 
meer zichtbaarheid te geven aan dit complexe 
en uiterst dynamische systeem. Kan een beter 
begrip van de meteorologische praktijk door 
middel van fotografie een rol spelen bij het 
overbrengen van weer- en klimaatinformatie?
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2. DE PIJLERS VAN FOTODOK

2.1 Ambitie 

FOTODOK daagt haar publiek door middel 
van onder meer tentoonstellingen uit vanuit 
verschillende perspectieven na te denken 
over urgente maatschappelijke onderwerpen. 
FOTODOK streeft ernaar om met kwalitatief 
hoogstaande documentairefotografie een 
steeds groter en diverser publiek te bereiken.

Om deze ambitie van groter, meer en diverser 
te kunnen waarmaken, is de artistieke kwali-
teit erg belangrijk. Het FOTODOK-team heeft 
zichzelf dan ook ten doel gesteld continu op 
de hoogte te zijn en te blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen (en buiten) de docu-
mentairefotografie. We realiseren dit door on-
der meer het zorgvuldig onderhouden van ons 
netwerk en het raadplegen van vakliteratuur. 
We zijn onderdeel van en dragen bij aan een 
kundig internationale netwerk van collega’s en 
experts. Met hen werken we actief samen en 
winnen we bijvoorbeeld informatie en advies 
in over lokale kunstenaars. Daarnaast hebben 
we tal van samenwerkingen met kunstacade-
mies én visiteren we regelmatig ateliers. Ook 
bezoeken we belangrijke evenementen en 
beurzen. De teamleden reizen regelmatig naar 
internationale fotografiebeurzen zoals Paris 
Photo, Les Rencontres d’Arles, The London 
Photo Festival etc. 

2.2. Jaarthema’s
De afgelopen jaren focuste FOTODOK zich op 
twee thema’s per jaar die de inhoud stuurden 
van een brede programmering met tentoon-
stellingen, een verdiepingsprogramma, edu-
catief programma en talentontwikkeling. 

Sinds kort werken wij één thema per jaar uit. 
Door een thema niet voor een half jaar maar 
voor een jaar centraal te stellen creëren we 
meer ruimte voor verdieping. Op deze manier 
hebben wij meer tijd om gedurende het jaar 
meer kunstenaars, bedrijven, organisaties, 
opleidingen en andere geïnteresseerden te 

betrekken en uit te nodigen een bijdrage te le-
veren. Deze bijdragen komen het programma 
financieel en organisatorisch ten goede én 
inhoudelijk. Zo betrekken we onze partners 
actief bij diverse discussies over wat maat-
schappelijk relevant of urgent is. 

Voortkomend uit onze vraag: Wat zijn de fun-
damentele en onomkeerbare veranderingen 
wanneer we kijken naar de ontwikkelingen 
in de samenleving? oftewel: Op welke manier 
definiëren bepaalde ontwikkelingen deze tijd? 
Hebben we voor de komende cultuurnota- 
periode de volgende thema’s centraal gesteld: 

• State of Mind - Hierin doen we onderzoek 
naar de focus die in de 21e eeuw is komen 
te liggen op de gemoedstoestand van de 
mens. Denk hierbij aan mentale aandoe-
ningen zoals alzheimer en schizofrenie 
maar ook de menselijke drang naar mind-
fullness. We werpen ook een blik op de 
toekomst: Wat is de invloed van kunstma-
tige intelligentie op ons brein?

• Borders and Security - Welke grenzen zijn 
er in de 21ste eeuw? Zijn deze nog steeds 
nodig? Beschermen ze ons of zorgen ze 
juist voor verdeling? Dit kunnen fysieke 
grenzen zijn tussen landen waarin globali-
sering en immigratie centraal staan, maar 
ook de ‘onzichtbare’ grenzen die econo-
misch arme wijken van rijke scheiden. 

• Data - FOTODOK kijkt hier naar de demo-
cratisering van informatiestromen en het 
archiveren van data. Op welke manier kan 
zowel het individu als het collectief ge-
bruik maken van deze democratisering? 
Ook lijkt mens lijkt zich op de overload aan 
data te focussen, maar wat zijn eigenlijk 
de gevolgen van dataverlies door de snel 
veranderende informatiesystemen?

• Shifting Roles - Door de globalisering 
en migratie veranderen de economie en 
machtsverhoudingen in razend tempo. De 
transities zorgen voor systeempijn: hoe 
kunnen we ons nog verhouden tot grote 
economische systemen waar we geen grip 
op lijken te hebben? 

Migratie en klimaatverandering zijn momen-
teel dé grote onderwerpen die de gemoe-
deren flink bezig houden. Wanneer het gaat 
over klimaatvluchtelingen hangen ze zelfs 
nauw samen. De urgentie van deze thematie-
ken is voortdurend hoog. Om deze reden zijn 
het de komende jaren vaste waarden in het 
gedachtegoed en daarmee in het programma 
van FOTODOK. Zij zullen zich als rode draden 
door al onze tentoonstellingen, presentaties 
en projecten weven. De vluchtelingencrisis 
bijvoorbeeld was de afgelopen jaren meerde-
re malen op verschillende plekken in het pro-
gramma terug te vinden zonder dat dit thema 
op zichzelf was benoemd, geprogrammeerd 
of gepresenteerd. Deze aanpak zullen wij de 
komende jaren doorzetten op het gebied van 
migratie en klimaat. 

In het programma werken we nadrukkelijk 
niet met vooraf ingevulde agenda’s. We 
vinden het te belangrijk om bij alle the-
ma’s op de actualiteit te kunnen blijven 
inspelen

Irene Antonia Diane Reece, Billie-James, 2019
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2.3. De Machinerie

We staan aan het begin van een nieuw de-
cennium waarin de keuzes die we nu ma-
ken bepalend zijn voor de toekomst van de 
wereld. FOTODOK’s missie om de veran-
derkracht van beeldmakers in te zetten en 
mensen handvatten te bieden om tot gefun-
deerde maatschappelijke keuzes te komen 
voelt belangrijker dan ooit. We willen in dit 
cruciale decennium zoveel mogelijk mensen 
bereiken met de visuele verhalen rond deze 
maatschappelijke kwesties.  

Samenwerkende partners 
In 2022 zal FOTODOK verhuizen naar De  
Machinerie in het Werkspoorkwartier in 
Utrecht. Met het zetten van deze stap creëren 
we een hoognodige ruimte voor visuele cultuur 
in Utrecht. Onder dit dak komen verschillen-
de (beeldende) organisaties samen om nieu-
we perspectieven te bieden op grote maat-

schappelijke onderwerpen. De plek huisvest 
diverse organisaties en ondernemers zoals 
Het Nederlands Film Festival, De Maakruimte 
en Hoogt on Tour. Met deze partijen willen we 
nieuwe vertel- en verhaalvormen ontwikke-
len, testen en een podium geven. Samen met 
de andere organisaties in het gebouw en in 
samenwerking met de buurt kunnen wij ons 
onderzoek en repertoire verder uitbreiden. 
Door samen projecten te bedenken en te ont-
wikkelen, kunnen we zo onze relevantie ver-
hogen. Co-creatie optima forma kortom.

Ruimere ‘openingstijden’
De mogelijkheid om 12 maanden per jaar te 
programmeren in plaats van de huidige 6 
maanden biedt mogelijkheden voor een rui-
mere programmering. Er ontstaan meer moge-
lijkheden voor het stimuleren en begeleiden 
van jong talent, voor het verdiepingsprogram-
ma’s en voor educatie op locatie. 

Publieksbereik
Deze nieuwe locatie biedt FOTODOK betere 
mogelijkheden voor een groter, nieuw en di-
verser publieksbereik. Niet alleen heeft het 
cluster aan organisaties een hogere vindbaar-
heid voor en een grotere aantrekkingskracht 
op bezoekers, de nieuwe locatie is ook een 
uitnodiging voor scholen uit alle wijken van 
Utrecht en daarbuiten om ons te bezoeken 
voor op maat gemaakte workshops of rond-
leidingen. 

Programmering
De verhuizing brengt een radicale verandering 
voor FOTODOK met zich mee. De verplaatsing 
van FOTODOK naar de Machinerie betekent 
dat er twee verschillende periodes zijn voor 
de ontwikkeling van FOTODOK’s programma. 
2021 en 2022 zullen fungeren als de transi-
tieperiode waarin we verbindingen leggen, de 
plannen in kaart brengen, verhuizen en ons de 
nieuwe plek eigen maken. In die eerste twee 
jaar zal de aandacht ‘naar binnen’ moeten, zo-
dat we in de aansluitende periode van twee 
jaar kunnen ‘knallen’. In 2023 en 2024 zullen 
we uitpakken met een grote hoeveelheid aan 
bijzondere tentoonstellingen en evenemen-
ten.  

Het programma van 2021/2022 is dus enigs-
zins teruggeschroefd in vergelijking met 
2023/2024.

 

Martha Stroo, introductie van De Machinerie tijdens Culturele Zondag, 2019
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Irene Antonia Diane Reece ontwikkelde het 
project Billie-James (2019) binnen het Paris 
College of Art, met inhoudelijke begeleiding 
vanuit FOTODOK. In 2019 is het project ge-
selecteerd als één van de drie winnaars voor 
FOTODOK’s Blurring the Lines. Daardoor was 
dit werk te zien tijdens Paris Photo, in Utrecht 
op de HKU, was het onderdeel van de publica-
tie van Blurring the Lines 2019 en heeft Reece 
meerdere keren een presentatie kunnen ge-
ven over haar werk voor een breed publiek. 

Als visueel activist bevraagt Reece de maat-
schappelijke perspectieven op rasseniden-
titeit en bestrijdt ze de sociale normen met 
betrekking tot het zijn van een zwarte Mexi-
caanse vrouw, woonachtig in De Verenigde 
Staten en Europa. Billie-James is een project 
dat inzicht geeft in de Afrikaanse diaspora, 
sociaal onrecht en daarvoor haar persoonlijke 
familiegeschiedenis centraal stelt. 
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2.4  De pijlers

In 2014 maakten we één biljoen foto’s, schreef 
Nicholas Mirzoeff, ‘Professor of Media, 
Culture and Communication’ aan NYU. Dat 
is meer dan we daarvoor vanaf het ontstaan 
van de fotografie in totaal hadden gemaakt. 
Maar wat zegt al dat beeld eigenlijk nog, als 
je eindeloos kunt scrollen en de keuzes over-
weldigend zijn? 

FOTODOK als ‘’space to see, think & learn’’: 

FOTODOK ziet haar betekenis en relevantie 
voor publiek met name in het presenteren van 
verschillende perspectieven op maatschap-
pelijke thema’s waardoor een caleidoscopi-
sche visie op de wereld ontstaat. Daarnaast 
stimuleren we publiek na te denken en kri-
tisch te reflecteren op deze thema’s. We ver-
wachten dat het publiek leert om (anders) 
naar beeld te kijken en daarmee leert van de 
pluriformiteit aan verhalen.  

Talentontwikkeling

Educatie Tentoonstellingen

Verdiepingsprogramma

FOTODOK

Tentoonstelling

Lighthouse

Scholieren 
Award 

FOTODOK
Book Club 

Taferelen

Betweter-
festival

Culturele
Zondagen en
Uitfeest

 o.a. Unseen & 
Les Rencontres 
 d’Arles

 Le Guess Who

Buitenruimte 
tentoonstelling

Lighthouse

Workshops
Fotokids

Workshops
Fotokids op 
locatie

Scholieren
Award

Workshops
divers 

IMC Weekend-
school & IMC
On Tour

Wat een 
portret!

Rondleidingen
tentoon-
stellingen

Blurring the
Lines

Werkveld 
pitch dagen  
op academies

Blurring the
Lines

Publicaties en Boeken 
Blurring the Lines talentontwikkeling, Tentoonstellingsverdieping, Lighthouse talentontwikkeling

Virtual Presence, Nieuwsbrieven, FOTDODOK website, Blurring the Lines website, Social media

Online presentatie en Communicatie 

Programma overzicht

2.4.1. Tentoonstellingen
Het tentoonstellingsprogramma van  
FOTODOK bestaat uit een aantal verschillen-
de typen tentoonstellingen:

1. Een groepstentoonstelling. Deze biedt 
ruimte biedt aan 8 tot 10 internationale en 
lokale kunstenaars, gevestigde namen en 
nieuw talent.  Vaak is dit buitententoon-
stelling op het Domplein of op een andere 
plek in de openbare ruimte. Hiervan wor-
den er twee per jaar georganiseerd. Dit 
type programmering vraagt om veel re- 
search, productie uren en financiering. 

2. De Scholieren Award. In deze tentoonstel-
ling stellen we de resultaten tentoon van 
het educatief programma van FOTODOK. 
Dit is een event voor de jongste groep 
makers waarmee FOTODOK werkt. Het 
gaat hier om scholieren uit het (V)MBO. 
Het event wordt in samenwerking met het  
Grafisch Lyceum Utrecht en X11 opgezet. 

3. Co-producties. Dit zijn tentoonstellingen 
die op aanvraag worden gemaakt voor 
organisaties en bedrijven. Het Betweter- 
festival is hier een goed voorbeeld van. 
Ook maakte FOTODOK werk op maat voor 
Cap Gemini en Philips. Van dit type ont-
wikkelen we er gemiddeld twee per jaar. 

4. Virtual Presence. FOTODOK’s online ten-
toonstellingsplatform. Dit platform is al-
lereerst een manier om geselecteerde ten-
toonstellingen te archiveren. FOTODOK’s 
fysieke tentoonstellingen worden hier 
door middel van 360 graden foto’s gepre-
senteerd. Het biedt tegelijkertijd ook de 
mogelijkheid om nieuwe content aan het 
thema aan toe te voegen. Zo blijft de ten-
toonstelling aansluiten op de actualiteit. 
Jaarlijks leggen we twee tentoonstellingen 
op deze wijze vast. 

5. Talentontwikkelings tentoonstellingen wor-
den gemaakt om werk van nieuw talent 
aan een zo groot mogelijk publiek te laten 
zien. Dit kunnen tentoonstellingen zijn bij 
FOTODOK zoals de tentoonstelling van 
studenten van de HKU afgelopen zomer 
maar dat kunnen ook tentoonstellingen 

zijn op andere locaties zoals de jaarlijkse 
tentoonstelling in Parijs met het project 
Blurring the Lines. De hoeveelheid ten-
toonstellingen hiervan is wisselend maar 
gemiddeld genomen sinds 2018 waren het 
er drie per jaar.

Voor de periode 2021-2024 zullen we nieuwe 
typen tentoonstellingen uitwerken gericht op 
het ontwikkelen en presenteren van jong ta-
lent

6. Ruimte voor studio en experiment. Met 
dit tentoonstellingsconcept kunnen  
jonge kunstenaars nieuw werk ontwikke-
len, contact maken met een breder publiek 
en experts ontmoeten. De tentoonstel-
lingsruimte wordt voor drie maanden om-
gebouwd naar speciaal voor dit doeleinde 
ontworpen studio’s. De studio’s worden in 
de eerste plaats aangeboden aan de deel-
nemers van het Lighthouse-talentontwik-
kelingsprogramma (zie 2.4.4.Talentontwik-
keling). 4 tot 8 geselecteerde kunstenaars 
kunnen zich hier vestigen en in deze perio-
de hun projecten hier ontwikkelen. Terwijl 
de werken regelmatig worden geëvalueerd 
en het lopende werk in een tentoonstel-
lingscontext wordt getoond, creëren kun-
stenaars geleidelijk grotere installaties. 
Op specifieke dagen zijn de studio’s toe-
gankelijk voor publiek. Het publiek kan de 
kunstenaars zien werken en ontmoeten. 
Een één-op-één dialoog tussen maker en 
publiek wordt mogelijk gemaakt. 

7. Een rondreizende buiteninstallatie is een 
andere verandering die we in de komen-
de vier jaar willen doorvoeren. FOTODOK’s 
buiteninstallatie vindt normaal plaats in 
Utrecht op het Domplein. Deze installatie 
willen we graag naar ten minste één ande-
re plek te verhuizen, bij voorkeur naar een 
buitenwijk van de stad of zelfs daarbuiten. 
Hier wil FOTODOK middels documentai-
refotografie de impact vergroten van een 
aantal grote maatschappelijke thema’s 
buiten de voor de hand liggende stads-
gebieden. Met lokale instellingen wordt 
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samengewerkt worden aan de openbare 
programmering rondom deze presentaties. 

2.4.2.  Verdiepingsprogramma
FOTODOK’s verdiepingsprogramma is een 
ruimte voor kruispunten en onverwachte ver-
bindingen tussen de culturele sector en ande-
re maatschappelijke terreinen. Het biedt po-
tentie aan veel nieuwe samenwerkingen met 
zowel met kunstenaars als organisaties. Ook 
de ontmoeting is belangrijk: tussen sprekers 
onderling maar ook tussen publiek en spre-
kers. Daarmee creëren we draagvlak bij een 
breed publiek. Ieder programma heeft daar-
naast zijn eigen kenmerken en speerpunten. 

Book Club – 4 avonden per jaar
Vijf  jaar geleden is FOTODOK gestart met de 
FOTODOK Book Club. Dit voltrok zich in de 
kelder van het gebouw aan de Lange Nieuw-
straat. Zo’n 30 bezoekers waren aanwezig. Elk 
kwartaal programmeerden we er één. 

Inmiddels zijn we 20 edities verder. Tegen-
woordig wordt het event gehost door Tivoli-
Vredenburg en zijn er per editie zo’n 200 tot 
250. In het publiek zitten de fotograferende 
professionals en fotografieliefhebbers: stu-
denten, fotografen, grafisch vormgevers, uit-
geverijen, curatoren en editors vinden allen 
hun weg naar dit bijzondere event.

De Book Club moet in de periode 2021-2024 
uitgroeien tot hét visitekaartje voor het vertel-

len van visuele verhalen en het belang daar-
van voor de samenleving. 

Taferelen – 15 avonden per jaar
Sinds 2017 maakt Taferelen met succes deel 
uit van FOTODOK’s programmering. Het is een 
serie evenementen die gedurende de looptijd 
van de tentoonstelling op donderdagavond 
plaatsvindt. In 1,5 jaar tijd hebben meer dan 
30 van deze avonden plaatsgevonden. Tafe-
relen biedt verdieping door een subthema uit 
de tentoonstelling centraal te stellen. Door de 
meer kleine en intieme opzet van Taferelen, 
stimuleren we de dialoog tussen publiek en 
sprekers. In twee lezingen van ongeveer drie 
kwartier wordt de visie van een kunstenaar/ 
beeldmaker gecombineerd met die van een 
(ervarings)deskundige of expert. De avonden 
starten met een rondleiding van de curator 
door de tentoonstelling en worden afgesloten 
met een Q&A. Gedurende de lezingen is er 
eten van restaurant SYR. 

Festivals – gemiddeld 15 dagen per jaar
Om haar bereik en zichtbaarheid te vergro-
ten, neemt FOTODOK elk jaar deel aan diver-
se festivals. FOTODOK laat dan binnen het 
jaarthema werk zien van diverse kunstenaars. 
Zo programmeert FOTODOK tijdens Le Guess 
Who en Festival Oude Muziek en ontwikkelt 
het aanvullende programmering voor alle  
Culturele Zondagen en het Uitfeest. Voor het 
project Blurring the Lines (zie 2.4.4.Talentont-
wikkeling) was FOTODOK te vinden op festi-
vals specifiek voor fotografie professionals 
zoals Unseen Amsterdam, Paris Photo en Les 
Rencontres d’Arles.
     
Maatwerk
De presentaties die FOTODOK in opdracht 
of in samenwerking met ontwikkelt, zijn al-
tijd in samenspraak met de organisatie en 
beeldmakers en actueel. Het Betweterfestival 
bood ons bijvoorbeeld de kans beeld als een 
gelijkwaardige partner van lineaire model-
len, cijfers en de wetenschap te presenteren. 
Werk in commerciële opdracht is FOTODOK 
ook niet vreemd. Zo ontwikkelde het voor een 

“
 “The exhibition Joint Memory: Photographic 
Fragments was one of a kind, in terms of 
gathering some of the most iconic events and 
eras in modern history from around the globe. 
Very profound, clever and to the point. I’m very 
glad to have my work beside such creative and 
well known international artists.”

Kunstenaar Parisa Aminolahi

tweetal specifieke bijeenkomsten van Cap  
Gemini en Philips mini-exposities op maat. 

Rondleidingen
FOTODOK werkt met een vaste groep rondlei-
ders die ieder op hun eigen manier een groep 
meenemen in het tentoonstellingsthema. 
Hierbij maken de rondleiders onder andere 
gebruik van de basisprincipes van de I ASK 
rondleidmethode en VTS technieken. Voor 
elke nieuwe tentoonstelling onderzoeken de 
rondleiders samen met de curator het thema, 
verdiepen zich grondig in de werken en kiezen 
samen invalshoeken die ze kunnen inzetten 
voor verschillende doelgroepen. Zo wordt de 
informatie effectief afgestemd op de wensen 
en achtergrond van de betreffende groep.

“
‘’Fijn om met een rondleider naar de tentoon-
stelling te kijken. Het interactieve karakter 
draagt veel bij aan het plezier beleven van de 
bezoekers. De tentoonstelling sluit goed aan 
bij wat mensen bezighoudt (kritisch kijken 
naar nieuwsbronnen).’’ 

Bezoeker over Joint Memory, Photographic 
Fragments (2019).

Martha Stroo, Taferelen, 2019
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2.4.3.  Educatie
Nu bijna ieder kind al een smartphone bezit, 
is begrijpend kunnen kijken en je met de juis-
te kennis en vaardigheden kunnen verhouden 
tot de beeldcultuur om ons heen belangrijker 
dan ooit. De verschuiving van het geschreven 
woord naar bewegend beeld is al tijdenlang in 
volle gang, maar het onderwijs beweegt daar 
(nog) niet genoeg in mee.
FOTODOK maakt al ruim 10 jaar kinderen 
en jongeren wegwijs in fotografie met inspi-
rerende onderwijsprogramma’s. Fotografie 
als beeldend middel om jezelf expressief en 
artistiek te uiten, om je verhaal te vertellen, 
maar ook als functioneel middel om de wereld 
tot je te nemen. Begrijpend leren kijken als 
belangrijke aanvulling op begrijpend leren le-
zen en rekenen. We trainen onder de noemer 
begrijpend kijken kritische kijkvaardigheden, 
mediawijsheid en 21st century skills en stimu-
leren de creatieve en artistieke ontwikkeling 
door middel van fotografie. In onze educatie 
maken we gebruik en mixen we aspecten van 
beproefde kijk-methodes als Visual Thinking 
Strategies, Artful Thinking Routines en klas-
sieke beeldanalyse. Voor ons is het vertragen 
in het kijken de eerste en meest belangrijke 
stap in alles wat we doen. De tijd nemen om te 
kijken wat jij (en de ander) ziet, en dat zonder 
oordeel met elkaar te bespreken en te analy-
seren is een  waardevolle opmaat en wat ons 
betreft onmisbaar om te komen tot het maken 
van eigen werk. 

Platform Begrijpend Kijken
Prachtige projecten zijn de afgelopen jaren 
ontwikkeld in samenwerking met kunste-
naars, scholen en scholieren. Zowel de les-
programma’s, de Scholieren Award als diverse 
workshops zijn van grote toegevoegde waarde 
gebleken. 

FOTODOK start daarom met de ontwikkeling 
van een online educatie platform waarin we 
onze kennis van een decennium beeldonder-
wijs zichtbaar en toegankelijk maken. Micro-
learnings, inspiratievideo’s, lesideeën, best 
practices, actuele onderwerpen en de moge- 

lijkheden tot samenwerking en verdieping. 
In 2020 onderzoeken we hoe een dergelijk 
platform eruit moet zien, aan welke voor- 
waarden het moet voldoen en uiteraard wat 
de behoeften van docenten en leerkrachten 
zijn. De input en al het bestaande materiaal 
vormen de basis voor het te bouwen platform 
dat vanaf 2021 vorm zal krijgen.

Verdiepende samenwerkingen 

FOTODOK Scholieren Award
In de komende periode zetten we onze sa-
menwerking met het Grafisch Lyceum en X11 
voort. De FOTODOK Scholieren Award laat  
ieder jaar 300 scholieren werken aan hun  
eigen documentaire fotoserie. Dit gebeurt 
onder begeleiding van drie professionele  
fotografen uit het veld  die samenwerken met 
de vakdocenten van de school. De tien beste  
series worden uitgekozen voor een tentoon-
stelling in de openbare ruimte. De tentoon-
stelling is gratis toegankelijk. 
In aanloop naar het tienjarig jubileum in 2022 
maken we een publicatie waarin we de beste 
series van de afgelopen tien jaar bundelen.

Kunstcentraal
Met ingang van schooljaar 2020/2021 starten 
we een driejarige samenwerking met Kunst 
Centraal, de provinciale organisatie in Utrecht 
op het gebied van kunst- en cultuureducatie. 
In het voorjaar 2020 ontwikkelen we samen 
een lesprogramma over portret en identiteit. 
Deze insteek is ontleend aan één van de vaste 
FOTODOK workshops. 

Vanaf september 2020 wordt in de provincie 
Utrecht het lesprogramma drie jaar lang in-
gezet bij diverse participerende scholen aan 
het Kunstmenu. Naar verwachting worden per 
schooljaar tussen de 60 en 100(!) lessen ge-
geven door de vakdocenten van FOTODOK.

IMC Weekendschool
In de afgelopen jaren hebben de paden van 
FOTODOK en de IMC Weekendschool Utrecht 
zich al meerdere malen gekruist. In het voor-

jaar van 2019 ontwikkelden we samen: Wel- 
come to my world. Een project waarin leer-
lingen door middel van beeld en tekst reflec-
teren op wie ze zijn. We  wilden graag zoveel 
mogelijk mensen met dit onderzoek mee laten 
kijken. Dit resulteerde in een buitenexpositie 
en een prachtig jaarboek met portretten van 
de leerlingen.
In de komende jaren willen we de leerlingen 
al eerder kennis laten maken met FOTODOK’s 
programma. Dat biedt ze de mogelijkheid om 
gedurende hun Weekendschool loopbaan al 
te werken aan een fotografisch document dat 
een weergave is van hun ontdekkingstocht. 
Momenteel zijn we in gesprek met IMC on Tour 
over hoe fotografie nieuwkomers kan helpen 
zich te uiten. Staken we bij de Weekendschool 
Welcome to my World in op toekomstvisie en 
dromen, bij IMC on Tour is Welcome to my 
World een introductie op Utrecht als nieuwe 
woonplaats.

Fotokids programma
Elke schoolvakantie organiseert FOTODOK 
twee workshops die toegespitst zijn op het 

niveau en de belevingswereld van twee leef-
tijdscategorieen: 7 - 11 jaar en 12 - 16 jaar. 
Elke workshop heeft een wisselende inhoud 
en belicht een ander aspect van visuele ge-
letterdheid.Door de groepjes op maximaal 8 
deelnemers te houden kunnen we waarbor-
gen dat er genoeg persoonlijke aandacht en 
begeleiding is. 

 

Martha Stroo, opening Joint Memory, Photographic Fragments , 2019
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Viktor Naumovski ontwikkelde het project 
Standing in The Sun (2019) binnen de KABK in 
Den Haag. In 2019 is het project geselecteerd 
als één van de drie winnaars voor FOTODOK’s 
Blurring the Lines. Daardoor was dit werk te 
zien tijdens Paris Photo, in Utrecht op de HKU 
en was het onderdeel van de publicatie van 
Blurring the Lines 2019.

Standing in the Sun is geïnspireerd op de emo-
tionele ervaring van het opgroeien in Mace-
donië, de geboortegrond van Naumovski. 
Een  coming of age-verhaal over een groep 
jongens die in een buitenwijk van Skopje, Ma-
cedonië woont. De transitie die het land door-
maakt wordt verkend vanuit het perspectief 
van de jongens waarbij mannelijkheid en na-
tionale trots worden gevierd.



FOTODOK VIERJARENPLAN 2021-2024 FOTODOK VIERJARENPLAN 2021-2024

26 27

2.4.4. Talentontwikkeling
FOTODOK ziet het als haar verantwoordelijk-
heid om niet alleen zichtbaarheid te creëren 
voor het visuele werk van jonge makers, maar 
ook om ze op andere manieren te ondersteu-
nen. Dat doen we door ons netwerk open te 
stellen voor deze makers en door een plat-
form en een plek te zijn waar ze zich direct 
na het afstuderen kunnen doorontwikkelen.  
FOTODOK werkt hierin nauw samen met di-
verse academies zoals de HKU, Willem de 
Kooning academie, KABK, AKV St.Joost en de 
Fotoacademie. 

“
“Bij FOTODOK voelde ik me tijdens mijn op-
leiding al welkom om te reflecteren op mijn 
werk en FOTODOK stimuleerde me om een 
artistieke visie te vormen op maatschappelij-
ke en actuele onderwerpen met altijd waar-
devolle feedback van professionals binnen en 
buiten de kunst gerelateerd aan de thema’s 
die me bezig houden. De verbindingen en het 
netwerk naast de presentatiemogelijkheden 
voor jonge makers waar we met budget aan 
het werk kunnen is van groot belang in het 
ecosysteem voor de documentaire fotografie 
in Nederland.”

Bart Lunenburg 2019 die nieuw werk ontwik-
kelde voor de tentoonstelling Joint Memory, 
Photographic Fragments.

- LIGHTHOUSE - nationaal / doorlopend pro-
gramma van 6 maanden
Met Lighthouse stimuleert FOTODOK de uit-
wisseling van kennis. Tijdens dit project krij-
gen ze de mogelijkheid om nieuwe samen-
werkingen aan te gaan. De bedoeling van dit 
project is om ruimte voor experiment voor 
jong talent te creëren en ze een professioneel 
netwerk aan te bieden. 
Het Lighthouse- programma biedt  
FOTODOK biedt zeven recent afgestudeerde 
fotografen en beeldmakers de mogelijkheid 
om een nieuw project te ontwikkelen. Met een 
startbudget van 500 euro en een onkosten-
vergoeding worden ze in staat gesteld deel te 
nemen aan een aantal intensieve masterclas-
ses. Naast de masterclasses doen ze ook mee 
aan een divers programma-aanbod. Ze krijgen 
de mogelijkheid een geheel nieuw concept te 
ontwikkelen en dit uit te werken tot een vol-
waardig projectplan. Ze worden inhoudelijk 
(theoretisch en visueel) en technisch bege-
leid. Na 6 maanden dienen alle deelnemende 
makers hun plan bij een jury. Zij selecteren 3 
voorstellen. De 3 makers ontvangen elk 2500 
euro voor het verder uitwerken van hun plan-
nen. De resultaten worden gebundeld in één 
publicatie en gepresenteerd bij FOTODOK.
Met een goed projectplan in de hand kent dit 
programma bovendien geen verliezers, alleen 
nieuwe kansen. Met dit plan kunnen ze nieu-
we samenwerkingen aangaan, financiering el-
ders kunnen aanvragen en stappen onderne-
men om de plannen nog verder uit te werken. 

De eerste pilot editie van Lighthouse is ge-
start in september 2019 en loopt nog tot en 
met September 2020. 

“

“

- BLURRING THE LINES - internationaal / het 
hele jaar door
In samenwerking met Paris College of Art 
(PCA), Urbanautica Institute en de HKU zet 
FOTODOK in 2021-2024 het project Blurring 
the Lines voort. Dit project heeft als doel vi-
sueel afstudeeronderzoek verder te brengen. 
Het draagt tevens bij aan een interacademi-
sche dialoog over het belang van onderwijs 
in de fotografie. FOTODOK vindt het hierbij 
belangrijk dat deze makers (inter)nationale 
erkenning krijgen. De internationale samen-
werkingsverbanden met academies, partner-
organisaties en studenten staan in dit project 
daarom voorop. 

Het project bestaat uit een rondreizende ten-
toonstelling, een publicatie en een website. 
Een eerdere editie van Blurring the Lines in 
2019 toonde 25 projecten afkomstig van 19 
kunstacademies uit 11 verschillende landen. 
De ambitie voor de periode 2021-2024 is om 
de diversiteit aan projecten te vergroten o.a. 
kijkend naar de geografische afkomst van de 
makers. Hiermee vertegenwoordigen de pro-
jecten beter wat er in de wereld speelt. 

 “Thanks to the FOTODOK team for the first 
time in many years, I forgot what stress is. All 
that I’m left with now is just to create.’’

Victoria Chaushyan (KABK)

‘’Fotodok is one of my favorite art & photogra- 
phy related institutions in the Netherlands. 
It is a place that focuses on important sto-
ries and showcase how artists are trying to 
shed a light on important social issues. While  
there are other institutions that would claim 
that they are doing hat, often rules of the 
art-market and aesthetics over-ride that ambi-
tion. That is not the case with Fotodok.” 

Indra Gleizde (KABK)

Martha Stroo, Lighthouse talentontwikkelingsprogramma , 2019

Martha Stroo, Lighthouse talentontwikkelingsprogramma , 2019
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3. BETEKENIS VOOR MAKERS, PUBLIEK &  
SAMENWERKINGSPARTNERS

3.1  FOTODOK lokaal, nationaal en internatio-
naal

Kenniscentrum voor beeldverhalen in Utrecht
FOTODOK bevindt zich al sinds haar ont-
staan in Utrecht, de stad die kennis en cul-
tuur vanzelfsprekend verbindt. FOTODOK 
brengt beeldmakers, theoretici en publiek 
samen in al haar programma’s en doet dat 
veelal in samenwerking met bedrijven, scho-
len en organisaties uit Utrecht. Enkele van de 
vele voorbeelden hiervan zijn de HKU waar-
mee we samenwerken voor de talentont-
wikkelingsprogramma’s, TivoliVredenburg 
die de FOTODOK Book Club mede mogelijk 
maakt maar ook Studium Generale waardoor  
FOTODOK een vast onderdeel is gewor-
den van het Betweterfestival. Ook bedrij-
ven die gevestigd zijn in Utrecht, zoals Cap 
Gemini, wisten FOTODOK te vinden. FOTODOK 
staat in de stad sterk naast andere presen-
tatie-instellingen en musea zoals Casco Art  
Institute: Working for the Commons, BAK, 
IMPAKT maar ook Museum Speelklok, het 
Centraal Museum en Het Utrechts Archief. 
Thematisch en organisatorisch zijn er over-
eenkomsten met andere instellingen en 
daarin worden dan ook regelmatig samen-
werkingen opgezocht door elkaars ruimte 
te gebruiken, gezamenlijke evenementen te 
organiseren maar ook in de programmering 
elkaar op te zoeken. Qua doelstellingen en 
uitingsvormen hebben we echter ook een ei-
gen signatuur en verantwoordelijkheid in het 
Utrechts landschap. FOTODOK wordt daarin 
vaak gezien als de flexibele partner die snel 
kan schakelen en programma’s kan samen-
stellen rondom urgente en maatschappelijke 
thema’s. FOTODOK is ook betrokken bij BK-
NU en Art Utrecht. Ondertussen is FOTODOK 
onlosmakelijk verbonden met de stad Utrecht 
en dé plek geworden die instellingen, bedrij-
ven, organisaties, scholen en makers weten te 
vinden wanneer ze op zoek zijn naar bijzon-
dere beeldverhalen die aansluiten bij maat-

schappelijke thema’s. In de toekomst zien 
we dan ook veel mogelijkheden voor nieuwe 
samenwerkingen met bestaande en nieuwe 
partners. 

In de loop van 2022 verhuist FOTODOK van 
de Lange Nieuwstraat in het Museumkwar-
tier naar het Werkspoorkwartier naar De  
Machinerie. In het Werkspoorkwartier liggen 
meer mogelijkheden voor een goede toegan-
kelijkheid, interessante samenwerkingen met 
andere (culturele) partners maar vooral ook 
met een nieuw publiek, buiten het stadscen-
trum. 

Nationaal en Internationaal
De verschillende rollen van organisaties 
als het Nederlands Fotomuseum, Foam,  
UNSEEN, Paradox, Huis Marseille, BredaPhoto,  
Noorderlicht, DuPho en FOTODOK zijn van 
groot belang voor een gezond fotografisch 
ecosysteem op nationaal niveau. De zorg 
voor en ontsluiting van het nationale, histo-
rische fotografie-archief door het Nederlands  
Fotomuseum, het onderzoeken en maken van 
nieuwe verhalen in samenwerking met makers 
door productiehuis Paradox, de rol van de fo-
tofestivals om een groot publiek te bereiken 
en maatschappelijk draagvlak te creëren, de 
beroepsvereniging DuPho voor alle professio-
nele fotografen, het slim programmeren van 
publiekstrekkers naast jong en onbekend ta-
lent door Foam om een breed publiek te laten 
kennismaken met alle facetten van de foto-
grafie en UNSEEN dat de internationale foto-
grafiegemeenschap naar Nederland haalt. Ze 
hebben allemaal een functie in het nationale 
fotografie landschap. FOTODOK is hierin on-
derscheidend omdat we een flexibele part-
ner zijn die altijd inspeelt op de actualiteit, 
we een stevig educatief programma hebben 
en we jonge makers ondersteunen bij de ont-
wikkeling van nieuw werk en ze tegelijkertijd 
een podium bieden. FOTODOK is de mede- 
oprichter van Platform Fotografie Nederland 
waar de meeste Nederlandse fotografieorga-
nisaties actief lid van zijn. 

Internationaal is FOTODOK de betrouwba-
re partner bij uitwisselingsprojecten, evene-
menten en bij het ontwikkelen van nieuwe 
tentoonstellingen. Bij kunstenaars en foto-
grafen staan we bekend als expertisecentrum 
en kennisbank binnen de documentaire  
fotografie. Met het internationale project  
Blurring the Lines zal FOTODOK zich de ko-
mende jaren vooral focussen op talentont-
wikkeling buiten de grenzen van Nederland. 
Daardoor vergroot FOTODOK ook haar zicht-
baarheid in het internationale professione-
le veld en ontwikkelt nauwere banden met  
internationale academies en festivals. 

Martha Stroo, opening Joint Memory, Photographic Fragments, 2019
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3.2 Betekenis voor publiek 

Door de combinatie van fotografie en maat-
schappelijke thema’s biedt FOTODOK niet  
alleen een ruimte voor fotografie publiek maar 
ook voor een maatschappelijk geëngageerd 
publiek. Hierdoor vindt onherroepelijk een in-
teractie tussen beide velden plaats, waarmee 
fotografie (en de kunsten in een bredere zin), 
de kans krijgt om buiten haar eigen discours 
te treden en een maatschappelijke impact te 
realiseren. FOTODOK beschouwt de interac-
tie tussen verschillende soorten publiek als 
van essentiële waarde. Het gesprek met en 
tussen de bezoekers onderling vindt als van-
zelf plaats en levert regelmatig waardevolle 
interacties en reacties op. De Taferelen avon-
den vinden plaats in ons kantoor. Tafelkle-
den over onze werktafels, sfeerverlichting en  
beamer aan, de sfeer is intiem en persoonlijk. 
Deze setting nodigt uit tot gesprek. Opvallend 
is dat veel Taferelen bezoekers in hun een-
tje naar deze avonden komen. De interactie 
die tijdens deze Taferelen avonden tussen 
de gastsprekers en het publiek plaatsvindt 
zijn van toegevoegde waarde. Met het weke-
lijks bij elkaar brengen van een beeldmaker 
en een (ervarings)deskundige is Taferelen een 
treffend voorbeeld waarin verschillende groe-
pen elkaar vinden en de dialoog met elkaar 
aangaan. Ook de sprekers onderling. 
We zien deze interactie tussen de verschil-
lende soorten publiek bij onze programma’s 
als belangrijke toegevoegde waarde van  
FOTODOK. 

“‘’I’m amazed at the quality of each installa 
tion of the exhibition. While they differ in me-
dium and theme, together they create a fluid 
story, tackling the same question of society. It 
was very interesting and engaging from a psy-
chologist’s point of view, leaving me reflecting 
on how it is impossible to erase the us/them 
boundaries we constantly (re)create, despite 
making efforts in forming a united community. 
We will always search for disparity. Thank you 
for a wonderful exhibition. Tot ziens!’’

Bezoeker over Voorbij Wij en Zij (2017)

“‘’Inspireert om de verschillende manieren van 
tentoonstellen te zien. Onconventioneel en 
passend bij het onderwerp op een manier waar 
ik niet aan had gedacht. Mooie onderwerpen 
en zet aan tot denken.’’ 

Bezoeker over Joint Memory, Photographic 
Fragments (2019)

Verder is FOTODOK aanwezig met pop-up 
tentoonstellingen in de buitenruimte op ver-
schillende locaties in Utrecht en met het ver-
diepingsprogramma’s zoals de Book Club in 
TivoliVredenburg. Ons modulaire expositie-
systeem maakt het mogelijk buiten de Lange 
Nieuwstraat op passende plekken, binnen 
of buiten, te exposeren. Alleen in de buiten-
ruimte zichtbaar zijn is niet genoeg om pu-
bliek in ons programma te interesseren. We 
zorgen waar mogelijk voor een heldere koppe-
ling met ons programma. Ook zoeken we de 
samenwerking op met organisaties die onze 
ruimte op passende wijze inzetten waardoor 
een nieuw publiek FOTODOK leert kennen. Zo 
zijn we een locatie voor het talentenprogram-
ma Fringe tijdens het Festival Oude Muziek, 
gebruikt het Nederlands Film Festival onze 

ruimte tijdens haar festival voor een deel van 
haar educatieve activiteiten en gebruikt het 
IMPAKT festival FOTODOK’s ruimte voor pas-
sende programmaonderdelen. 

Martha Stroo, bezoeker Joint Memory, Photographic Fragments, 2019
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3.3 Samenwerkingspartners

FOTODOK werkt voortdurend samen. Als het 
niet met de makers is, dan met lokale, natio-
nale en internationale partijen. De samenwer-
kingen zijn gebaseerd op gelijkwaardige doel-
stellingen, overeenkomstige thematieken en 
toegevoegde waarde op basis van de exper-
tise. Deze paragraaf voorziet in een beknopt 
overzicht van de samenwerkingen. 

De meeste samenwerkingen komen tot stand 
door het verdiepingsprogramma. De  selectie 
sprekers zijn belangrijke katalysatoren. Af-

hankelijk van het thema worden deze spre-
kers gezocht in diverse werkvelden. Denk 
daarbij aan partners zoals Studium Generale, 
Universiteit Utrecht, Het Utrechts Archief en 
Astare. 
Voor de FOTODOK Book Club werken we voor 
de hosting samen met TivoliVredenburg, voor 
Taferelen werken we voor het diner samen 
met restaurant SYR. 
Voor de talentontwikkelingsprogramma’s 
werkt FOTODOK nauw samen met diverse 
academies, zowel nationaal als internationaal 
zoals hieronder te zien is in de visual ‘’organi-
satiestructuur & samenwerkingen’’.

Tentoonstellingen
Daria Tuminas

Talentonwikkeling
Lisanne van Happen

Educatie
Elsbeth Pijnappels
Janneke Aronson

Verdiepingsprogramma
Lisanne van Happen
Daria Tuminas

Directeur 
Femke Rotteveel

Marketing en 
Communicatie
Patrick Cramer

Productie
Martha Stroo
Puck Barendrecht

HKU 
Utrecht

Aalto
Helsinki

WDKA
Rotterdam

ECAL
Lausanne

ELISAVA
Barcelona

RAFA
Antwerpen

St. Joost
Breda

Bezalel
Jeruzalem

KABK
Den Haag

ETIC
Lissabon DocDocDoc

St. 
Petersburg

FAAP
Sao Paulo

PCA Parijs

BTK
Berlijn

Rodchenko
Moskou 

ISIA
Urbino

SoP
Reykjavik

Urbanautica

X11

Kunst 
Centraal

IMC on Tour

Diverse 
scholen 
MBO

Diverse 
scholen VO

Diverse 
scholen PO

IMC
Weekend-
school

Tivoli 
Vredenburg

Restaurant
SYR

Mr. 
Soundmount

MTS 
Audiovisueel

Gast 
curatoren 

Artenso
Belettering

HOAX

VR-House
Fotolab

IMPAKT

Lex Lijsten

World
Press
Photo

sQuare
Amsterdam

Rob Hornstra

Bedrijven 
o.a. Philips 
& Cap 
Gemini

Sterre
Sprengers

Culturele
Zondagen

Unseen 
Amsterdam

Paris Photo

Les Rencon-
tres d’Arles

Festival
Oude
Muziek

Grafisch
Lyceum

Studium
Generale

Le Guess 
Who

Organisatiestructuur & 
samenwerkingen

Op educatief vlak werken we samen met:
• HKU
• Grafisch Lyceum Utrecht (GLU)
• KABK    
• X11 Media & Vormgeving, 
• AKV|St.Joost    
• IMC Weekendschool Utrecht 
• Willem de Kooning  
• IMC on Tour

Met ingang van schooljaar 2020/2021 starten 
we een driejarige samenwerking met Kunst 
Centraal: de instelling voor cultuureducatie 
van de provincie Utrecht. Daarnaast werken 
we samen met diverse scholen PO, VO en MBO 
die ons steeds opnieuw en vaker weten te vin-
den. Deze scholen komen uit de regio Utrecht 
maar ook daarbuiten. Steeds vaker zien we 
dat deze scholen terugkomen voor nieuwe 
projecten en/of langer willen samenwerken. 

Eerdere samenwerkingen die we voortzetten 
en verder ontwikkelen zijn de programma’s 
met: 
• IMPAKT Festival
• Festival Oude Muziek
• World Press Photo
• Culturele Zondagen 
• Het Nederlands Fotomuseum 
• Le Guess Who
• Betweter Festival
• Paradox
• VR-House
• Unseen Amsterdam
• Centraal Museum Utrecht  
• De Urbanautica Italië 
• De Correspondent 

3.4 Visie en toepassing op Code Diversiteit & 
Inclusiviteit   

FOTODOK wil een genuanceerd verhaal pre-
senteren, een divers publiek bereiken en een 
programma produceren dat verschillende in-
valshoeken rond urgente thema’s belicht met 
een inclusief team en bestuur dat een zo goed 
mogelijke afspiegeling is van de maatschap-
pij. Wat betreft ons programma en samenwer-

kingspartners lukt het steeds beter diversiteit 
en inclusiviteit te borgen. FOTODOK ervaart 
de samenwerking met een diversiteit aan ma-
kers en partners en het ontvangen van een 
gevarieerd publiek als een enorme verrijking. 
De partners en het programma hebben direct 
invloed op de samenstelling van het publiek 
dat FOTODOK bezoekt. Wat betreft de sa-
menstelling van het team is er nog een weg 
te gaan. Wanneer er ruimte is voor nieuwe 
mensen binnen de organisatie, zijn diversiteit 
en inclusiviteit belangrijke criteria. FOTODOK 
ondertekende het manifest van PACT Utrecht 
waarin we het volgende beloven: FOTODOK 
bevordert een inclusief werkklimaat, waarbij 
verschillen positief worden ervaren, uitslui-
ting, ongelijke behandeling en discriminatie 
worden tegengegaan en diverse perspectie-
ven worden gewaardeerd en geïntegreerd. 
FOTODOK hanteert daarnaast actief de  
Cultural Governance Code en Code Culturele 
Diversiteit. Dit leidt tot de volgende concrete 
doelstellingen die FOTODOK hanteert en ook 
invult waar mogelijk.
     
Het team - FOTODOK werkt met een klein 
betrokken team, een groep vrijwilligers, sta-
giaires en heeft een toegewijd bestuur. Qua 
samenstelling van het personeelsbestand zijn 
nog veel stappen te zetten om een represen-
tatieve afspiegeling te vormen van de samen-
leving. Om hier verandering in te brengen, 
volgt FOTODOK de codes die hiervoor hand-
vatten bieden en maakt ze gebruik van de 
adviezen van organisaties als PACT Utrecht. 
Wanneer FOTODOK mensen zoekt voor (tijde-
lijke) opdrachten of vrijwilligerswerk, zetten 
we dit consequent en doelgericht uit via ver-
schillende wervingskanalen en maken we ge-
bruik van verschillende wervingsmiddelen. In 
onze selectieprocedures houden we rekening 
met factoren die gelijke kansen beïnvloeden. 
FOTODOK zorgt voor een werksfeer waar alle 
betrokkenen ongeacht hun afkomst of over-
tuiging welkom zijn en waar nodig extra on-
dersteund worden. Het samenwerken in een 
team van betrokkenen met een zo breed mo-
gelijk spectrum aan achtergronden inspireert 
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en biedt de mogelijkheid tot het verkennen 
van zoveel mogelijk perspectieven op de the-
ma’s waar op dat moment aan wordt gewerkt. 
Dit biedt FOTODOK bijvoorbeeld aan door 
aangemeld te zijn als een MBO Leerbedrijf 
waarbij actief stageplekken worden aangebo-
den aan MBO’ers en niet alleen aan HBO’ers 
en universitair geschoolden.

Het programma - Onze programmering dient 
verhalen te vertellen die niet enkel vanuit een 
eenzijdig perspectief een thema belichten. 
FOTODOK benadert beeldmakers en sprekers 
met verschillende achtergronden en manie-
ren van kijken. FOTODOK programmeerde de 
afgelopen jaren rondom thema’s als in- en  
uitsluiting, machtsverhoudingen en verborgen 
geschiedenissen in haar tentoonstellingen en 
randprogrammering. We koppelden echter we 
geen expliciete eisen aan bijvoorbeeld de ach-
tergrond van de kunstenaars en de sprekers. 
Voor de huidige tentoonstelling Joint Memory: 
Photographic Fragments deden we dat wel. 

Voor de toekomstige programmering blijven 
we dat doen. Daarnaast is er een Board of 
Reflection waarbij experts kritisch meekijken 
en advies uitbrengen rondom de programme-
ring. Deze waarde leert ons scherp te blijven 
kijken naar thema’s en buiten ons eigen ka-
der te denken.       
 
Partners - Voor de Board of Reflection, deel-
nemende fotografen aan onze tentoonstel-
lingen, sprekers tijdens Taferelen avon-
den en Book Clubs, mentoren tijdens onze  
talenten- en lesprogramma’s streven we naar 
een gelijke man/vrouw balans (50/50) en een 
divers samengestelde groep. Aan deze laatste 
vereiste koppelen we geen cijfers per bijeen-
komst maar aan het totale programma per ca-
tegorie. Als streefcijfers houden we de cijfers 
van het CBS aan die via StatLine beschikbaar 
zijn. We leggen de gegevens over de samen-
stelling van de diverse groepen vast, bekijken 
jaarlijks of we aan onze uitgangspunten vol-
doen en sturen bij waar nodig. Het samenwer-

ken met een diverse groep partners behoort 
daarmee tot de hoofddoelstellingen met be-
trekking tot diversiteit. Een grote variëteit aan 
partners leidt tot nieuwe inzichten en inspira-
tie ter uitbreiding op de kennis en kundigheid 
van het FOTODOK team. Onze ervaring is dat 
een divers programma en diverse partners di-
rect leiden tot een diverser publiek. 

Publiek - Onze verschillende programma’s 
trekken een verschillend publiek. Met onze 
educatieve programma’s op lager, middel-
baar en vervolgonderwijs bereiken we op alle 
niveaus in Utrecht en omgeving een brede 
groep jongeren. FOTODOK vind het belang-
rijk dat deze programma’s voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Bij alle workshops die we in de 
vakanties organiseren stellen we gratis plek-
ken beschikbaar aan kinderen voor wie deze 
workshops financieel vaak niet mogelijk zijn. 
Tijdens tentoonstellingen is altijd een pro-
ject voor iedereen gratis toegankelijk in de 
buitenruimte. In de afgelopen periode richt-

ten we ons vooral op het Domplein. Voor de 
nieuwe periode bekijken we per thema wat 
een passende plek en presentatiewijze is. De 
geselecteerde thema’s bieden daarvoor veel 
nieuwe mogelijkheden. 
Binnen het innovatieprogramma van de 
School voor Journalistiek doet een groep stu-
denten tot de zomer onderzoek naar en helpt 
ons bij het in kaart brengen en bereiken van 
nieuwe potentiële doelgroepen. Belangrijk is 
om vast te stellen wat binnen ons programma 
aansluit bij de behoefte van deze doelgroe-
pen. De studenten gaan binnen dit innovatie 
programma testen hoe we diverse doelgroe-
pen kunnen bereiken. Deze lessen en aanbe-
velingen nemen we mee voor de plannen van 
2021-2024. Belangrijkste doelstelling is om 
drempels te verlagen voor iedere Utrechter 
om in aanraking te komen met FOTODOK’s 
programmering.

Martha Stroo, Atelierbezoek Bart Lunenburg, 2019 Stefanos Tsivopoulos, The Precarious Archive, 2016, te zien bij FOTODOK t/m 23 februari 2020
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TALENT SPREAD

Roberto Vito D’Amico ontwikkelde het pro-
ject Unmanned Pigeons (2019) binnen het Is-
tituto superiore per le industrie artistiche in 
Italië. In 2019 is het project geselecteerd als 
één van de drie winnaars voor FOTODOK’s  
Blurring the Lines. Daardoor was dit werk te 
zien tijdens Paris Photo, in Utrecht op de HKU 
en was het onderdeel van de publicatie van 
Blurring the Lines 2019.

Gelegen in het zuidoosten van Niscemi, Si-
cilië bevindt zich de Amerikaanse militaire 
basis voor radiotelecommunicatie. Er zijn tal 
van wetenschappelijke onderzoeken die wer-
ken aan de demonstratie van de impact van 
elektromagnetisme op vogels. Zij zijn ervan 
overtuigd dat de migratiestroom van vogels 
omgeleid wordt. In het project Unmanned 
 Pigeons doet Vito D’Amico visueel onderzoek 
naar deze bevindingen. 
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4. ONDERNEMERSCHAP
  
4.1 Organisatiestructuur

Het team
Bij FOTODOK werken mensen die geloven in 
de maatschappelijke (verander)kracht van do-
cumentairefotografie. Met een klein team van 
3,2 Fte, een betrokken groep vrijwilligers en 
geëngageerde professionals uit verschillende 
vakgebieden werkt FOTODOK aan haar mis-
sie. 

De samenstelling van alle tentoonstellingen, 
het verdiepingsprogramma en het talentont-
wikkelingsprogramma zijn in handen van 
curatoren en producenten Daria Tuminas en 
Lisanne van Happen. 
Het educatieprogramma wordt ontwikkeld, 
samengesteld en geleid door educator Elsbeth 
Pijnappels in samenwerking met fotograaf 
Janneke Aronson. Martha Stroo ondersteunt 
alle programma’s productioneel. 
De vrijwilligerscoördinatie en tekstredactie 
is in handen van Puck Barendrecht en Patrick 
Cramer verzorgt de digitale marketing en de 
website. 
Alle verschillende programmaonderdelen 
en teamleden worden overzien, aangestuurd 
en ondersteund door Femke Rotteveel, sinds 
2017 directeur van FOTODOK.

In 2021 breiden we het team uit naar 4,2 Fte. 
Dit om o.a. de invulling van het programma 
van De Machinerie mede te ontwikkelen, deze 
vorm te geven en de verhuizing voor te berei-
den. 
     
Board of Reflection 
Vanuit de maatschappelijke relevantie van 
FOTODOK’s tentoonstellingen stelt FOTODOK 
een Board of Reflection samen. De Board of 
Reflection heeft altijd een wisselende samen-
stelling afhankelijk van het desbetreffende 
thema en programma. De board verhoudt zich 
inhoudelijk op hoog niveau tot de desbetref-
fende onderwerpen. De leden geven gevraagd 
en ongevraagd advies bij de totstandkoming 

van de programmering. Op verschillende 
momenten vindt een uitwisseling plaats van 
ideeën en adviezen tussen curatoren, edu-
catoren en de leden van de Board. Vanuit ie-
ders eigen expertise bieden de Board leden 
reflectie, wijzen zij op relevante ontwikkelin-
gen en dragen zij op deze manier bij om de 
programmering zo scherp en actueel mogelijk 
te maken. Eerder waren onder andere deze 
professionals onderdeel van de Board: Sara 
Blokland, Andrea Stultiens, Martijn Kleppe en 
Zhenia Sveshinsky. 

FOTODOK wil de komende vier jaar een ex-
tra stap zetten. Ze wil, samen met de Board 
of Reflection al in een vroeg stadium te kij-
ken naar vraagstukken in hun vakgebied en 
naar mogelijkheden. Op die manier hopen we 
een gelijkwaardige samenwerking te bevorde-
ren met als doel de kracht van FOTODOK in 
te zetten om ingewikkelde maatschappelijke 
vraagstukken te visualiseren.

Bestuur 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 
voorzitter Henk Ovink; watergezant van de  
Nederlandse overheid, Willemien van Aalst; 
directeur en hoofdredacteur omroep Hu-
man, penningmeester Alexander Knottenbelt; 
bankier bij Triodos Bank, en ondernemer en 
schaap met 5 poten Karima Benali.
FOTODOK’s bestuur speelt een belangrijke 
rol bij het houden van toezicht op de ontwik-
keling van FOTODOK. De betrokken groep 
experts denkt actief mee over de toekomst 
van FOTODOK zowel op zakelijk als artistiek 
vlak. Het is een waardevolle sparringpartner 
bij belangrijke keuzes zoals de stap met De 
Machinerie. 
In 2020 gaan we op zoek naar een nieuwe 
voorzitter en een bestuurslid omdat de termij-
nen aflopen van Henk Ovink en Willemien van 
Aalst.  

4.2 Marketingstrategie

Alles wat FOTODOK doet, draait om verbin-
den en communicatie. Dit vraagt om een open 
houding en zorgvuldige beeld- en woord-
keuze wanneer we communiceren. In de ge-
sprekken die de hosts voeren met bezoekers 
van de tentoonstelling, in de dialoog tijdens 
de Taferelen avonden en dus ook in (online) 
campagnes. Waar we de ene keer onze pro-
fessionele fotografie achterban informeren en 
inspireren, zoeken we rond hetzelfde thema 
naar manieren om inhoudelijke experts te in-
teresseren en een publiek te mobiliseren. 

Het is balanceren om op een persoonlijke 
manier inhoudelijk en toegankelijk te commu-
niceren. Dat vraagt om scherpte in waarom 
we dingen doen, wat we willen vertellen en 
hoe we dat het beste kunnen doen. We zoe-

ken steeds weer de juiste balans tussen de 
thematiek die bij onze programma’s centraal 
staat en de ontwikkelingen binnen de kunst 
en van het medium fotografie. Hoe beter we 
dit doen, hoe meer impact we hebben.

Persoonlijke aanpak en betrokkenheid
Deze persoonlijke uitstraling staat in alle 
communicatie centraal. De teksten bij ons 
programma, tentoonstellingen, website en 
sociale media dragen dit uit. De grootte van 
de organisatie is in dit opzicht geen beperking 
maar juist een kracht. Zo schrijven medewer-
kers en vrijwilligers met regelmaat blogs die 
een kijkje achter de schermen zijn bij de di-
verse programma’s. Het versturen van de per-
soonlijke ansichtkaarten is erop gericht om 
onze belangrijkste contacten aandacht te ge-
ven, ze bijvoorbeeld een fijne vakantie te wen-
sen en te informeren over het programma na 
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de zomer. 
Uit de vele positieve feedback lijkt  
FOTODOK’s achterban deze persoonlijke aan-
pak en betrokkenheid zeer te waarderen.

Verschillende informatielagen
De inhoud staat aan de basis van wat we de-
len met onze achterban. Ons inhoudelijke pro-
gramma, evenals aanvullend materiaal op de 
thema’s, brengen we via social media en onze 
website en nieuwsbrief onder de aandacht. 
Door uiteenlopende thema’s te bespreken die 
passen binnen het programma creëren we 
verdieping voor meerdere doelgroepen. Op 
deze wijze creëren we een platform waarin we 
een collectie aan verdiepende artikelen vanuit 
verschillende standpunten samenbrengen. 

We geven daarbij niet alleen een inkijk, maar 
wij bieden ook een eigen kijk op deze thema’s. 
Het creëren van kwalitatieve content voor 
onze kanalen zien we als een belangrijke rol 
voor een presentatie instelling. Zo nodigen 
we regelmatig externen uit om over onze pro-
gramma’s te schrijven. Interessante projecten 
en ontwikkelingen van collega organisaties 
delen we eveneens met onze achterban. In 
de communicatie brengen we verschillende 
informatielagen aan, zoals we dat ook doen 
in de programmering. In één oogopslag weet 
je in grote lijnen waar het over gaat. Wil je je 
verdiepen, dan hoef je maar iets te klikken en 
je kan verder kijken en lezen.

Online publieksbereik
Online publieksbereik staat hoog op de agen-
da. Het heeft de afgelopen jaren een stabiele 
groei laten zien. Door de laagdrempelige on- 
line platforms als Facebook en Instagram ver-
groten we ons bereik en houden we ook ons 
vaste publiek up-to-date.
De vernieuwde website biedt naast informatie 
over FOTODOK, ook een archief aan, blogs en 
evenementregistraties. 
Dankzij een Google Grant beschikken we over 
een substantieel reclamebudget om tekst- 
advertenties te plaatsen op Google. Met de 
hulp van een online marketeer zet FOTODOK 

dit budget in om meer aandacht voor de foto-
grafen, de thema’s en ons programma te reali-
seren. Het analyseren van onze online data le-
vert veel inzichten op die we inzetten om onze 
communicatie te verbeteren. Zo weten we dat 
dankzij deze grant het aantal bezoekers van 
onze website verdubbeld. 

We zetten ook heel gericht betaalde Google 
banners in om nieuw publiek voor ons pro-
gramma te interesseren. Per programmaon-
derdeel maakt onze marketeer een heldere 
profielschets. Voor de fotografie workshops 
voor kinderen in de vakantie is het profiel 
vanzelfsprekend heel anders dan voor de 
Book Club avond met Roger Ballen als gast. 
De komende vier jaar willen we deze verkre-
gen expertise op structurele wijze inzetten om 
voor de inhoud van de programma’s het juiste 
publiek te bereiken. 
 
Pers 
Sinds 2018 heeft FOTODOK een abonnement 
op de Meltwater journalisten database waar-
in 12.000 journalisten zijn opgenomen. Be-
halve via onze eigen contacten en perslijst 
sturen we onze persberichten heel gericht 
naar journalisten met de interessegebieden 
die aansluiten op onze thema’s. Bij de ten-
toonstelling Why Work? in 2018 en Who’s in 
Control? in 2019 heeft dit respectievelijk een 
paginagroot artikel in de Financiële Telegraaf 
opgeleverd én een artikel in het Financieel 
Dagblad. Ook de Volkskrant, Vrij Nederland 
en lokale Utrechtse media schreven met gro-
te regelmaat over diverse tentoonstellingen of 
programma-onderdelen.

4.3 Toepassing Fair Practice Code 

De waarden uit de Fair Practice Code zijn ook 
de waarden van FOTODOK. Sinds 2017 zijn 
dan ook verschillende stappen gezet om de 
aanbevelingen uit de code te implementeren, 
hoewel al sinds de oprichting in 2008 alle 
kunstenaars (zowel jong talent als gevestigde 
namen), betrokken ZZP’ers en mensen door 
FOTODOK zijn betaald voor de werkzaamhe-

den die zij voor ons verrichten, zo ook de vrij-
willigers. 

Voor FOTODOK is het dan ook vanzelfspre-
kend om de Fair Practice Code toe te passen. 
De vijf kernwaarden die hierin centraal staan 
vermeld (solidariteit, diversiteit, vertrouwen, 
duurzaamheid en transparantie) onderstre-
pen we en dragen we actief uit. 
We volgen de ontwikkelingen rondom en de 
adviezen over de Fair Practice Code via De 
Zaak Nu en Kunsten ’92 en het is helaas niet 
zo dat de Fair Practice Code geen lastige uit-
dagingen met zich meebrengt. De implemen-
tatie ervan met de actuele stand van onze 
financiële vooruitzichten is een terugkerend 
onderwerp op de bestuursvergaderingen. Be-
langrijk om te noemen is dat 1/3 van de jaar-
lijkse inkomsten van FOTODOK afkomstig is 
van de Gemeente Utrecht en structureel van 
aard. Andere structurele programmasteun 

vanuit het Rijk ontving FOTODOK in 2016 en 
2017 van het Mondriaan Fonds. 

Hogere vaste kosten vs onzekere hogere inkom-
sten.
De financiële realiteit om de code te imple-
menteren is voor de kleinere culturele instel-
lingen een uitdagende. Deze betekent hoe 
dan ook hogere, vaste kosten die FOTODOK 
alleen op verantwoorde wijze kan aangaan 
wanneer we ook hogere structurele inkom-
sten kunnen realiseren. Met de nieuwe mo-
gelijkheden in De Machinerie verwachten we 
dat dit realistisch en haalbaar is. Mocht een 
eerlijke beloning tegen die tijd niet haalbaar 
zijn, dan resulteert dat in minder programma 
(onderdelen).  

Liquiditeit
Wanneer een financier pas uitkeert na voltooi-
ing van een project, legt succesvolle fondsen-
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werving soms een hoge druk op de liquiditeit. 
We financieren de projecten dan voor. Als dan 
de belastingdienst ook nog andere inzichten 
heeft over de teruggave van de BTW per kwar-
taal, dan kan de liquiditeit ernstig onder druk 
komen te staan. Tevens maken beperkingen 
op het eigen vermogen kleine organisaties zo-
als FOTODOK extra kwetsbaar.

Arbeidsovereenkomsten
Het aantal beschikbare uren fluctueert en is 
afhankelijk van het succesvol binnenhalen 
van extra financiering. Geen geld betekent in 
sommige gevallen geen project. Sinds de op-
richting werkt FOTODOK daarom met freelan-
cers. Niemand bij FOTODOK heeft een vast 
noch een tijdelijk dienstverband. 

Overwerk
Onbetaald structureel overwerk is een veel 
voorkomend verschijnsel in de culturele sec-
tor en dat was bij FOTODOK niet veel anders. 
In de weerbarstige praktijk werkten velen 
structureel meer uren dan gefactureerd kon 
worden. Na een inventarisatie van de des-
tijds nieuwe directeur zijn de uren van de be-
trokkenen bijgesteld naar de daadwerkelijk 
gemaakte uren. Alle betrokken kunstenaars 
krijgen voor hun werkzaamheden betaald vol-
gens de richtlijnen van het kunstenaarshono-
rarium van het Mondriaan Fonds.

Tarieven
In 2020 start FOTODOK gefaseerd met de im-
plementatie van de richtlijn die de Zaak Nu 
heeft opgesteld voor presentatie-instellingen. 
Dit betekent dat we de tarieven van de free- 
lancers bijstellen. De inkomsten ambities om 
dit te realiseren zijn groot, maar zouden haal-
baar moeten zijn. Aan de kostenkant moeten 
we dan zuinig blijven. 

Toekomst
In 2022, het eerste jaar in De Machinerie, gaan 
we ervan uit dat we een brede, structurele fi-
nanciële basis hebben en we verantwoord het 
inhoudelijke kernteam een contract kunnen 
bieden. Het gaat dan om educatie (3 dagen 

per week), tentoonstellingen (4 dagen per 
week), talentontwikkeling (3 dagen per week) 
en een directeur (fulltime). Bij het bepalen 
van de hoogte van de uurtarieven volgen we 
de richtlijnen van De Zaak Nu.

Risico’s
Samenvattend zijn de risico’s naast de ver-
schillende uitbetalingsmomenten van fond-
sen
• het ontbreken van genoeg structurele in-

komsten.
• de beperkingen op de hoogte van het ei-

gen vermogen; 
• de veranderende wetgeving rondom bij-

voorbeeld arbeidskrachten; 

4.4 Toelichting op de begroting 

In de afgelopen cultuurnotaperiode is, zoals 
eerder genoemd, ongeveer 1/3 van de jaarbe-
groting gedekt door structurele financiering. 
2/3 is afkomstig van (private) fondsen en ei-
gen inkomsten. We letten derhalve al jaren 
scherp op de kosten. Wel hebben we onlangs 
geïnvesteerd in nieuwe systemen, wat resul-
teert in een beter inzicht in de inkomsten en 
de uitgaven van de organisatie. Ook is het 
boeken van kaartjes via onze site inmiddels 
mogelijk. 

De begroting voor 2021-2024 heeft als be-
langrijkste uitgangspunten, dat wij:

• De uurtarieven van medewerkers gaan la-
ten aansluiten bij richtlijnen van De Zaak 
Nu, waardoor personeelslasten stijgen 
vanaf 2021, zonder uitbreiding van FTE. 

• Ook rekening houdend met de tijd en het 
geld die wij zelf moeten vrijmaken voor de 
verantwoorde realisatie van De Machine-
rie.

• Om dit niet ten koste te laten gaan van 
onze programmering & activiteiten, in aan-
merking komen voor de gevraagde meerja-
rige subsidie van de gemeente Utrecht van 
€ 210.000.  

• Eenmalige inrichtingskosten in 2022 voor 

ons nieuwe thuis kunnen dekken door 
hiervoor eenmalig extra fondsen binnen te 
halen in 2021 en 2022. 

• Om jaarrond programmering na de verhui-
zing in De Machinerie in te vullen, wij in 
2022 uitbreiden in FTE en onze activitei-
tenlasten toenemen.  

• Deze uitbreiding kan worden afgedekt 
door een tweede structurele financierder 
voor een langere periode aan ons te bin-
den en groeiende eigen inkomsten

Kostenbeheersing
Hoewel het jaarlijks een forse opgave is om 
de juiste fondsen te werven en inkomsten te 
genereren om de programma’s en projecten 
te realiseren, heeft het team de afgelopen ja-
ren laten zien succesvol fondsen te kunnen 
werven. Het is ook in staat gebleken creatie-
ve oplossingen te bedenken om met beperkte 
budgetten hoge kwaliteit te blijven leveren. 
FOTODOK maakt hiervoor onder meer inten-
sief gebruik van haar netwerk om bijvoor-
beeld materiaal voor de inrichting van een 
tentoonstelling te lenen of tegen gereduceerd 
tarief te gebruiken. Zo vroeg zij met succes 
het stadsarchief in Breda haar mobiele expo-
sitie systeem ter beschikking te stellen voor 
de Go West Culturele Zondag.

Financiële risico’s
Zo’n twee derde van de begroting bestaat uit 
onzekere inkomsten. Hierdoor is aan het be-
gin van elk kalenderjaar geen zekerheid welke 
kosten kunnen worden gedragen.
Wij trachten dit risico te mitigeren door zo 
beperkt mogelijk vaste langlopende verplich-
tingen aan te gaan. Verder proberen we door 
verbinding met onze partners tijdig in te spe-
len op veranderende wetgeving en mogelijke 
gevolgen van de Fair Practice Code met be-
trekking tot arbeidsrelaties.
Het beperkte eigen vermogen en de verschil-
lende uitbetalingsmomenten van fondsen met 
betaling achteraf, zetten druk op onze liqui-
diteit. Onze freelance medewerkers en leve-
ranciers kunnen hierdoor niet altijd binnen de 
gebruikelijke betaaltermijn worden voldaan. 

Ambitie
Voor de begroting voor 2021-2024 gaan we 
ervan uit dat we na onze verhuizing naar De 
Machinerie een tweede structurele financier-
der voor een langere periode aan ons weten 
te binden Met een tweede structurele finan-
cierder en structureel hogere inkomsten kan 
FOTODOK getalenteerde mensen aan zich 
binden, gebruik makend van (tijdelijke) con-
tracten die voldoen aan alle uitgangspunten 
rond de Fair Practice Code. 
In 2021 kunnen we voor de inrichtingskos-
ten van ons nieuwe thuis ook eenmalig extra 
fondsen binnenhalen. De komende vier jaar 
zetten we sowieso ook in op onze onderwijs-
programma’s en ambities zodat we de exper-
tise die we hebben opgebouwd rondom be-
grijpend leren kijken kunnen verzilveren. De 
Machinerie bovendien, biedt talloze mogelijk-
heden op nieuwe partners, publiek en vrucht-
bare samenwerkingen. Door het zetten van 
deze stap genereren we op termijn hopelijk 
hogere eigen inkomsten. 


