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Van 13 maart tot 25 april 2021 
organiseerde Stad Kortrijk het 
fotofestival Track & Trace. Be-
zoekers werden zes weken lang 
ondergedompeld in fotografie 
en verhalen. In vier parallelle 
expo’s werd het werk van lokale, 
nationale en internationale foto-
grafen getoond. 

Deze focus op fotografie komt er niet 
zomaar 

Meer fotografie in de stad is één van de 
doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur 
van de stad Kortrijk. Lokale fotografen 
waren bovendien al langer vragende 
partij voor een kans om hun werk in de 
openbare ruimte te presenteren. In een 
groots opgezet voortraject werden zij 
klaargestoomd om dat tijdens het festi-
val te doen.

Maar de blik van de stad gaat nog 
breder 

Kortrijk is lid van het UNESCO Creative 
Cities Network en is officieel benoemd 
tot kind- en jongerenvriendelijke stad. 
Het is haar ambitie om een stad van ver-
binding te zijn, onder meer door festivals 
in de publieke ruimte te organiseren. 
Kortrijk heeft zich ook kandidaat gesteld 
om in 2030 Culturele Hoofdstad van 

Europa te worden. In de aanloop daar-
naar gaat er veel aandacht naar kunst in 
de openbare ruimte en naar fotografie in 
de stad. Stad Kortrijk hecht veel belang 
aan cultuur, maar ook aan de bewoners. 
Stadsbrede projecten als Play (2018), 
en Paradise (2021), brengen fotografie 
en kunst buiten de museummuren. Deze 
laagdrempelige manier om te proeven 
van kunst en cultuur trekt een ander en 
breder publiek aan. Daarnaast staat par-
ticipatie en co-creatie centraal in projec-
ten zoals bij Track & Trace (2021) en de 
initiatieven van DURF2030. Samen met 
lokaal talent wil de stad onderzoeken, 
creëren, organiseren, om de stad en de 
bewoners te verbinden via cultuur. Crea-
tiviteit is dé hefboom voor een duurzame 
ontwikkeling van Kortrijk en de regio. 

Eerste fotofestival in Kortrijk

Het project Track & Trace werd geor-
ganiseerd door Musea en Tentoonstel-
lingen van Stad Kortrijk. Dit stadsbrede 
project ging door op vier locaties en in 
de publieke ruimte. Het festival toonde 
de resultaten van de Open Call Docu-
mentaire fotografie in de Paardenstallen, 
een solo expo van Bieke Depoorter in 
het Dormitorium van Museum 1302 en 
een eerder conceptuele groepstentoon-
stelling in de Kroonzaal van Texture. De 
resultaten van het lokaal traject werden 
getoond in de prachtige erfgoedsite 

Inleiding Anke D’Haene
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Openluchtzwembad op de Abdijkaai en 
in de publieke ruimte.

Het lokaal traject bestond uit 3 delen 
nl. de coaching door fotograaf, het vor-
mingsprogramma en de presentatie 
van het werk van de deelnemende fo-
tograaf tijdens het fotofestival Track 
& Trace.        De deelnemers van het 
lokaal traject werden aangeworven via 
een Open Call verspreid via Academie 
Kortrijk, CVO Scala,  Vormingplus, PxL. 
Fotocollectief vzw, Fotoclub Groeninghe, 
en de Koninklijke Kortrijkse Fotoclub. In 
totaal reageerde 80 geïnteresseerden. 
Elke deelnemer werd  gekoppeld aan 
één organisatie die werkt met bijzondere 
doelgroepen. Daarvoor mochten ze een 
top 3 doorgeven. Er werd zoveel moge-
lijk rekening gehouden met deze keuzes. 
De deelnemers kregen elk een coach/
fotograaf toegewezen. De coaching 
bestond uit inspiratiegesprekken, feed 
back momenten en specifieke vorming 
indien gevraagd (bvb studiofotografie).

Het vormingsprogramma dat werd 
aangeboden bestond uit verschillende 
workshops en lezingen met experts uit 
het veld. Enkele voorbeelden: Rebecca 
Simons sprak over ‘van idee naar vorm’, 
Anja Hellebaut gaf do’s en don’ts bij 
voorbereiding voor een feedback mo-
ment, Breedbeeld organiseerde een 
feedbackmoment met 4 experts, Filip 

Claus nam de deelnemers mee in zijn 
verhaal over straatfotografie,… Ondanks 
Covid19 konden bijna alle workshops 
doorgaan, een interview met lokale foto-
grafen door Breedbeeld en de workshop 
Studiofotografie werden geannuleerd 
door striktere voorwaarden en maatre-
gelen in het kader van Covid19. De op-
komst voor het vormingsprogramma was 
groot evenals het enthousiasme.

Uiteindelijk dienden 63 deelnemers 
werk in voor de jury wat veel is gezien de 
moeilijkheden tijdens deze Covid-perio-
de. De jury bestaande uit de projectlei-
der Anke D’Haene en de drie curatoren 
nl. Lize Rubens, Dieter Van Caneghem en 
Lieven Lefere, besliste om van elke foto-
graaf minstens één beeld te presenteren 
tijdens het festival. Sommige verhalen 
van lokale fotografen werden versterkt 
door muziek of tekst van Wannes Cap-
pelle en Muzikant Robin Aerts.

Meten is weten

Tachtig fotografen gingen vol goesting 
aan de slag in vierentwintig projecten. 
Maar hoe groot was die goesting nog 
op het eind? En welke impact had dit 
project op de deelnemende fotografen? 
Werden de verwachtingen van de deel-
nemers ingevuld? Welke positieve of 
negatieve invloeden waren er tijdens het 
project? En zijn de deelnemers uitein-
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delijk tevreden met het project en het 
resultaat? Welke impact hebben parti-
cipatieprojecten in de publieke ruimte 
op de deelnemers? Welke vaardigheden 
ontwikkelt men? Wordt de gemeenschap 
er ook beter van? Maar bovenal: Wat 
hebben we/ze eruit geleerd? Welke zijn 
de succesfactoren bij organisatie van 
een impact project? En wat doe je beter 
niet, of beter?

In samenwerking met Vives werd een 
onderzoek uitgevoerd dat een antwoord 
geeft op deze vragen. Aan de hand van 
literatuurstudie werd een vragenlijst 
samengesteld voor een websurvey voor 
alle deelnemende fotografen en voor 3 
focusgroepen met alle betrokken par-
tijen (fotograaf, geportretteerde, orga-
nisatie waarmee werd samengewerkt, 
…) waar dieper op bepaalde vragen kon 
worden ingegaan. 

Het onderzoek spits zich toe op het lo-
kaal traject en de impact die de deelna-
me aan dit traject had op de fotografen 
in het bijzonder.
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1. Sociale impact van cultuur

Het is tegenwoordig bijna vanzelfspre-
kend dat er bij het opzetten van een 
cultuurproject in een stad een impact-
meting plaatsvindt tijdens of in de na-
sleep van het event. Grote subsidiënten 
verlangen vaak reeds in de aanvraagfase 
een uitgewerkt plan van hoe de beoogde 
impact op verschillende domeinen zowel 
gerealiseerd als gemeten zal worden. 

Deze aandacht voor impact zegt ons 
iets over hoe we de plaats van cultuur 
in onze samenleving (zijn gaan) zien (zie 
bv. Belfiore & Bennett, 2010; Rutten et 
al., 2019)). Die nadruk op wat cultuur 
doet, eerder dan op wat het is, is relatief 
recent. Het impactdenken verschuift de 
aandacht van betekenissen die in cultuur 
vervat zitten (zeg maar, de intrinsieke 
logica’s binnen het culturele of artistieke 
domein) naar de gevolgen van cultuur-
participatie (zeg maar, de effecten van 
culturele productie op andere domeinen 
in de samenleving). 

Gielen et al. (2014) stellen in hun over-
zichtswerk “De Waarde van Cultuur” dat 
cultuur als gevolg van de sociaal-poli-
tieke verschuivingen en de bijhorende 
economische onzekerheden van de 
laatste jaren onder toenemende legi-
timeringsdruk is komen te staan. De 
oproep tot evidence-based cultuurbeleid 
is in dit verhaal te kaderen. Van cultuur 
wordt steeds vaker gevraagd zich te 
legitimeren door te verwijzen naar haar 
economische, sociale, politieke of cul-

turele externaliteiten. Parallel met het 
ontstaan van deze legitimeringsdruk, is 
er sinds de jaren ‘90 ook binnen de kun-
sten (het culturele veld par excellence) 
een stijgende interesse waar te nemen 
in “het sociale”. In de kunstkritiek wordt 
deze evolutie de “the social turn in art” 
genoemd (Bishop, 2005; zie ook Bourri-
aud, 2001). Claire Bishop doelt met deze 
term op de stijgende interesse binnen de 
kunsten voor “collectiviteit, samenwer-
king en directe sociale betrokkenheid”. 
Ze haalt kunstpraktijken aan die explo-
reren wat de artistieke mogelijkheden 
en uitkomsten van sociale samenwer-
kingen kunnen zijn. De grondstof voor 
artistieke productie ligt niet langer enkel 
en alleen, zoals bijvoorbeeld in het mo-
dernisme, binnen de interne logica’s van 
de kunst (bv. compositie, lijn, vlak, es-
thetiek, ...) maar neemt nieuwe logica’s 
in zich op die de grenzen van klassieke 
concepties van kunst overschrijden (cf. 
Heinich, 1997). 

Sociale interacties op zich kunnen een 
bron van kunst zijn. Ook in het discours 
over hedendaagse kunst zien we, naast 
klassieke begrippen zoals schoonheid 
en vorm, de intrede van sociologische 
begrippen zoals democratie, gelijkheid, 
inclusie, diversiteit, enz. (cf. Roose, 
Roose & Daenekindt, 2018). Een ander 
interessant perspectief op de relatie tus-
sen de kunsten en “het sociale” komt van 
Clive Gray. Hij stelt dat “Cultural policy 
has been changing in similar ways across 
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many countries in recent years, with these 
changes placing an increasing emphasis 
upon the use of “culture”, and particularly 
the “arts”, as instrumental tools for the 
attainment of non-cultural, non-arts, goals 
and objectives”. Een pervers effect hier-
van is “policy attachment”: de kunsten 
stellen in toenemende mate hun interne 
logica af op die van geldschieters en 
(dus) politieke agenda’s. Het gevolg is 
volgens Gray dat de kunstensector zelf 
aan de basis ligt van de politieke instru-
mentalisering ervan (Gray, 2017). 

De link tussen fotografie en “het socia-
le” is wellicht nog groter dan bij andere 
kunstvormen. Fotografie is sinds de be-
gindagen diep verweven met de (sociale) 
realiteit die ze in beeld kan brengen. Hoe 
ga je als fotografiefestival om met deze 
inzichten? Voor Track & Trace lag het 
antwoord in het artistiek exploreren van 
welke impact fotografie kan hebben.

Op vele vlakken is er een unieke brug 
geslaan tussen tussen impact (wat 
fotografie doet) en het artistieke (wat 
fotografie is). De expo pakte uit met een 
luik gewijd aan het genre van de docu-
mentaire. Fotografie “pendelend tussen 
journalistiek onderzoek en kunstwerk”. 
Of wat te denken van Bieke Depoor-
ters zoektocht naar “Agata”, die haar 
rol als fotograaf en haar relatie met 
haar subject voortdurend zelfreflectief 
bevraagt? Ook de groepsexpo Track & 
Trace nam een sociologisch topic als 

onderwerp. Het nodigde fotografen uit 
om te reflecteren over onze hedendaag-
se sociaal-technologische realiteit van 
information overload. Tot slot was er het 
traject van lokale fotografen. Dit traject 
vormt het hoofdonderwerp van dit im-
pactonderzoek. Kortrijkse amateurfo-
tografen werden uitgenodigd om onder 
begeleiding van een curator fotografie te 
distilleren uit verhalen van een diverse 
selectie van Kortrijkse welzijnsorgani-
saties. Het expliciete doel van de orga-
nisatie was om “via fotografie een brug 
(te) bouwen tussen onderwijs, welzijn 
en cultuur”. Zo bracht Track & Trace een 
selectie fotografen die naast het voort-
durend fijnstellen van hun vakmanschap 
hun ambitie niet verhullen om met hun 
medium de samenleving op z’n minst te 
bevragen en in het beste geval ook echt 
te veranderen. 

Het unieke aan Track & Trace zit hem in 
de benadering van de link tussen foto-
grafie en de sociale impact die het kan 
verwezenlijken. Het project heeft met de 
hulp van geëngageerde curator-begelei-
ders diepgaande betekenisvolle verbin-
dingen tussen fotografen en welzijnsor-
ganisaties gezocht én gevonden. Veeleer 
dan deze welzijnsorganisaties als voor-
werp van fotografie te benaderen, werd 
op zoek gegaan naar wederkerigheid. 
Veel tijd en moeite werd gestoken in 
wat iemand in één van de focusgroe-
pen in dit onderzoek de “niet-makende 
handeling” noemde. Vertrouwensrela-



9

ties tussen fotografen en hun modellen 
werden in uitdagende pandemische 
tijden opgebouwd. De camera kwam in 
sommige gevallen pas na maanden van 
gesprekken, koffies, wandelingen, ... 
boven. Dit is fotografie met een sterke 
focus op sociale impact. Maar, en dit is 
een belangrijke kanttekening, de fotoga-
fen en curatoren durfden het aan om het 
artistieke minstens evenveel gewicht 
te geven in de uiteindelijke reeksen. De 
resultaten zijn geen reportagefoto’s die 
een sociaal thema willen tonen maar 
wel volwaardige artistieke uitkomsten 
van een sociaal proces waarin fotograaf, 
curator, organisatie, model en zeer snel 
fluctuerende mobiliteitsbeperkingen elk 
hun eigen bepalende rol speelden. 

We zullen het traject van de lokale foto-
grafen binnen Track & Trace onder de 
loep nemen zonder veel te spreken over 
de artistieke merites van de kunstenaars 
en werken die binnen de expo een plek 
kregen. Laat dat het voer zijn voor kunst-
critici en hevige debatten in de foyers 
van onze talrijke cultuurhuizen. Onze 
focus op de impact van Track & Trace 
zal belichten wat door middel van kunst 
bereikt werd. We doen hiermee niets af 
van de waarde van de artistieke creatie 
op zichzelf. Die artistieke zoektocht van 
kunstenaars doet de radertjes van de 
verbeeldingsmachine van onze samenle-
ving draaien. Maar het project van Track 
& Trace in het algemeen deed nog zo-
veel meer. In dit rapport doen we alvast 

een poging om een deel van die effecten 
te onderzoeken. 

© Heroen Bollaert
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2. De impact van cultuur meten

2.1. Een hele korte 
geschiedenis
Waar en wanneer is die zoektocht naar 
impact van cultuur eigenlijk ontstaan? 
Michelle Reeves (2002) schreef vanuit 
the Arts Council UK een indrukwekken-
de literatuurreview van de pogingen die 
de afgelopen decennia ondernomen zijn 
om de impact van cultuurprojecten te 
monitoren. Ze argumenteert dat sinds 
de jaren ‘80, kunst-en cultuuractivitei-
ten onderdeel begonnen te worden van 
stedelijke vernieuwingsprogramma’s in 
het Verenigd Koninkrijk. Na het verval 
van de traditionele industrieën, werd heil 
gezocht in grote cultuurprojecten voor 
de economische (en culturele) revitalise-
ring van steden. 

Het besef dat cultuur ook als “sector” 
met economische meerwaarde gezien 
kan worden, sijpelde in na een report 
van the Policy Study Institute (PSI) in 
1988 over “The Economic Importance of 
the Arts in Britain”. Sinds de jaren ‘90 is 
er een verbreding ontstaan in het kijken 
naar impact van cultuur. Naast de eco-
nomische effecten, werd ook aandacht 
gevraagd voor effecten van cultuurpro-
jecten op sociale domeinen zoals lokale 
communities, welzijn en gezondheid, 
educatie en inclusie. Op het individuele 
niveau werden indicatoren als persoon-
lijk welbevinden, zelfontwikkeling en 
sociale skills geamendeerd. 

Die verschuiving in het kijken naar cul-
tuur(projecten) is vandaag nog steeds 
de dominante visie in cultuurbeleid. Het 
is het beeld dat cultuurprojecten impact 
hebben op verschillende samenlevings-
domeinen en (mede) daarom waardevol 
zijn. 

We voegen hier graag de kanttekening 
in het OECD rapport van Winner et al. 
(2013) bij. In hun onderzoek naar de 
effecten van cultuureducatie op inno-
vatie-skills (en bijgevolg, zo wordt ge-
dacht, economische groei) stellen ze 
dat “even though we find some evidence 
of the impact of arts education on skills 
outside of the arts, the impact (...) is not 
necessarily the most important justificati-
on for arts education in today’s curricula. 
The arts have been in existence since the 
earliest humans, are part of all cultures, 
and are a major domein of human experi-
ence (...). (F)or all children, the arts allow 
a different way of understanding than the 
sciences and other academic subjects. 
Because they are an arena without right 
and wrong answers, they free students 
to explore and experiment. They are also 
a place to introspect and find personal 
meaning.”

2.2. François Matarasso
Het internationale startpunt van het 
onderzoek naar de sociale effecten 



11

van cultuur, is “Use or Ornament?!” van 
François Matarasso (Gielen et al., 2014; 
Matarasso, 1997). Deze studie is te situ-
eren in de overdracht van het instrumen-
tele evidence-based cultuurbeleid van 
het Thatchertijdperk naar New Labour, 
die impact veeleer in het sociale dan in 
het economische domein zocht (Gielen 
et al., 2014; Reeves, 2002). 

Matarasso bracht als één van de eerste 
researchers structuur en richting aan 
in het onderzoek naar de sociale im-
pact van cultuurparticipatie. Hij vat dit 
begrip op in de ruimst mogelijke zin en 
nodigt toekomstige onderzoekers en 
beleidsmakers uit om zijn “kapstok” toe 
te passen op de eigen context. De rode 
draad doorheen deze veelheid van invul-
lingen is echter de actieve participatie 
van non-professionals in kunst/cultuur-
projecten. 

Hij schuift 6 domeinen naar voor waarop 
impact kan worden gerealiseerd door 
cultuur(participatie)projecten:

1. Persoonlijke ontwikkeling: de mate 
waarin participatie individuele vaardig-
heden, kennis of zaken zoals zelfvertrou-
wen en eigenwaarde bevordert
2. Sociale cohesie: refereert naar sociale 
netwerken en vriendschaps-, intergene-
rationele of interculturele relaties tussen 
mensen
3. Empowerment van de gemeenschap 
& zelf-determinatie: (organisationele) 

vaardigheden in de gemeenschap die 
een gemeenschap beter in staat stellen 
om te organiseren
4. Lokaal imago en identiteit: gevoelens 
van trots en sense of belonging, om deel 
uit te maken van je gemeenschap, buurt, 
...
5. Verbeelding en visie: refereert naar ar-
tistieke waarden, creativiteit, besef van 
maakbaarheid, ...
6. Gezondheid en welzijn: uitkomsten die 
betrekking hebben op mentale en fysie-
ke gezondheid van participanten

Onder deze 6 paraplutermen schuilen 
telkens een handvol concrete indicato-
ren. Deze indicatoren combineren speci-
ficiteit met een brede toepasbaarheid in 
andere contexten. In totaal landt Mata-
rasso op een lijst met 50 items om de im-
pact van cultuurparticipatie na te gaan in 
een breed scala aan projecten. 

De structuur van de 6 thema’s met on-
derliggende items, is in ander onderzoek 
vaak gevolgd, zij het vaak onder (licht) 
gewijzigde vormen en bewoordingen.  

Het onderzoek van Matarasso zal ook 
dit rapport richting geven. Niet alleen de 
vooropgestelde impactdomeinen zullen 
een leidraad zijn, maar ook de methodo-
logie om via verschillende kwantitatieve 
en kwalitatieve methodes participanten 
zelf aan het woord te laten om te reflec-
teren over hoe zij zelf hun traject hebben 
ervaren.



12

2.3. Après Matarasso
Door de stijgende interesse in de impact 
van cultuurprojecten sinds de jaren ‘90 
van vorige eeuw zijn er hele reeksen aan 
indicatoren naar voor geschoven die die 
sociale impact zouden kunnen capteren.

Deze “wildgroei” aan indicatoren is ten 
dele toe te schrijven aan het feit dat er 
geen one-size-fits-all benadering moge-
lijk is van cultuurprojecten. Ze hebben 
elk hun eigen specificiteit, doelgroep, 
doelen, beoogde impact, ... Ook de de-
finitie van “cultuur” loopt erg uiteen. 
Gielen en collega’s (2014) suggereren 
dat er “zoveel cultuurbegrippen als 
onderzoekers zijn”. Daarnaast zit er ook 
wetenschappelijke ruis op het zeer veel 
omvattende maar tezelfdertijd vage 
begrip  “impact” waardoor definities van 
impact verschillen van studie tot studie. 
Sociale, econonomische en culturele 
impact en impact op persoonlijk niveau 
lopen bovendien vaak door elkaar. 

In haar literatuurstudie identificeerde 
Reeves (2002) honderden indicatoren 
van impact. En ook Jermyn (2001) lijst 
in de appendix bij haar literatuurstudie 
maar liefst 169 indicatoren op uit 4 vaak 
geciteerde studies (Harland et al (2001), 
Matarasso (1997), Health Development 
Agency (2000) en Williams (1997)). 

Gielen et al. (2014) doen in hun lijvige 
rapport een poging om de impactlitera-

tuur sinds de jaren ‘90 samen te struc-
tureren onder 5 grote headers. Het zal 
de aandachtige lezer niet ontgaan dat 
het besproken onderzoek van Matarasso 
tussen deze hoofdstukken surft en ver-
schillende van de thema’s bestrijkt. 

De breedheid van Matarasso komt onver-
mijdelijk ten koste van diepgang. Pascal 
Gielen en zijn collega’s onderscheiden:

1. Cognitieve effecten: impact op ‘de 
geest’ (waarnemen, geheugen, inzicht, 
emoties, ...)

2. Gezondheid: impact op de fysieke of 
mentale gezondheid van mensen

3. Ervaringswaarden: de ‘mentale ver-
binding’ met kunst/cultuurartefacten 
(intrinsiek) en extrinsieke waarden 
verbonden aan de cultuurervaring (bv. 
ontmoeting)

4. Economische effecten: impact op eco-
nomie / economische meerwaarde (bv. 
regeneratie en stadsmarketing)

5. Sociale effecten: impact op “het socia-
le”, heeft betrekking op de relatie tussen 
het individu en de gemeenschap: sociale 
cohesie, sociaal kapitaal, verbondenheid, 
emancipatie, ...

In elk van deze domeinen kan men stu-
dies vinden die inzoomen op specifieke 
outcomes van kunst- en cultuur(partici-
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patie). 
Wij zullen enkele effecten bestuderen 
op het individuele niveau (bv. de impact 
op creativiteit, gezondheid, ervaring, ...) 
maar complimenteren dit niveau zoveel 
mogelijk met een breder sociaal per-
spectief. 

Onder de noemer “economische effec-
ten” horen alle studies die onderzoeken 
hoe kunst- en cultuurprojecten bijdra-
gen aan het economische systeem. Dit 
is het domein van o.m. stadsmarketing, 
culturele regeneratieprojecten, multi-
plier effecten, werkgelegenheid, effec-
ten van cultuur(events) op woonprijzen, 
... Hoewel een event als Track & Trace 
ontegensprekelijk economische effec-
ten heeft, kiezen we hier voor een ander 
onderzoeksopzet. We zullen de econo-
mische effecten dus hooguit onrecht-
streeks behandelen door bijvoorbeeld 
te kijken hoe dit project het organisa-
tieweefsel in Stad Kortrijk al dan niet 
versterkt heeft. 

2.4. Pragmatisch kiezen
Het is na dit zeer summiere literatuur-
overzicht duidelijk dat de impact van 
cultuur uit een enorme veelheid aan 
invalshoeken benaderd kan worden. Het 
bestrijkt het hele scala van cognitieve 
processen op micro-niveau tot de effec-
ten op hele samenlevingen op macro-ni-
veau. 

Bijgevolg impliceert impactonderzoek 
bovenal één ding: keuzes maken. Uit 
een intimiderende veelheid aan moge-
lijkheden, is het aan opdrachtgever en 
onderzoeker om scherp te stellen wat de 
relevantste focus is voor een gegeven 
project.  

We steunen op de schouders van be-
langrijke voorgangers die het pad effen-
den maar voelen ons vrij om pragmatisch 
te selecteren en te combineren om de 
best mogelijke data te bekomen voor 
onze eigen doelstellingen. 
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DEEL 2

IMPACT
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1. Onderzoeksopzet & methoden

In dit Track & Trace impactonderzoek 
zullen we de grote lijnen volgen van de 
besproken literatuur. We vullen kwanti-
tatieve online surveys aan met gemeng-
de focusgroepen en gesprekken met de 
curatoren. Deze mix van onderzoeks-
methoden en betrokken respondenten 
maakt dat we een rijkgeschakeerd beeld 
krijgen op het hele Track & Trace traject. 

Onderstaand schema toont de onder-
zoeksmethoden, respondentengroepen 
en de belangrijkste impact topics. De 
analyse-eenheden zijn in dit onderzoek 
individuen. Een belangrijke focus is dan 
ook dit individuele niveau: wat heeft 
Track & Trace met jou gedaan? Heeft 
het jouw persoonlijke ontwikkeling en/of 
carrière een boost gegeven? Heeft het 
je geluk, zelfvertrouwen, trots, ... gesti-
muleerd? Anderzijds proberen we een 
stapje verder te gaan en ook het sociale 
niveau te bevragen, zij het altijd door de 
bril van de individuen. Zo bevat dit “soci-
ale niveau” vragen over sociale netwer-
ken, de impact van het traject op de stad, 
organisatieweefsel in die stad, enz. 

Track & Trace is in essentie een pro-
ject waarbij verschillende stakeholders 
samengebracht werden met als doel uit 
deze interacties nieuwe inzichten, me-
thodieken, werken, ... te laten ontstaan. 
De belangrijkste betrokkenen in dit 
project waren de (a) lokale fotografen 
die met (b) curatoren aan de slag gingen 
(met doelgroepen) binnen (c) socio-cul-
turele organisaties. 

Bij elk van deze stakeholders is infor-
matie verzameld met oog op deze im-
pactanalyse. Het schema op de volgende 
pagina vat de onderzoeksmethoden, 
respondenten en bevraagde impactdo-
meinen samen. 

1.1. Online surveys
Alle lokale fotografen kregen via Stad 
Kortrijk (Anke D’Haene) een uitnodiging 
en 2 reminders om deel te nemen aan 
de online survey. Van de 64 fotografen 
betrokken bij Track & Trace namen er 55 
deel aan de bevraging (86%). 

Een tweede online survey werd gelan-
ceerd specifiek voor de socio-culturele 
organisaties. Zij werden allen op dezelf-
de manier als de fotografen uitgenodigd 
om deel te nemen. Twaalf organisaties 
leverden hier de nodige input. Aangezien 
er in sommige organisaties verschil-
lende fotografieprojecten gerealiseerd 
werden, vulden in sommige gevallen 
verschillende verantwoordelijken binnen 
dezelfde organisatie de survey in. 

De surveys werden opgemaakt en ge-
lanceerd met het online platform Sur-
veyMonkey. Data werd geanalyseerd op 
dit platform. Geavanceerdere analyses 
werden uitgevoerd in het statistisch 
softwarepakket SPSS. 
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Methode Respondenten Bevraagde impactdomeinen

Online survey
 

Lokale fotografen
(n=55)

• Persoonlijke ontwikkeling

• Verbeelding en visie: impact op eigen artistieke 
pad & professionele carrière

• Gezondheid & welzijn

• Empowerment, zelf-determinatie, organisatie-
weefsel & ondernemerszin in de buurt

• Sociale netwerken & interculturele of -generati-
onele ontmoetingen

• Identiteit en trots

• Algemene projectevaluatie
Online survey Kortrijkse 

socio-culturele
organisaties
(n=12)

• Impact op visie van en op de organisatie

• Impact op deelnemers & vrijwilligers

• Ontwikkelen van nieuwe methodieken?

Focusgroepen 3 gemengde 
groepen van:
-Lokale fotograaf
-Curator
-Socio-culturele 
organisatie
-Model (1 / 3)

• Zelfde thema’s als hierboven, kwalitatief uitge-
diept

• Rol van de curatoren in het proces / relatie drie-
hoek fotograaf - curator - socio-culturele organi-
satie
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1.2. Focusgroepen
Ter uitdieping van de kwantitatieve 
survey, werden 3 focusgroepen geor-
ganiseerd. Deze gemengde, case-geba-
seerde groepen werden samengesteld 
op basis van de artistieke projecten die 
verwezenlijkt werden. In overleg met 
de groep curatoren, werden 3 cases 
naar voren geschoven. Deze cases zijn 
telkens het werk van de samenwerking 
tussen een curator, een fotograaf en een 
socio-culturele organisatie waarbinnen 
het werk verwezenlijkt werd. Elke case 
representeert dus niet alleen “de kunste-
naar” maar wel alle betrokkenen in het 
netwerk van een (reeks) zeer specifiek(e) 
kunstwerk(en). 

De 3 trajecten bestrijken telkens een 
ander domein van mogelijkheden, werk-
wijzen en uitkomsten. Een rode draad 
doorheen alle projecten is evenwel het 
opbouwen van vertrouwen tussen foto-
graaf en model. Dat geldt zowel in foto-
grafieprojecten met kwetsbare jongeren 
(focusgroep 1) als in het samenwerken 
met iemand met een beperking (focus-
groep 2). Maar evengoed is die empathi-
sche oefening aan de orde geweest waar 
je het minder verwacht: in projecten rond 
voedselfotografie (focusgroep 3).

Focusgroep 1: Nena Daldini + vzw 
Oranjehuis + Lieven Lefere

Fotografe Nena Daldini fotografeerde 

onder coaching van curator Lieven Le-
fere in vzw Oranjehuis wat we gemeen-
zaam “kwetsbare jongeren” noemen. Het 
werd een reeks over isolement in lock-
down. De foto’s tonen quasi onherkenba-
re portretten van jongeren omzwachteld 
in bubble wrap. Vormelijke referenties 
aan klassieke Renaissance portretten lij-
ken nooit ver weg. Aanvankelijk was het 
opzet van Track & Trace om een regel-
matig georganiseerd kampvuurmoment 
van de jongeren te fotografen maar die 
plannen wijzigden na het uitbreken van 
de covid-pandemie. De jongeren werden 
uiteindelijk bij de fotografe thuis ontvan-
gen en gefotografeerd met zelf ineen-
geknutseld studiomateriaal. Corona was 
ook hier een les in creativiteit. Het leerde 
fotografen werken met beperkingen.

Focusgroep 2: Lieven Vaarnewyck + 
vzw Wit.h + Lize Rubens

Lieven Vaarnewyck ging (samen met 
Maarten Caesens) op zoek met zijn 
voornaamgenoot, een persoon met een 
beperking, naar diens ideale wereld. 
Gesprekken met Lieven (en zijn ouders), 
brengen de fotografen naar de wijdse 
zeezichten van Oostduinkerke. De twee-
de lockdownperiode gaf dit project een 
andere wending. De zeebeelden werden 
puzzels die Lieven op zijn kamer maak-
te. Hij werd bovendien zélf de fotograaf 
die dit puzzelproces in beeld bracht. Dit 
project is volgens vzw Wit.h een pleidooi 
voor het tijd maken voor de “niet-maken-
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de handeling”: alle vertrouwensopbou-
wende momenten waar in de verste ver-
ten nog geen camera aan te pas komt. 

Focusgroep 3: Dirk Claeys + VORK + 
Dieter Van Caneghem

Het volksrestaurant VORK is een oplei-
dingsplek en restaurant voor mensen 
die een minder evident levensparcours 
lopen. Werkzoekenden kunnen er een 
gratis opleiding van 10 weken volgen die 
hen voorbereidt op werk in de horeca of 
keuken. Anderzijds zorgt een gelaagde 
tarifering ervoor dat ook mensen met 
lage inkomens op restaurant kunnen 
gaan. Fotograaf Dirk Claeys liet zich 
inspireren door de verschillende nationa-
liteiten in VORK. Samen met een VORK 
“studente”, die voor hem traditioneel 
Griekse gerechten bereidde, verlegde 
hij de grenzen van zijn fotografische 
kunnen met o.m. dark food photography 
technieken en schilderkunst.

In dit rapport koppelen we geregeld te-
rug naar de kwalitatieve bevindingen uit 
de focusgroepen. Voor de leesbaarheid 
zijn de citaten in dit rapport vaak gepara-
fraseerd. 
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© Lieven Vaernewyck & Maarten Caesens
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2. Impact op de lokale fotografen

2.1. Wie zijn de fotografen?
Socio-demografisch profiel

In Track & Trace waren fotografen ver-
tegenwoordigd uit alle volwassen leef-
tijdscategorieën (fig 1). De modale leef-
tijdsgroep van de fotografen is tussen 
de 56 en 65 jaar. De 45-plussers zijn in 
de meerderheid met ongeveer 62% van 
alle fotografen. Ruim vier op tien (44%) 
wonen in Kortrijk zelf. 18% komt uit de 
randgemeenten en 38% woont elders. 
Mannen (51%) en vrouwen (49%) zijn 
nagenoeg gelijk vertegenwoordigd. 

Iets meer dan de helft van de betrokken 

fotografen zijn full-time aan de slag (fig 
2). 1 op 5 is gepensioneerd en een kleine 
minderheid van 7% is werkzoekend of in 
werkonderbreking.

De fotografen zijn over het algemeen 
hooggeschoold (fig 3), bijna 7 op 10 res-
pondenten beschikken over een diploma 
hogeschool of universiteit.

Cultureel profiel

De groep onder de loep beschikt dus 
over een zeker cultureel kapitaal. Het 
zijn vaak mensen die een opleiding geno-
ten hebben en bovendien zichzelf bijko-
mend aan het scholen zijn in fotografie. 

Fig 1: Leeftijdscategorieën
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Zie figuren 1 - 6

Wie zijn die “lokale fotografen” van Track & Trace? 

Even snel en kort door de bocht...
De modale deelnemer is een hoog opgeleide, full-time wer-
kende mannelijke of vrouwelijke 45-plusser die in of rond 
Kortrijk woont. Het culturele profiel is eerder uiteenlopend. 
De deelnemers vinden zichzelf door de band genomen min of 
meer kunstenaar en schipperen tussen hobby- en professio-
nele fotograaf. De mannen situeren zichzelf opvallend vaker 
aan de professionele/kunstenaarszijde. 

De eerdere betrokkenheid van de deelnemers met kunstpro-
jecten loopt uiteen. Terwijl voor ongeveer 4 op de 10 deelne-
mers de Track & Trace ervaring hun eerste stappen waren in 
deze wereld, heeft de rest al iets of veel meer ervaring. Ruim 
een derde van de fotografen heeft al zelf (een) tentoonstel-
ling(en) georganiseerd en bijna de helft heeft ooit al werk 
verkocht. 

De fotografen zijn cultuurmensen. Ze hebben een brede in-
teresse en zijn gemiddeld geïnteresseerd in ruim 3 kunst-
vormen naast fotografie. Dit culturele omnivoorschap blijft 
echter veelal passief. Ruim 7 op 10 van de ondervraagden 
houdt het bij de beoefening van fotografie en is niet actief 
bezig met andere kunstvormen. 

samenvattend

wie zijn de fotografen?
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Fig 3: Opleidingsniveaus

Fig 2: Professionele status
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Fig 4: Zelfdefinities

Hoe kijken de deelnemende fotografen 
naar zichzelf als fotograaf of kunste-
naar? Hoe zien ze hun plaats binnen het 
cultuurlandschap? Hoe actief zijn ze (ge-
weest) als fotograaf slash  kunstenaar? 
Hier bespreken we het “culturele profiel” 
van de fotografen in de survey.

De mannelijke professionele kunste-
naar en de vrouwelijke hobbyist? (fig 4)
Op een 100-puntenschaal van “hobbyfo-
tograaf” naar “professionele fotograaf”, 
situeert de grootste groep van de foto-
grafen zichzelf in de “hobby-helft”, maar 
er zit wel een grote variatie op waar 
fotografen zichzelf situeren. Ook het 
centrum wordt dik bevolkt. 

Gemiddeld scoren de fotografen zichzelf 
46. Dit cijfer verhult een geslachtsver-
schil: de vrouwelijke groep beschouwt 
zichzelf in grotere mate als hobbyfoto-
graaf. Zij scoren zichzelf gemiddeld 37 
op het continuüm. De mannen situeren 
zich meer aan de “professionele” zijde 
met een gemiddelde score van 55. 

Hetzelfde beeld zien we terug als we 
vragen in welke mate de groep zichzelf 
al dan niet ziet als kunstenaar. De man-
nen vinden zichzelf met een gemiddelde 
score van 58 meer kunstenaar dan hun 
vrouwelijke collega’s. De vrouwen defi-
niëren zichzelf eerder als niet-kunste-
naars.

Eerdere betrokkenheid bij kunstprojec-
ten en werk verkopen
We zien uiteenlopende ervaringen 
van eerdere actieve betrokkenheid bij 
kunstprojecten (fig 6). Track & Trace 
heeft naast relatief ervaren locals ook 
fotografen aangetrokken die als echte 
“groentjes” bestempeld kunnen worden, 
voor wie de ervaringen in de kunst- of ex-
powereld helemaal nieuw geweest zijn. 
Voor bijna 4 op 10 deelnemers was dit 
de eerste keer dat ze actief betrokken 
waren bij een kunstproject. Ongeveer 1 
op 5 stelt dat ze dit al meer dan 5 keer 
geweest zijn. 

Ruim één derde (36%) stelt dat ze in de 
afgelopen 5 jaar zelf een tentoonstel-

Hobbyfotograaf Professionele fotograaf55

Geen kunstenaar Kunstenaar44 58

37
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Fig 5: Actieve interesse in andere kunstvormen

Andere

Klassieke kunsten

Klassieke muziek

Mode

Erfgoed

Literatuur

Design

Conceptuele kunst

Podiumkunsten

Niet-klassieke muziek

Hedendaagse kunst

Film
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ling hebben georganiseerd, terwijl 56% 
dit nog nooit heeft gedaan. De meeste 
respondenten (55%) hebben bovendien 
in het verleden al eigen werk tentoonge-
steld buiten de schoolcontext. Voor 45% 
was Track & Trace bijgevolg de eerste 
tentoonstellingservaring. Hoewel de 
meeste fotografen amateurs zijn, heeft 
toch 45% reeds werk verkocht.
 
Passieve en actieve cultuuromnivoren
De lokale fotografen van Track & Trace 
vallen te omschrijven als cultuuromnivo-
ren (fig 5). Het zijn cultuurliefhebbers en 
blijven als passieve cultuurconsument 
niet hangen in hun eigen niche van de 
fotografie. We legden hen 14 kunstvor-
men voor (film, literatuur, mode, klas-
sieke muziek, niet-klassieke muziek, 
conceptuele kunst, fotografie, design, 
hedendaagse kunst, klassieke kunsten, 

erfgoed en podiumkunsten). Gemiddeld 
vinkten de deelnemers iets meer dan 4 
kunstvormen aan waarin ze naar eigen 
zeggen sterk geïnteresseerd zijn. Foto-
grafie is -niet verrassend- de populairste. 
Daarna komen film (53%), hedendaagse 
kunst (47%) en niet-klassieke muziek 
(35%). 

Durven ze ook actieve uitstappen maken 
naar andere kunstvormen? Dat blijkt 
voor 27% van de groep inderdaad zo te 
zijn. Zij beoefenen tenminste 1 andere 
kunstvorm. De grootste groep, ruim 7 op 
10, houdt het bij fotografie alleen.

Nu we het culturele profiel van de fo-
tografen geschetst hebben, staan we 
in het volgende stuk stil bij hoe ze hun 
Track & Trace traject evalueren.

> 5 keer

4 keer

3 keer

2 keer

1 keer

Eerste keer

18,5%

5,6%

7,4%

13,0%

18,5%

37,0%

Fig 6: Eerdere betrokkenheid bij kunstprojecten
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2.2. Hoe evalueren de 
fotografen hun traject?

Sterke punten & verbeterpunten

De algemene tevredenheid over Track & 
Trace is overweldigend positief (fig 7). 
Met een gemiddelde score van 8,5 op 10, 
kijken de fotografen erg blij terug op hun 
afgelopen traject. Door 2 ontevreden 
deelnemers die het traject respectieve-
lijk 0 en 3 scoren, wordt het gemiddelde 
licht naar beneden getrokken. De medi-
aanscore (een score die minder gevoelig 
is voor die uitschieters naar beneden) 
is 9 op 10. Naast de algemene evaluatie 
wordt ook het volledige tentoonstel-
lingsprogramma van Track & Trace van 
de deelnemende fotografen met de 
grootste onderscheiding beloond.

Hetzelfde geluid horen we in de focus-
groepen. Eén fotograaf beklemtoont hoe 
heel het proces van Track & Trace, van 
de samenwerking met de curatoren en 
andere fotografen naar de aanscherping 
van zijn vaardigheden hem beïnvloed 
heeft. 

“Ik heb fantastische gesprekken 
gevoerd met de curator en veel posi-
tieve commentaren gehoord. Je moet 
omringd zijn door mensen van orga-
nisaties, met andere fotografen en 
hun inzichten. Het was een interac-
tief proces. De reactie van de bezoe-

kers... Op Facebook kwamen honder-
den reacties, ook over dingen waar je 
nooit bij stilstaat. Het festival heeft 
een wereld geopend van ‘kom naar 
buiten met je foto’s, toon ze!’”.

Iemand anders zegt:

“Het was een openbaring om met een 
sociale organisatie te werken. Het 
heeft veel gedaan voor mijn zelfver-
trouwen. Het was de eerste keer dat 
ik werk tentoonstelde. Het was top, 
hoe het gepresenteerd werd: zo groot 
en op die locatie.”

In een open vraag polsten we naar zowel 
de sterkste als de zwakste punten van 
Track & Trace. Doorheen de verschei-
denheid in antwoorden, zijn de vaakst 
vernoemde sterke punten:
• Samenwerking (met curators, organisa-
ties, andere fotografen)
• Coaching van de curatoren
• Workshopaanbod 
• Diversiteit van fotografisch werk 

Daarnaast worden zaken als kwalitatieve 
presentatie, combinatie van lokaal en in-
ternationaal talent, het speelveld van de 
publieke ruimte, de goede organisatie, ... 
vermeld. 

Als verbeterpunt wordt vaak aangege-
ven dat het (wandel)parcours niet zo 
duidelijk was. Het buitenparcours mocht 
duidelijker en gestroomlijnder. Ook 
mocht er volgens de fotografen meer 
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De tevredenheid van de fotografen met het traject is overweldi-
gend positief. De grootste onderscheiding wordt bovengehaald 
voor het algemene traject en het globale tentoonstellingspro-
gramma. Ook zaken als coaching van de curatoren, presentatie 
van de werken en de workshops worden zeer positief gewaar-
deerd. 

De bepalendste factor in hoe deelnemers in het algemeen terug-
blikken op hun deelname aan Track & Trace, is hun tevredenheid 
met de coaching van de curatoren. De rol van de curatoren die 
tevens als begeleiders, coaches, facilitators, ... fungeerden, valt 
moeilijk te overschatten. 

Hoewel corona op vele vlakken zand strooide in de raderen van 
het project, zijn de meeste deelnemers lovend over wat de orga-
nisatie heeft neergezet in deze niet evidente omstandigheden. 
Achteraf bekeken waren de uitdagingen gesteld door de pande-
mie mogelijkheden om bij te leren en creativiteit aan de dag te 
leggen in de uitvoering van de projecten. De meeste projecten 
zijn daarom in grote mate gekleurd door de pandemische con-
text. 

Opvallend: de tevredenheid met Track & Trace hangt in sterke 
mate samen met de impact die het project heeft gehad op de 
deelnemers. Hoe hoger de impact op artistieke zelfontwikkeling 
en carrièrekansen, hoe hoger de algemene tevredenheid. Foto-
grafen die door Track & Trace hun trots op hun stad en identiteit 
als fotograaf sterker gestimuleerd zagen, rapporteren ook hoge-
re tevredenheidsscores.

Track & Trace krijgt globaal genomen een zeer goede evaluatie, 
maar alles kan beter. Vaak vermelde punten die voor verbetering 
vatbaar zijn, zijn de minimale uitleg bij het werk van de lokale 
fotografen en de signalisatie van de wandelroute. 

samenvattend

evaluatie van Track & Trace
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Samenwerking organisaties

Algemene expo-programma

Presentatie eigen werk

Vorming/workshops

Coaching curatoren

Algemene evaluatie 8,5 (M 9)

8,2 (M 9)

7,7 (M 8)

8,4 (M 9)

8,9 (M 9)

7,5 (M 8)

7,4 (M 7)

Fig 7: Evaluatie van Track & Trace - gemiddelden en mediane scores



29

informatie over de lokale fotografen. 
Sommigen vonden ook dat het project 
een langere duurtijd mocht krijgen. 

Dat er meer uitleg mocht bij de werken 
van lokale fotografen, wordt onderschre-
ven door de deelnemers aan de focus-
groepen:

“Ik heb het traject gedaan met fa-
milie. De bezoekersgids had veel info 
over de publiekstrekkers en gere-
nommeerde fotografen. Maar bij 
mijn werk stond er één zinnetje en 
dat was te weinig. Je wil je verhaal 
of concept kunnen vertellen. Er zou 
meer info moeten staan over de loka-
le fotografen.”

Een andere fotograaf gaat akkoord:

“De organisatie heeft het ongelo-
felijk sterk aangepakt - hetgeen ze 
neergezet hebben was zeer straf. Het 
enige wat ik miste, is uitleg bij het 
werk. Waarom is dat belangrijk? Ik 
heb een hekel aan kunst waarvan je 
eerst 15 pagina’s moet lezen om het 
werk te snappen. Maar ik vind wel 
dat het verhelderend kan werken als 
je de lijn mee krijgt van hoe het werk 
tot stand is gekomen.”

Er werd ook een paar keer gerefereerd 
naar corona als factor die heel wat roet 
in het eten gooide: van ontmoetingen 
die niet konden doorgaan over afgelaste 
workshops, tot gewijzigde concepten. 

Anderzijds werden de beperkingen van 
de situatie in de focusgroepen door een 
curator als opportuniteit gedefinieerd:

“De studio in de Academie was niet 
beschikbaar door corona. Maar de 
fotografe heeft alles opgelost in haar 
eigen studio met haar zelfgemaakte 
opstelling. Soms denken ze: oei, ik 
kan niets doen, ik heb geen lampen, 
enzovoort. Maar je hebt ingezien dat 
je uit het niets iets kan creëren”.

Samenvattend: de fotografen (maar ook 
de curatoren) evalueren het project zeer 
positief. Er zijn veel complimenten voor 
de organisatoren die dit festival hebben 
neergezet in een niet evidente context.

Samenhang tussen verschillende 
evaluaties

Er blijkt een sterke samenhang te zijn 
tussen de evaluaties van de verschil-
lende aspecten van Track & Trace. De 
algemene tevredenheid met het traject, 
hangt significant samen met de tevre-
denheid van alle deelaspecten. Een uit-
zondering hierop is de evaluatie van de 
workshops. Tevredenheid met die work-
shops correleert met geen enkel ander 
domein significant. Een mogelijke reden 
zou kunnen zijn dat lang niet iedereen 
workshops heeft meegevolgd.

Uit onze data blijkt dat de tevredenheid 
met de coaching van de curatoren het 
meest bepalend is geweest voor de al-
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Alg. ev. Coach. Wshop Pres-
ent. Tent. Sw. 

org.

Algemene evaluatie 1

Coaching curatoren .78** 1

Workshops n.s. n.s. 1

Presentatie .71** .63** n.s. 1

Tentoonstelling alg. .56** .56** n.s. .61** 1

Samenw. organisa-
ties .47** .54** n.s. .44** .48** 1

Eigen fotog. werk .32* .38** n.s. n.s. .31* .41**

**Correlatie significant op p < .01-niveau (tweezijdig) / * p < .05-niveau (tweezijdig)

Samenhang tussen evaluaties
(hoe dichter bij 1, hoe sterker de samenhang)

Samenhang tussen algemene evaluatie en impactvariabelen
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gemene tevredenheid. Ook hoe het werk 
van de fotografen gepresenteerd werd in 
de tentoonstelling is sterk gecorreleerd 
met algemene tevredenheid, net zoals 
de tentoonstelling in het algemeen en de 
samenwerking met de welzijnsorganisa-
ties.

Enkele van deze inzichten kwamen ook 
aan bod in de focusgesprekken. Als 
deelnemers gevraagd werden om hun 
traject te evalueren, verwees iedereen 
naar de goede samenwerking met “hun” 
curator slash coach. Het belang van de 
curator die een rol opneemt als begelei-
der, coach, facilitator, ... is niet te onder-
schatten. Het was zonder twijfel één van 
de belangrijkste succesingrediënten van 
Track & Trace.

Samenhang tussen algemene evalu-
atie en elementen van impact

De positieve evaluatie is ook gelinkt aan 
de impact die het traject gehad heeft op 
de deelnemers. We staan in de volgende 
stukken uitvoerig stil bij de deelaspec-
ten van die impact maar geven hier al 
mee dat er sterke correlaties zijn tussen 
de impactvariabelen en de algemene te-
vredenheid met het traject (zie tabellen). 

De algemene evaluatie van Track & 
Trace correleert statistisch significant 
met met alle gemeten impactelementen, 
behalve met zelfontwikkeling. Die alge-
mene tevredenheid blijkt sterk samen te 

hangen met de mate waarin deelnemers 
aangeven dat het traject hun artistieke 
ontwikkeling een boost gegeven heeft. 
Ook de mate waarin ze ervan uitgaan dat 
het project hun (artistieke) carrièrekan-
sen heeft bevorderd alsook de impact 
van het traject op hun gevoel van trots 
op hun stad en identiteit als fotograaf 
spelen een belangrijke rol.

De sterke samenhang tussen tevre-
denheid en artistieke zelfontwikkeling, 
suggereert dat precies die zelfontwik-
keling één van de grootste noden en 
verwachtingen was van de deelnemende 
fotografen. Degenen die deze verwach-
ting vervuld zagen, evalueren het traject 
ook positiever.

In het volgende stuk zoomen we in op de 
impact van Track & Trace op de deelne-
mende fotografen. We hebben het eerst 
over het individuele niveau. Dit gaat over 
de impact van het traject op persoons-
gebonden aspecten zoals creativiteit, 
zelfvertrouwen en gezondheid. Daarna 
stijgen we een stapje op de ladder en 
bekijken we de impact van het traject op 
sociaal niveau. Dan hebben we het over 
de effecten op bijvoorbeeld de stad, so-
ciale netwerken en de zin om met nieuw 
gelegde connecties toekomstige projec-
ten op te zetten. 
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2.3. Impact op individu-
eel niveau
We definiëren in dit stuk “persoonlijke 
ontwikkeling” ruim. Een academischere 
(maar hoogdravendere) term zou “men-
selijk kapitaal” kunnen zijn (cf. Williams). 
Zoals in het stuk literatuuronderzoek 
vermeld, staan we bij de selectie van de 
impactvariabelen vooral op de schou-
ders van het werk van Matarasso en 
navolgers. We zijn hier vooral geïnteres-
seerd in hoe Track & Trace een impact 
heeft gehad op:

• Persoonlijke ontwikkeling
• Artistieke ontwikkeling / verbeelding 
en visie
• Economische (artistieke) ontwikkeling 
• Gezondheid & welzijn

Deze impact-aspecten situeren zich 
op het niveau van het individu zelf. Ze 
verwijzen niet of amper naar het socia-
le netwerk waarin deze individuen zich 
begeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
over de ontwikkeling van nieuwe vaar-
digheden of interesses, mentale gezond-
heid, creativiteit en individuele carrière-
kansen. 

Impact op zelfontwikkeling (fig 7)

Zelfontwikkeling werd hier geoperati-
onaliseerd als bijleren over/voor jezelf. 
Het behelst onder meer de ontdekking 
van nieuwe interesses of vaardigheden, 
nieuwe dingen uitproberen, beter worden 
in het communiceren met anderen en op 
plekken komen waar je anders nooit was 
geweest. 

Liefst 94% geeft aan iets te hebben 
bijgeleerd over zichzelf gedurende het 
traject. Nagenoeg 7 op 10 van de fotogra-
fen heeft zelfs nieuwe interesses ontdekt 
en 65% is op plekken gekomen in de stad 
waar ze anders waarschijnlijk nooit wa-
ren geweest. Bijleren over jezelf, nieuwe 
interesses ontdekken: dit zijn zaken die 
mensen meenemen naar de toekomst. 
Het is een zaadje van de impact van het 
traject op (midden-)lange termijn. 

Als we mensen open bevragen over wél-
ke nieuwe vaardigheden ze hebben ont-
wikkeld, krijgen we een mix van sociale 
en technisch/fotografische vaardigheden. 
Zaken zoals “feedback vragen”, “initiatief 
nemen in communicatie” en “beter om-
gaan met mensen met een beperking” 
worden afgewisseld met fotografische 
vaardigheden zoals “belichting zelf uit-
zoeken met low budget materiaal thuis “ 
en “gewoon open staan voor de verschil-
lende wegen van de fotografie. Men moet 
niet altijd akkoord gaan, maar toch inte-
ressant om alle invalshoeken te zien”.
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Track & Trace is inderdaad een impactproject geweest. Het was voor 
de fotografen ondanks de omstandigheden doorgaans een echt ple-
zier om er deel van uit te maken. Voor de grote meerderheid is het 
een leerrijk project geweest waarin ze onder meer zichzelf, nieuwe 
vaardigheden, talenten en interesses ontdekten. Bijna 7 op 10 van de 
fotografen heeft nieuwe interesses ontdekt door hun deelname. 

Ook al zijn de deelnemende lokale fotografen doorgaans geen jon-
kies meer, het Track & Trace project lijkt in vele aspecten een echt 
Bildungsproject te zijn geweest waarin zelfontplooiing en culturele 
verrijking centraal stonden. 

Het traject stimuleerde naast persoonlijke ontwikkeling ook de artis-
tieke verbeelding en visie van de deelnemende fotografen. Dit geldt 
bovendien zowel voor de fotografen die voor het eerst exposeerden 
als voor de meer ervaren groep. 

Over de positieve impact op hun carrièrekansen, zijn de fotografen 
meer verdeeld. Hoewel de meerderheid ervan overtuigd is dat hun 
deelname goed staat op hun artistieke CV, is men minder overtuigd 
dat dit hen ook economisch voordeel zal opleveren. 

Tenslotte is er ook sprake van een impact op de (mentale) gezondheid 
van de lokale fotografen. Zo’n 65% stelt dat hun deelname hun men-
taal welzijn heeft bevorderd. Het project wordt door een meerderheid 
gezien als verzachting van een soms donkere periode van lockdowns 
en restricties. 

De impact op individueel niveau gaat vaak verder dan het specifie-
ke project Track & Trace. Nieuwe vaardigheden of interesses ont-
dekken, een boost in verbeelding en visie, ...: deze zaken nemen de 
deelnemers mee in al hun toekomstige projecten, al zijn die zaken 
moeilijker kwantificeerbaar. Impact is vaak zoals een steen die in een 
vijver wordt gegooid. Ook na de initiële plons en lang nadat de steen 
verdwenen is, blijven de rimpelingen zich over het wateroppervlak 
uitspreiden. 

samenvattend

Impact op individueel niveau

Zie figuren 7 - 10
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Fig 7: Impact op persoonlijke ontwikkeling
Kunt u aangeven in welke mate je door jouw deelname aan Track & Trace...

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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Een kanttekening bij het nagaan van 
groepsverschillenn
We gaan in het verdere rapport tel-
kens nagaan of er statistisch signi-
ficante groepsverschillen te vinden 
zijn in de besproken soorten van 
impact. Hierbij
hoort een belangrijke kanttekening. 
we hebben een relatief beperkt aan-
tal respondenten in dit onderzoek. 
Dit maakt groepsvergelijkingen 
gevoelig voor toevalsfactoren. We 
geven ze mee voor wat het waard 
is maar beklemtonen dat er geen al 
te grote conclusies aan verbonden 
moeten worden. Een handvol res-
pondenten kan omwille van de kleine 
steekproef een groepsgemiddelde 
beïnvloeden. We kunnen in dit on-
derzoek dus uitspraken doen over 
de opgenomen mensen in de steek-
proef, maar het zou problematisch 
zijn om deze te veralgemenen naar 
andere leden van dezelfde groep (bv. 
“vrouwelijke fotografen in het alge-
meen”). We spreken in wat volgt dus 
over de fotografen die deel waren 
van Track & Trace en proberen ons 
ook te beperken tot deze specifieke 
groep. Er vallen tal van (verwaas-
loosbaar) kleine groepsverschillen te 
bespeuren in de data. Wij beperken 
ons hier tot de verschillen die statis-
tisch significant zijn. 

Opgenomen groepsverschillen
We nemen in de analyses van 
groepsverschillen telkens een aantal 
achtergrondvariabelen mee waarvan 
we vermoeden dat ze effect zouden 
kunnen hebben op de mate waarin 
Track & Trace impact heeft gehad. 

Deze opgenomen achtergrondvaria-
belen zijn: 
• Geslacht
• Leeftijdscategorie (55- / 55+)
• Eerder al tentoongesteld? (ja/

nee)
• Al werk verkocht? (ja/nee)
• Beoefenen van andere kunstvor-

men naast fotografie (ja/nee)
• Zelfdefinitie als kunstenaar (ja/

nee)
• Eerdere actieve betrokkenheid in 

andere kunstprojecten (ja/nee)
• Cultureel omnivoorschap (actieve 

interesse in x aantal kunstvor-
men)

Groepsverschillen in zelfontwikkeling
Als we alle items van zelfontwikkeling 
samen bundelen en elke respondent 
hierop een totaalscore geven, kunnen we 
nagaan of er groepsverschillen te note-
ren vallen in de impact van het traject op 
hun persoonlijke ontwikkeling. 

Zij die op Track & Trace voor de eerste 
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Fig 8: Impact op artistieke ontwikkeling
Kunt u aangeven in welke mate je door jouw deelname aan Track & Trace...

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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keer tentoonstelden, rapporteren een 
licht hogere impact op hun zelfontwikke-
ling (significantieniveau p < .10). Fotogra-
fen die naast fotografie ook een andere 
kunstvorm beoefenen, rapporteren een 
licht kleinere impact op hun zelfontwik-
keling (p < .10). Andere ervaringsvariabe-
len geven hetzelfde beeld (maar zijn niet 
statistisch significant): hoe meer erva-
ring men al heeft met kunstprojecten, 
hoe minder effect op zelfontwikkeling 
gerapporteerd wordt. 

Impact op artistieke 
ontwikkeling (fig 8) 

Hoe schatten de fotografen de impact 
van Track & Trace in op hun eigen ar-
tistieke ontwikkeling? We vatten deze 
brede noemer samen met 9 items die 
polsen naar zaken als o.a. zelfvertrou-
wen als fotograaf, algemene creativiteit, 
stimulans voor verbeelding, en artistieke 
ambitie.

Onze data suggereren dat het project 
inderdaad een niet te onderschatten 
impact heeft gehad op de artistieke ont-
wikkeling van de deelnemers. Hetzelfde 
inzicht werd ook keer op keer bevestigd 
in de focusgesprekken.

Van alle opgelijste aspecten, lijkt de ver-
beelding van de fotografen het sterkst 
te zijn geprikkeld in het traject. Meer dan 
8 op 10 fotografen stelt dat dat het geval 

is geweest en liefst één op drie zegt dat 
dat in sterke mate het geval was. Ook 
de creativiteit van meer dan 8 op 10 
fotografen werd gestimuleerd, alsook 
de interesse in én kennis over kunst en 
cultuur. Er is geen enkele fotograaf die 
helemaal niets heeft bijgeleerd over 
fotografie, en er is ook geen enkele die 
claimt dat hij/zij niet méér zelfvertrou-
wen heeft gekregen in zijn/haar vak.

Enkele impactaspecten hinten ook hier 
naar de (midden-)lange termijn. Van die 
elementen kun je verwachten dat ze ook 
in de toekomst en los van het concrete 
project Track & Trace van invloed zullen 
zijn. De ambitie-variabele is duidelijk zo’n 
element, en de resultaten suggereren dat 
we nog zullen horen van de vaak voor de 
eerste keer exposerende fotografen. De 
data zeggen dat Track & Trace de ambitie 
van nagenoeg 9 op 10 fotografen bevor-
derd heeft. Verder is meer dan 70% meer 
geïnteresseerd geraakt om zichzelf bijko-
mend te scholen in fotografie of andere 
kunstvormen.

De focusgroepen hinten eveneens naar 
impact op de langere termijn. Eén foto-
graaf vertelt hoe hij bijleerde van zowel 
YouTube tutorials als coaching van de 
curatoren en gesprekken met andere 
fotografen. Het traject heeft hem gesti-
muleerd om actief nieuwe skills aan te 
leren die van hem een betere fotograaf 
of kunstenaar kunnen maken, zowel op 
technisch als op artistiek als op sociaal 
vlak.
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“Ik heb me verdiept in dark food 
photography. Mijn achtergronden 
zijn zelfgemaakt, tot schilderwerken 
toe. Dat was voor mij een echte open-
baring. Ik stond er gelijk een echte 
Picasso in mijn tuin. Dat was leuk, ik 
ben een ervaring rijker. Ik heb geke-
ken op YouTube zonder na te apen. (...) 
Kunstige foto’s van voeding maken 
was een nieuwe ontdekking voor mij. 
Je kan er ook iets extra insteken zodat 
het duidelijk herkenbaar wordt, dus je 
kunt er steeds op verder gaan. Ik heb 
verschillende signalen gekregen van 
de coaching en heb fantastische ge-
sprekken gehad en positieve commen-
taren. Het is een project in opbouw.”

Iemand anders getuigt over hoe het 
project een stimulans geweest is voor het 
zelfvertrouwen:

“Ik ben nog altijd een studente fo-
tografie maar ik merk wel dat dat 
zelfvertrouwen gegroeid is en ik 
meer goesting heb om dingen aan te 
pakken. Anders (zonder Track & Trace) 
zou ik snel denken dat ik het niet zou 
kunnen. Je moet gewoon uitproberen 
en als ‘t niets is, is het niets en sla je 
een andere richting in. Ook het feit 
dat Wannes Cappelle mijn beeld heeft 
uitgekozen, heeft mijn zelfvertrou-
wen een duwtje gegeven.”

“Het was een openbaring om met een 
sociale organisatie te werken. Het 
heeft veel gedaan voor mijn zelfver-

trouwen en ook het conceptueel den-
ken heb ik altijd leuk gevonden. Dat 
werd opnieuw opgefrist gedurende 
Track & Trace.”

Groepsverschillen in artistieke zelfont-
wikkeling
Vrouwen melden meer impact op hun 
artistieke zelfontwikkeling (p < .10). Ande-
re demografische verschillen (bv. leeftijd) 
zijn niet hard te maken. Bovendien zien 
we ook geen verschil naargelang het 
culturele profiel (bv. omnivoorschap of 
eerdere ervaring) van fotografen. 

Impact op economische 
ontwikkeling (fig 9)

Vier items in de survey gaan na hoe de 
fotografen de economische impact van 
Track & Trace op zichzelf inschatten. 
Over één item is een grote meerderheid 
van de fotografen het eens: het traject 
was een meerwaarde op hun artistieke 
CV. Bijna 8 op 10 fotografen onderschrijft 
dit. Op de andere items zijn de meningen 
meer verdeeld. Daar is telkens meer dan 
de helft niet overtuigd van de positieve 
effecten van Track & Trace op hun eigen 
artistieke (of andere) carrièrekansen. Dat 
wil wel zeggen dat nog steeds (ruim) 1 
op 3 fotografen ervan overtuigd is dat ze 
met hun traject hun toekomstige carriè-
rekansen hebben verhoogd of meer kans 
hebben gekregen om werk te verkopen. 
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Nochtans blijkt uit de focusgroepen 
wel dat enkele fotografen door Track & 
Trace voor het eerst werk hebben ver-
kocht, of werden uitgenodigd voor een 
andere expo met hetzelfde werk. Eén 
curator die zelf lesgeeft aan fotografen, 
neemt door Track & Trace meer aspec-
ten van professionalisering op in zijn les-
sen omdat er (onverwacht?) vraag naar 
was naar aanleiding van de expositie. Zo 
kan hij al in de opleiding ook aandacht 
schenken aan zaken zoals werk verko-
pen, prijs zetten, onderhandelingen en 
galleries, professionalisering, enz.

“Veel leerlingen (fotografen, nvdr)
hadden de vraag gekregen naar aan-
kopen van het werk. Dat is nu geen 
onderdeel van de lessen, hoe je daar-
mee omgaat, hoe je de prijs zet, en-
zovoort. Eigenlijk zet dat in op pro-
fessionalisering. Normaal worden 
studenten daar niet mee geconfron-
teerd. Andere cursisten zijn gevraagd 
om mee te doen aan andere tentoon-
stellingen.”

Groepsverschillen in impact op de car-
rière van fotografen op basis van so-
cio-demografische variabelen of cultu-
reel profiel, kunnen we niet statistisch 
hard maken.

Impact op gezondheid en welzijn 
(fig 10)

Track & Trace was naast een zelfverrij-

kend traject ook een plezierig project 
voor de deelnemers. Slechts minder 
dan 10% van de deelnemers heeft niet 
zoveel plezier beleefd aan het traject. 
Een meerderheid van 54% heeft er zeer 
veel plezier aan beleefd. Opvallend: 65% 
zegt dat het project hun mentaal welzijn 
heeft bevorderd. 

Voor meer dan 6 op 10 deelnemers was 
het traject dan ook een helende factor in 
een donkere coronaperiode, al steken de 
fotografen niet onder stoelen of banken 
dat het ook best frustrerend kon zijn. Bij-
na een derde vond het vaak frustrerend. 
In de uitdiepende gesprekken bleek 
dat vaak precies door de corona-perio-
de te zijn. De verschillende lockdowns 
verhinderden vaak goed uitgekiemde 
plannen en doorkruisten afspraken 
met organisaties, andere fotografen en 
modellen. Toch is die lockdown periode 
zoals besproken een bron geweest van 
creativiteit. Zowel curator als fotografe 
bevestigen dit in een gesprek.

“Dat is de uitdaging: dat je hen aan-
leert dat die beperkingen een oppor-
tuniteit zijn.”

Tijdens de lockdown geen gebruik kun-
nen maken van de professionele fotogra-
fiestudio van de school, is best frustre-
rend. Maar anders bekeken leert het je 
ook omgaan met een veranderde rea-
liteit en kan deze uitdaging je als foto-
graaf ook beter maken. Uiteindelijk werd 
het voor een fotografe zelfs één van de 
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.. .je meer kans hebt om je werk te verkopen

.. .je toekomstige carrièrekansen hebt verhoogd

.. .een meerwaarde op je professionele CV hebt gerealiseerd

.. .een meerwaarde op je artistieke CV hebt gerealiseerd

7,8 54,9 31,4 5,9

17,7 49,0 29,4 3,9

17,7 41,2 31,4 9,8

5,81 7,3 61,5 15,4

Fig 9: Impact op economische ontwikkeling
Kunt u aangeven in welke mate je door jouw deelname aan Track & Trace...

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate

belangrijkste inzichten in haar traject:

“Voor mij was dat dé grote les: van je 
beperking een sterkte maken.”

Er zijn geen statistisch significante 
groepsverschillen in de impact van Track 
& Trace op gezondheid en welzijn van de 
deelnemers.
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Fig 10: Impact op gezondheid en welzijn
Kunt u aangeven in welke mate je door jouw deelname aan Track & Trace...

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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© Dirk Claeys
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2.4. Sociale impact
Elk fotografisch resultaat binnen Track 
& Trace is het resultaat van het samen-
spel van een netwerk van actoren die 
in onderlinge afstemming iets hebben 
geproduceerd. De foto’s zelf zijn het top-
je van de ijsberg. Daaronder gaan vaak 
maandenlang voorbereiden, vertrouwen 
opbouwen, conceptueel denken, bijstu-
ren, ... schuil. In dit luik zijn we geïnte-
resseerd op de elementen van impact die 
iets verder reiken dan het individu zelf. 
De data zijn dan wel verzameld bij indi-
viduele fotografen, toch polsen we hier 
onrechtstreeks naar mogelijke effecten 
van Track & Trace op anderen in het 
netwerk van de fotograaf. Het gaat hier 
over:
• Impact op ondernemingszin
• (Interculturele of -generationele) ont-
moetingen
• Impact op sociale netwerken 
• Impact op het stedelijk weefsel in 
Kortrijk 
• Impact op identiteit en trots 

Het traject van de lokale fotografen 
binnen Track & Trace was van bij de start 
geconceptualiseerd als een impactvol 
sociaal traject dat verbinding zoekt 
met zoveel mogelijk actoren binnen het 
sociaal-culturele organisatieweefsel in 
Kortrijk. Eerder dan elke fotograaf op 
zijn of haar eigen eiland te laten ploete-
ren, werden verbindingen gecreëerd. 

“Een festival is de ideale motor voor 
zoiets. Het is veel moeilijker om 
op te leggen om individueel uit te 
zoeken hoe je met een organisatie 
kan samen werken. Het heeft mij de 
mogelijkheid gegeven om een soort 
projectcultuur te installeren op mijn 
school. Die context van dat stadsfes-
tival geeft hen echt het gevoel dat ze 
deel zijn van dat gebeuren. Het cre-
eert veel opportuniteiten. Ik heb in 
dat traject van een jaar en half ook 
de context van Kortrijk, cultureel 
en sociaal leren kennen. Ik heb veel 
meer toegang gekregen tot potentië-
le projecten als partner omdat ik die 
mensen persoonlijk heb leren ken-
nen.”

Deze curator verwoordt hiermee mooi 
enkele sociale effecten van zo’n ver-
bindingstraject. Hij leerde vanuit zijn 
rol in het geheel tal van organisaties 
kennen waarmee hij én zijn leerlingen in 
de toekomst verder kunnen. Een één-
malig traject versterkt zo via individuen 
het sociale weefsel in een stad door 
zaadjes te planten voor de opbouw van 
duurzame, vaak informele netwerken en 
partnerschappen. De effecten gaan dus 
verder dan het individuele niveau van 
fotograaf, curator, bezoeker, organisa-
tieverantwoordelijke, ... We zitten op het 
niveau van het sociale. We praten hier 
over netwerken, sociaal kapitaal, oppor-
tuniteitsstructuren.

Alvorens we in deze sociale effecten 
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Ook op sociaal niveau is er door Track & Trace impact verwezen-
lijkt. Het gaat hier over de elementen die meer rechtstreeks ver-
band houden met sociale relaties. We hebben het over de effec-
ten van het traject op sociale netwerken van deelnemers, over 
hoe het hun zin heeft gestimuleerd om met anderen iets te gaan 
ondernemen, over ontmoetingen buiten de comfortzone, over de 
impact op hoe ze Kortrijk en het stedelijk netwerk aan organisa-
ties zien, enz.

Doorheen de gesprekken werd duidelijk dat Track & Trace meer 
dan een standaard fotografieproject een grote empathische oe-
fening was waarin fotograaf, curator, welzijnsorganisatie en mo-
del elkaars vertrouwen moesten winnen. Fotograferen werd een 
sociaal project en de projecten werden zo vaker wel dan niet het 
resultaat van interactief handelen eerder dan producten van een 
individuele, autonome, geïnspireerde fotograaf. Dit matcht goed 
met hoe de deelnemende fotografen hun eigen fotografie zien. 
Ze zien het potentieel van fotografie om verhalen te vertellen en 
om de samenleving (hoe beperkt ook) te veranderen. Bijna 9 op 
10 van hen vindt dat het hun taak is als fotograaf om dat laatste 
ook daadwerkelijk te doen. Uit de data blijkt dat Track & Trace 
niet alleen meer dan 6 op 10 fotografen bewuster heeft gemaakt 
van bepaalde sociale problemen, het heeft ook de overtuiging bij 
meer dan 80% van de deelnemers gesterkt dat kunst de kracht 
heeft om de wereld beter te maken. 

De samenwerking met socio-culturele organisaties werd zon-
der meer als een unieke meerwaarde gezien voor dit project. De 
betrokkenheid van organisaties en samenwerkingen die hieruit 
resulteerden, zijn verrijkend geweest voor de ruime meerderheid 
van de betrokkenen. Ook de curatoren stippen dit aan als dé uni-
citeit van dit project. 

We kunnen in de toekomst nog verschillende “nakomelingen” 

samenvattend

Sociale impact

Zie figuren 11 - 18
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Sociale impact

van Track & Trace verwachten in Kortrijk. Het project is een 
stimulans geweest voor de ondernemingszin meer dan 80% 
van de fotografen, die zin hebben gekregen om in de toekomst 
nog dingen te organiseren samen met de nieuwe contacten. 

Daarnaast is Track & Trace ook sociaal verrijkend geweest. 
Meer dan 75% is diversiteit positiever gaan bekijken. Bijna 8 
op 10 heeft door het project mensen ontmoet waarmee men 
doorgaans weinig contact heeft. Bijna 7 op 10 fotografen ein-
digde het project met nieuwe vriendschappen en een verruimd 
netwerk. 

Deelname heeft ook sterke effecten gehad op hoe de fotogra-
fen de stad Kortrijk zien. Projecten als Track & Trace revita-
liseren delen van het sociale weefsel in de stad. Liefst 90% 
vindt dat dit project de band tussen Stad Kortrijk en haar in-
woners heeft versterkt. Bijna 8 op 10 is het beleid van de stad 
positiever gaan evalueren. Meer dan 75% zegt dat ze door hun 
deelname meer interesse gekregen hebben om zich meer in te 
zetten in hun lokale omgeving. Deelname leidde tot een boost 
in trots. Meer dan 80% en 90% zegt trotser te zijn geworden 
op respectievelijk hun stad of buurt en hun identiteit als foto-
graaf. 

Tot slot vermelden we dat Track & Trace het vooruitgangsop-
timisme in de stad lijkt te stimuleren. Mensen hebben het 
gevoel dat er “dingen aan het gebeuren zijn” in Kortrijk, dat de 
stad cultureel aan het openbloeien is.
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duiken, laten we even stilstaan bij hoe de 
fotografen de intrinsieke “sociale kracht” 
van hun fotografie evalueren (fig 11). 
Waar situeren ze zich op het continuüm, 
zo je wil, van l’art pour l’art tot fotografie 
als sociale hefboom om iets te verande-
ren in de samenleving? 

Het lijkt er sterk op dat de deelnemers 
hun fotografie zien als medium om een 
verhaal te vertellen. Hun technische 
vaardigheid bezit volgens de fotografen 
een zeker potentieel om effecten te ver-
wezenlijken extern aan het louter artis-
tieke resultaat van hun handelingen. 

Een overweldigende meerderheid van 
98% vindt dat zijn/haar fotografie een 
verhaal moet vertellen. Meer nog, bijna 9 
op 10 is er ook van overtuigd dat ze met 
hun kunst of kunde een impact op de 
samenleving moeten trachten te verwe-
zenlijken. Die impact mag bescheiden 
zijn, maar toch vindt meer dan 65% van 
de deelnemers dat ze de taak hebben 
de wereld een betere plek te maken met 
hun fotografie. 

Het principe van l’art pour l’art, waarin 
de kunst om de kunst, zonder nutsden-
ken, wordt geproduceerd, lijkt veraf 
te staan van hoe de lokale fotografen 
kijken naar hun vak. Hoewel technische 
vaardigheden bij het vak horen en heel 
wat respondenten ook aangeven dat ze 
veel hebben gehad aan de technische 
workshops en coaching, is die technici-

teit doorgaans ondergeschikt aan het... 
grotere plaatje. 

Deze data leren ons alvast dat, in de 
hoofden van de fotografen, de potentie 
van sociale impact inherent is aan hun 
fotografie. Ze willen hun fotografie inzet-
ten om impact te realiseren. Een zekere 
sociale bewogenheid is dus zeker aan-
wezig bij de fotografen. Maar was die so-
ciale bewogenheid al aanwezig, of heeft 
Track & Trace die net een boost gege-
ven? Uiteraard zal het naar alle waar-
schijnlijkheid een combinatie van beiden 
zijn. Om niet te verzanden in discussies 
over de kip en het ei, vroegen we het ook 
expliciet aan de fotografen. Naast de 
sociale bewogenheid die waarschijnlijk 
wel nodig is om aangetrokken te zijn zich 
in te schrijven voor een dergelijk traject, 
blijkt uit onze data (fig 12) sterk dat die 
overtuiging dat kunst de wereld beter 
kan maken door Track & Trace gevoelig 
versterkt is. Voor bijna 4 op 10 respon-
denten was Track & Trace een sterke be-
vestiging van dat idee. Voor slechts 16% 
is dit (eerder) niet het geval geweest.

Ook op vlak van sociaal bewustzijn is 
Track & Trace voor bepaalde fotografen 
een eye-opener geweest (fig 13). Onder 
meer de samenwerking met welzijnsor-
ganisaties heeft er voor meer dan 60% 
van de fotografen voor gezorgd dat ze 
zich bewuster zijn geworden van be-
paalde sociale en politieke problemen. 
Gecombineerd met het eerdere inzicht 
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Fig 11: L’art pour l’art of sociale betrokkenheid?

Fig 12: Ik ben meer overtuigd 
geraakt dat kunst de wereld 
beter kan maken

Fig 13: T&T heeft mij bewuster 
gemaakt van bepaalde politie-

ke of sociale problemen

In sterke mate

Eerder wel

Eerder niet

Helemaal niet

5,8%

11,5%

44,2%

38,5%
5,8%7,7%

53,9%

32,7%

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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dat fotografie ingezet kan worden om 
bepaalde sociale problemen te “verha-
len” of zelfs te verhelpen, heeft Track 
& Trace mogelijk bepaalde fotografen 
aangezet om meer op zoek te gaan naar 
welke sociale effecten fotografie kan 
verwezenlijken. Dit is te verwachten im-
pact op (midden-)lange termijn. 

Tijd om na deze algemene beschouwing 
over sociale impact in te zoomen op de 
deelaspecten er van. 

Impact op ondernemingszin  (fig 14)

“De barrière om andere organisaties 
aan te spreken als ik een leuk concept 
in gedachten heb, is verlaagd. Ik zou 
na Track & Trace meer geneigd zijn 
om zo’n opdrachten te doen.”

“Ik ging er anders nooit mee in con-
tact gekomen zijn. Heel het festival 
en de opzet heeft mij wel geholpen 
om die stap te zetten. Ik ging het 
idee misschien wel gehad hebben 
maar ging misschien nooit de stap 
gezet hebben naar Oranjehuis. In die 
zin is het ook een nieuwe thematiek 
in mijn werk. Het is anders dan wat 
ik anders doe. Ik ben nog op zoek naar 
mijn eigen stijl in fotograferen. Ik 
heb nog geen bepaalde stijl of rich-
ting maar ik vond het heel leuk om 
die zoektocht verder te zetten.”

Track & Trace blijkt de deelnemende fo-
tografen geprikkeld te hebben om in de 

toekomst ook eigen initiatief te nemen 
om projecten op te zetten met anderen. 
Dat blijkt zowel uit de gesprekken als uit 
de kwantitatieve data. 

Het traject stimuleerde ontmoetingen 
tussen mensen en legde daarmee de ba-
sis voor verdere samenwerkingen. Voor 
80% van de fotografen is dit het geval 
geweest. Zij laten ambitie optekenen om 
in de toekomst nog dingen te onderne-
men met de mensen die ze in dit project 
ontmoet hebben. 

Het project heeft goesting gegeven: het 
heeft ogen geopend en ondernemingszin 
bij de fotografen gestimuleerd. Uit de 
gesprekken blijkt dat de ingebedheid 
in een professioneel platform van een 
festival daartoe zeer bijgedragen heeft. 
Het heeft de fotografen getoond dat ze 
kunnen aankloppen bij verenigingen of 
anderen om projecten op te zetten. Het 
heeft bij vele fotografen geholpen om 
die koudwatervrees te overwinnen. Waar 
vroeger drempels gepercipieerd werden, 
hebben ze nu gezien dat die in de reali-
teit eerder in hun eigen hoofd zitten.  

Hoe dan ook - een traject als Track & 
Trace bevordert de goesting van foto-
grafen om in het momentum van het 
hele festival verder aan de slag te gaan 
en andere projecten op poten te zetten 
met mensen die ze ontmoet hebben. 
Om te vermijden dat hoge motivatiepie-
ken tijdens het traject gevolgd worden 
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door een diep dal als de sociale energie 
van het moment er niet meer is, kan het 
aangewezen zijn om hier van in het begin 
van het traject al bij stil te staan. Een 
traject als Track & Trace zou er goed aan 
doen om bij aanvang al in te spelen op 
die ondernemingszin die ontstaat binnen 
het project en na te denken over hoe 
die hoge motivatie om samen te werken 
gefaciliteerd kan worden door de organi-
satie.

Groepsverschillen in ondernemingszin
Hoewel er in over alle groepen heen een 
relatief hoge impact op ondernemingszin 
wordt gerapporteerd, springen er 2 sta-
tistisch significante verschillen uit. Track 
& Trace heeft op de jongere fotografen, 
hier gedefinieerd als de groep jonger 
dan 55, een grotere impact gehad. We 

zien bovendien dat de groep die zich-
zelf definieert als “kunstenaar” na hun 
traject méér zin heeft gekregen om zelf 
(artistiek) te ondernemen met anderen. 

Zelfverklaarde kunstenaars zijn waar-
schijnlijk ambitieuzer om artistiek te 
ondernemen. Zij die zichzelf eerder als 
pure hobbyfotograaf zien, zien dit traject 
mogelijk meer als ervaring om zich-
zelf te scholen in de fotografie zonder 
dat daar extra ondernemingsambitie 
aan wordt gekoppeld. Hetzelfde zou 
met enige voorbehoud kunnen gezegd 
worden over de leeftijdscategorie van 
de 55+’ers. Bepaalde mensen stappen 
waarschijnlijk in een traject als Track & 
Trace met bepaalde sociale “bijbedoe-
lingen”, ze willen hun netwerk uitbreiden 
om hun artistieke ambities te verwe-

Ik heb mensen ontmoet waarmee ik zeker nog dingen mee wil 
ondernemen

Is je zin om zelf artistieke projecten op te zetten gestegen?

Is jouw interesse om samen te werken met anderen gestimu-
leerd?

21,8 5,5

32,7 54,6 10,9

5,8

3,9 15,4 69,2 11,5

1,91 9,2 55,8 23,1

1,95 ,8 86,5

Fig 14: Impact op ondernemingszin

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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zenlijken met anderen. Met het oog op 
bevordering van creativiteit in een stad, 
lijkt deze ambitieuze “groep met bijbe-
doelingen” de interessantste te zijn om 
te rekruteren.

Belangrijke noot: het gaat hier louter om 
de impact van Track & Trace op onderne-
mingszin en niet over ondernemingszin 
in het algemeen. Dat zegt op zich niets 
over de baseline-ondernemingszin van 
de fotografen. Anders gesteld: lage 
waarden op onze schaal sluiten niet 
uit dat de fotograaf bij aanvang al zeer 
ondernemend was en in de toekomst ook 
ondernemend blijft. 

Impact op (interculturele en -gen-
erationele) ontmoetingen (fig 15)

Ontmoetingen buiten de comfortzone
De ontmoetingen die aan de basis liggen 
van de uiteindelijke beelden, vormen 
de ontmoeters als mens. Hoewel in de 
literatuur vaak aandacht wordt besteed 
aan interculturele en -generationele 
ontmoetingen, zetten we dit hier entre 
parenthèses omdat het eigenlijk veel 
breder gaat dan dat. De impact schuilt 
vaak in ontmoetingen die men anders 
niet zou hebben gehad. Door de opzet 
van dit project en door de samenwerking 
met (doelgroepen van) welzijnsorganisa-
ties, zijn dat vaak sociale stapjes in het 
onbekende. Die ontmoetingen situeren 
zich vaak buiten de comfortzone en ver-
gen een lange empathische oefening van 

de fotograaf om, vooraleer de camera 
een eerste keer wordt bovengehaald, het 
vertrouwen van het model te winnen. 

“We willen jongeren een stem geven 
en willen dat ze gezien en gehoord 
worden. Als de vraag kwam om onze 
jongeren te fotograferen, was dat een 
meerwaarde. Zeker de foto van Stijn 
met Tibe. Ik was daar ook bij toen hij 
ze trok. Dat was een mega zot mo-
ment ook voor de jongere zelf maar 
ook voor mij en de fotograaf. Dat was 
een gek moment. Radio Quindo heeft 
hem nog opgebeld en dat is net wat 
we willen als organisatie.” 

De fotoreeks die hier aangehaald wordt, 
is een zeer intieme reeks foto’s met een 
transjongen. De ontmoeting op zich tus-
sen fotograaf en model was impactvol 
voor beiden, maar de “abstracte ontmoe-
ting” met een (ongekend) “publiek” was 
dat des te meer voor het model. 

“Voor hem was het de eerste keer 
dat hij zich openstelde naar mensen 
die hem niet kennen. Voor hem was 
dat een heel speciaal moment en dat 
heeft heel veel betekend.”

Ook in de andere gesprekken komt die 
diepgang in die vertrouwensband terug. 

“Dit project zit ‘niet in de reeks’. Ik 
had nog nooit een traject gedaan met 
iemand met een beperking. De stijl 
was ook anders. Fotografisch was het 
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Ik ben diversiteit positiever gaan bekijken

21,225,0 53,9

Door T&T ben ik toleranter geworden voor bepaalde mensen of 
groepen

5,811,5 46,2 36,5

Ik heb door dit project mensen ontmoet uit andere generaties

23,13,9 23,1 50,0

Ik heb door dit project mensen ontmoet uit andere culturen

13,519,2 36,5 30,8

Ik heb door dit project contact gelegd met mensen of groepen 
waarmee ik doorgaans weinig contact heb

19,25,8 15,4 59,6

Fig 15: Impact op intergenerationele en -culturele ontmoetingen

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate



52

ook anders. Minder artistiek maar 
meer... Ik kan het niet goed ver-
woorden. De foto op zich was minder 
artistiek maar het verhaal erachter 
was des te artistieker. Je hebt min-
der in de hand. (...). Mijn kinderen 
kwamen met een ontnuchterende 
quote. Ze zeiden: ‘papa, we vinden 
het misschien wel het beste werk 
dat je ooit gemaakt hebt’. Dat was 
ontnuchterend, zo van... shit... ik ben 
gestuurd door het project. We hebben 
dingen moeten loslaten. Lieven (het 
model) heeft bepaald: wij gaan dít in 
beeld nemen.”

Eén van de socio-culturele organisaties 
beaamt en erkent dat de kunstwereld 
nog stappen te zetten heeft om te vali-
deren wat collectief gemaakt is en wat 
dus niet binnen het gangbare model van 
de Kunstenaar als enige auteur, als geïn-
spireerde maker, valt:

“Dit project maakt hem zeker een 
betere fotograaf. Maar hij weet het 
gewoon nog niet zelf. (...) Kunstenaars 
zijn in Vlaanderen gewoon om indivi-
dueel te werken. Daar vraag je eigen-
lijk al bijna ontzettend moeilijks. Nu 
was het Maarten en Lieven maar dat 
geldt voor topprofessionals ook. Het 
gevolg is dat je het gevoel hebt dat 
het minder artistiek is. Het ís kunst, 
je bent de cultuur binnen kunst aan 
het veranderen met zo’n projecten. 
De kunstwereld heeft het moeilijk 
om naar waarde te schatten wat col-
lectief gemaakt is.”

Dezelfde inzichten spreken ook uit de 
kwantitatieve data. Track & Trace heeft 
voor de meeste fotografen inderdaad 
ontmoetingen gefaciliteerd met mensen 
die ze doorgaans niet ontmoeten of nooit 
zouden ontmoet hebben zonder dit pro-
ject. Opvallend: meer dan 4 op 10 foto-
grafen geeft zelfs aan dat Track & Trace 
hen toleranter heeft gemaakt voor be-
paalde mensen of groepen. Een positief, 
bruggenbouwend cultuurproject zoals 
Track & Trace blijkt bovendien bevor-
derlijk voor de attitudes rond diversiteit: 
meer dan 7 op 10 fotografen is diversiteit 
positiever gaan bekijken door hun deel-
name.

Het project heeft meer intergeneratione-
le dan interculturele ontmoetingen be-
werkstelligd. Meer dan 7 op 10 geeft aan 
dat ze intergenerationele ontmoetingen 
gehad hebben in dit project. Waarschijn-
lijk ligt dit voor een groot stuk ook aan 
het feit dat de meeste fotografen een 
stuk ouder zijn dan de jonge curatoren. 
Zo’n 44% geeft aan mensen ontmoet te 
hebben uit andere culturen.

Zo ook deze fotograaf:

“Ik heb ingespeeld op de nationali-
teiten die hier werken. Ik ontmoette 
een Griekse dame en zij was vereerd 
om samen te kunnen werken. (...)Voor 
mij was het één: mijn foto’s. Maar 
ook: kennismaken met andere cul-
turen, die hun best komen doen, die 
een opleiding doen. Je moet serieus 
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wat empathie tonen in dit project. Je 
denkt veel verder dan wat het is. (...) 
Vertrouwen opbouwen is aan de orde 
geweest.”

Groepsverschillen in ontmoetingen
Aangezien de opgenomen items zowel 
attitudinale en feitelijke items bevatten, 
zoomen we niet verder in op groepsver-
schillen. We zien in beide aspecten af-
zonderlijk ook geen significante groeps-
verschillen. 

Impact op sociale netwerken (fig 16)

Track & Trace heeft zonder twijfel im-
pact gehad op de sociale netwerken van 
de deelnemende fotografen. Inherent in 
het projectconcept zaten ontmoetingen 
met andere fotografen, curatoren, wel-
zijnsorganisaties, doelgroepen, publiek, 
... 

Al deze ontmoetingen situeren zich na-
tuurlijk op een continuüm van vluchtige 
interacties tot duurzame (vriendschaps)
relaties. Meer dan 70% van de fotogra-
fen zegt zijn/haar netwerk te hebben 
uitgebreid door het project. Sterker nog, 
die uitgebreide netwerken lijken in vele 
gevallen nieuwe vriendschapsrelaties, 
waar we ongeveer dezelfde verdeling 
zien. Of de fotografen nu ook echt so-
cialer zijn geworden door dit traject? 
Dat is genuanceerder. Niemand is daar 
helemààl van overtuigd. Toch zegt zo’n 
46% dat dit eigenlijk wel voor een stuk 
het geval is. 
Een bloeiende creatieve stad begint 

vaak bij (uitbreidende) sociale netwer-
ken van creatieve mensen. Uit (vriend-
schaps)relaties die initieel ontstaan zijn 
uit een gemeenschappelijke interesse 
voor fotografie, kunnen nieuwe projec-
ten, organisaties, ontmoetingen, idee-
en, ... komen. Dit is alweer een belofte 
van impact op de langere termijn. Het 
blijvend stimuleren van deze creatieve 
associaties tussen mensen door ze een 
faciliterende context te bieden waarin 
verdere artistieke ontplooiing mogelijk 
is, lijkt van vitaal belang om deze lange-
re termijn effecten te “oogsten”. Hoe dan 
ook: met Track & Trace zijn er spreek-
woordelijke zaadjes geplant.

Groepsverschillen in sociale netwerken
Ook hier zijn, voornamelijk door de kleine 
dataset, weinig groepsverschillen statis-
tisch hard te maken. We zien natuurlijk 
wel verschillen tussen groepen maar die 
blijven beperkt en er is teveel kans dat 
die verschillen toe te schrijven zijn aan 
toeval om ze statistisch significant te 
noemen. De uitzondering is hier: de mate 
waarin Track & Trace de deelnemers 
socialer heeft gemaakt, verschilt naar 
leeftijdscategorie. De fotografen jonger 
dan 55 rapporteren een hogere impact. 
Echter, we benadrukken nogmaals dat 
alle gevonden groepsverschillen met de 
nodige omzichtigheid bekeken moeten 
worden en voer zijn voor verdere aftoet-
sende gesprekken met deelnemers. 
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Fig 16: Impact op sociale netwerken

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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Impact op (stedelijk weefsel in) 
Kortrijk (fig 17)

Track & Trace heeft volgens de fotogra-
fen een zeer positieve invloed gehad op 
Kortrijk, haar bewoners en organisatie-
weefsel. Ze zijn quasi unaniem van me-
ning dat het project de stad aantrekke-
lijker heeft gemaakt. Meer nog, volgens 
liefst 94% van de ondervraagden ook de 
band tussen de stad en haar inwoners 
versterkt. Bovendien is er ook een qua-
si-consensus dat dit project het organi-
satieweefsel in de stad heeft versterkt. 
Meer dan 8 op 10 fotografen vond het 
een meerwaarde om samen te kunnen 
werken met socio-culturele organisa-
ties. Een zeer ruime meerderheid vindt 
bovendien dat bewoners van de stad op 
een goede manier betrokken werden 
in het traject. En of Track & Trace voor 
de fotografen voor herhaling vatbaar 
is. Quasi alle respondenten zeggen dat 
de stad vaker gelijkaardige cultuurpro-
jecten zouden moeten organiseren. Een 
ander gevolg van het opzet en goede 
organisatie van Track & Trace, is dat een 
meerderheid van de fotografen ook het 
Kortrijkse beleid positiever is gaan eva-
lueren. Bijna 8 op 10 fotografen is door 
hun deelname positiever geworden over 
het beleid in de stad. Dit laatste inzicht 
wijst er op dat positieve cultuurprojecten 
in tijden van dalend politiek vertrouwen 
bruggen kunnen bouwen tussen burger 
en beleid. 

Eén van de conclusies hieruit is dat een 
fotografieproject verder reikt dan enkele 
kunstenaars die artistiek werk produce-
ren. Dit is in dit geval nog meer het geval 
door het feit dat Track & Trace het para-
digma van de “Individuele Kunstenaar” 
verlaat en durft in te zetten op samen-
werkingen en kruisbestuivingen. In dit 
geval impacteert het project een hele 
brede waaier aan actoren in de stad, die 
door dit project op een betekenisvolle 
manier met elkaar verbonden werden. 
Dat is zonder twijfel ook een pluim op 
de hoed van de betrokken curatoren en 
organisatoren die de selectie van deze 
organisaties maakten.

Een curator legt uit: 

“Elk fotofestival legt eigen klem-
tonen. Track & Trace is aangestuurd 
vanuit het lokale gebeuren. Fotocol-
lectief Pxl heeft gesuggereerd naar 
de Schepen om vanuit de lokale con-
text een festival op poten te zetten. 
Het festival vanuit het lokale laten 
vertrekken was een sterkte.”

In een open vraag in de survey polsten 
we naar hoe hun deelname aan Track & 
Trace de visie op de stad Kortrijk van de 
fotografen heeft veranderd. Veel van de 
antwoorden suggereren niet alleen dat 
Kortrijk positief gepercipieerd wordt, 
maar ook -en dat is interessanter voor 
de stad- dat de visie op Kortrijk in een 
soort vooruitgangsoptimisme geka-
derd wordt. Men ziet niet zozeer dat het 
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Fig 17: Impact op Kortrijk
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goed is maar men ziet dat het beter en 
beter wordt. Men heeft het gevoel dat 
Kortrijk “een goede weg ingeslagen” 
is. Dat is een interessant inzicht in het 
kader van Durf2030 en de weg naar de 
kandidaatstelling als Kortrijk culturele 
hoofdstad van Europa. Cultuurprojecten 
stimuleren het idee dat men er in een 
stad op vooruitgaat. Het stimuleert opti-
misme en geloof in de toekomst van een 
cultuurstad. 

“Kortrijk wordt een echte cultuur-
stad, kan alleen maar positief zijn” 

“Door het project ______ ben ik de 
stad gaan zien als een groeiende 
entiteit. Het is geen statische stad 
meer. Door te mogen snuisteren in 
het archief heb (ik) Kortrijk zien 
groeien als stad.”

“De stad zit vol creatieve zielen! 
Mede door Track & Trace zijn deze 
aan de oppervlakte te voorschijn 
gekomen. Een mooie én grote kans om 
lokaal talent in de kijker te zetten. 
Fijn om ook fotografen uit andere 
provincies warm te kunnen maken 
om Kortrijk effectief te bezoeken.”

“Veel ‘verborgen’ organisaties en 
locaties zijn terecht in de belangstel-
ling gekomen. 
Het was voor mij een ontdekking om 
te zien dat er zovele lokale projecten 
aanwezig zijn in Kortrijk! Het is hart-
verwarmend! Heel veel beelden heb-
ben mij ontroerd, dank aan de makers 

van deze prachtige beelden. Ik was 
trots dat ik Kortrijkzaan ben als ik 
door het festival liep, en dat ik daar-
aan mocht aan meewerken!”

Groepsverschillen in impact op (de visie 
op) Kortrijk
Er werden geen significante groepsver-
schillen gevonden in de data. De groep 
fotografen lijkt dus eerder homogeen te 
zijn in haar oordeel over de impact van 
Track & Trace op de stad Kortrijk. 

Impact op identiteit, trots (fig 18)

(Participatie aan) cultuur is vaak aange-
haald als hefboom om trots van burgers 
op hun stad of buurt te hernieuwen. Dat 
kunnen we met onze data bevestigen. De 
trots van de deelnemers op hun identi-
teit als fotograaf heeft door het project 
een echte boost gekregen. Bijna 40% 
zegt dat hun trots als fotograaf in sterke 
mate gestegen is. Ook de trots op hun 
buurt en/of stad is gestimuleerd door 
het project. Dat is althans het geval voor 
een overweldigende meerderheid van 
meer dan 8 op 10 fotografen. 

Het lijkt er sterk op dat door het langdu-
rige traject zijn doel niet gemist heeft. 
Waar prestigieuze cultuurprojecten vaak 
kaderen in “stadsmarketing” zonder al te 
veel betrokkenheid van het organisatie-
weefsel in een stad, heeft Track & Trace 
voor diepgaande betrokkenheid geko-
zen. Door de lokale fotografen en hun 
eindresultaten op dezelfde manier te 
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behandelen als de prestigieuze publiek-
strekkers, is er een soort eigenaarschap 
ontstaan bij de fotografen over het 
festival. Dat is enkel bevorderlijk voor de 
trots die ze achteraf voelen. 

Een curator verwoordt zelf de noodzaak 
om het voor de lokale fotografen ofwel 
perfect te doen, ofwel niet. 

“We vonden ook dat de kwaliteit van 
de lokale fotografen tot in de puntjes 
perfect moest zijn. Het moest ook de-
gelijk en professioneel zijn. De prints 
van de lokale fotografen werden 
gemaakt bij één van de beste print-
bedrijven van België.”

Die benadering heeft zeker zijn doel niet 
gemist. 2 fotografen bevestigen hoe 
trots ze waren om hun prints te zien in de 
tentoonstelling: 

“De afwerking was fantastisch, de 
presentatie was helemaal OK. Ik was 
overvallen van de prints van mijn 
foto’s in de openbare ruimte. Dat dat 
kon dankzij de subsidie van Kortrijk!”

“Het was de eerste keer dat ik werk 
tentoonstelde. Het merendeel van 
de werken van de fotografen zat op 
houten panelen. Met mijn werk ging 
dat niet werken. Het was top. Hoe het 
gepresenteerd werd. Zo groot, en op 
die locatie.” 

Hoewel we geen negatieve ervaringen 
gehoord hebben van fotografen zelf, 
had één van de organisaties wel beden-
kingen bij de presentatie van (sommige) 
werken in de publieke ruimte. 

“Sommige plakkaten waren in de stad 
rondgezwiereld. Dat kan echt niet. Er 
zat een zeker onevenwicht in de ten-

Fig 18: Impact op trots en identiteit 

helemaal niet eerder niet eerder wel in sterke mate
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toonstelling. Het zwembad was dan 
weer fantastisch. (...) Ook de teksten 
bij de werken konden beter. De term 
‘lokale kunstenaars’ bijvoorbeeld. 
Wij zijn geen lokaal project. Waarom 
moest het erbij staan dat er lokale 
kunstenaars zijn? Het is een gemiste 
kans dat er die hiërarchie was.” 

Anderen nuanceren die kritiek. Blijkbaar 
was er na een storm wat schade aan 
opstellingen en zijn bepaalde werken 
gevandaliseerd geweest. Verder heb-
ben andere interviewees niet het gevoel 
gehad dat er echt een hiërarchie was in 
lokaal-nationaal-internationaal. Zij snap-
pen ook wel dat de stad Kortrijk ingezet 
heeft op prestigieuze(re) fotografen. 

“We moeten niet onnozel doen. Stad 
Kortrijk moet ook return hebben: 
internationale fotografen trekken 
meer volk.”

De kritiek dat er te weinig uitleg was bij 
het werk van lokale fotografen, wordt 
wel over heel de lijn gevolgd. Ze voelen 
dat het een noodzaak is om hun werk 
geduid te zien. De verhalen over hoe een 
werk tot stand is gekomen, verrijken de 
ervaring van het fotografisch werk en 
dat was nu niet altijd mogelijk met één of 
twee zinnetjes uitleg. 

Groepsverschillen in trots
Er werden geen statistisch significante 
groepsverschillen in trots (op identiteit) 
gevonden. 
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3. Impact op organisaties

In het voorgaande stuk focusten we 
op de impact van Track & Trace op de 
deelnemende fotografen. Hier staan we 
stil bij wat zo’n project betekent voor 
socio-culturele organisaties die actief 
deel werden van het kunsttraject. We 
nodigden alle betrokken organisaties uit 
om hun feedback met ons te delen via 
een online survey. In verschillende, vaak 
open, vragen polsten we naar hoe ze 
terugkijken op Track & Trace. 

Geen 2 trajecten van socio-culturele 
organisaties binnen Track & Trace waren 
dezelfde. Bepaalde samenwerkingen 
waren intenser dan andere en de foto-
grafische onderwerpen liepen uiteen. 
Ook de eerdere ervaring met kunstpro-
jecten verschilt sterk in de betrokken 
organisaties. Eén derde van de organi-
saties heeft uitgebreide ervaring met 
kunstprojecten. Evenveel organisaties 
zeggen er geen enkele ervaring mee te 
hebben. 

Waardevol, maar met een beperkte 
impact (fig 19)

Onze data uit de online survey en focus-
groepen, suggereren dat Track & Trace 
weinig grote effecten heeft gehad op de 
betrokken organisaties. Daarmee willen 
ze echter niet zeggen dat het project 

waardeloos of interessant was. Wel is 
het zo dat Track & Trace bovenop de 
dagelijkse (en in dit covidjaar zeer aty-
pische) werking kwam. In die zin is er 
vanuit de organisaties zelf geen grote 
(personeels)inzet geweest. De organi-
saties moeten eerder gezien worden als 
facilitators die fotografen linkten met 
mensen binnen hun werking. In de mees-
te organisaties werd het proces vervol-
gens vanaf een afstandje gevolgd.  

Eén van de organisaties vatte het tref-
fend samen:
“Voor ons was dat een tof project om 
op te springen maar nadat het af-
gesloten was was het afgesloten en 
heb ik er niet meer over nagedacht. 
De jongeren zelf ook niet. Ze waren 
nieuwsgierig maar dat was het ook. 
Maar dat wijst niet op een tekort in 
het project.”

Het traject werd door sommige organi-
saties dus gezien als interessante extra 
activiteit. Het kostte weinig moeite - 
slechts 1 organisatie geeft aan dat de ba-
ten niet opweegden tegen de kosten. De 
motieven om in te stappen in een project 
als Track & Trace lopen uiteen. Van doel-
groepen een stem geven tot exposure 
voor hun project. Voor sociaal restaurant 
VORK was het een ideale gelegenheid 
om zichzelf in de kijker te zetten. Er is 
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De impact op de betrokken organisaties lijkt beperk-
ter dan de impact op de deelnemende fotografen. Ze 
lijken Track & Trace vooral te zien als interessant ex-
tra traject dat bovenop de dagelijkse werking is geko-
men. Het is evident dat de covid-crisis samenwerkin-
gen op sommige vlakken heeft bemoeilijkt.

Deelnemende organisaties zien vooral de effectn op 
korte termijn van het project. 75% van hen is er van 
overtuigd dat de impact ook beperkt blijft op die korte 
termijn. Toch is een kwart van de organisaties ervan 
overtuigd dat er ook op langere termijn een impact is. 
Er is een grote eensgezindheid dat het project gedu-
rende de looptijd ervan de motivatie heeft verhoogd 
bij de betrokkenen (75%) en dat het project een 
meerwaarde bood voor deze betrokkenen (bijna 90%).

Voor enkele organisaties leverde Track & Trace nieu-
we inzichten op (29%). Een kwart stelt dat het hen 
op een andere manier deed nadenken over hun doel-
groep(en). 

samenvattend

Impact op organisaties

Zie figuur 19
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Fig 19: Impact op organisaties
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ook vertrouwen dat er later op spontane 
manieren terug kan gekoppeld worden 
naar het project: 

“Veel impact op VORK heeft het niet 
gehad. Wel impact in de zin van dat 
we meer in de kijker gekomen zijn. 
We hebben ook werken gekregen en 
mensen zullen er vragen over stellen, 
je kan die uitleggen, de bal gaat weer 
aan het rollen. De invloed van Track & 
Trace is reclame. Dat geeft mij vol-
doening.(...) Het was leuk om VORK 
eens anders in de kijker te zetten. We 
doen er alles aan om onszelf beken-
der te maken.” 

Surveyresultaten

De opinie-items (zie figuur) werden in-
gevuld door 8 van de 12 organisaties. Er 
is een brede consensus (7 op 8 organi-
saties) dat een project als Track & Trace 
een meerwaarde is voor de betrokken in 
de organisaties. Het project had vooral 
een positieve invloed op hun motivatie. 
Daar blijft het echter voor de meeste 
organisaties ook bij. Ze lijken de impact 
vooral op korte termijn te zien. Toch 
betekent Track & Trace voor 2 van de or-
ganisaties ook impact op lange termijn. 
De meerderheid van de organisatiesis 
eerder “neutraal” in het impactverhaal. 
Die 5 organisaties houden in het midden 
of het traject hen op lange termijn zal / 
kan impacteren. 

Interessant op individueel niveau, maar 

beperkte effecten op organisatieniveau
De methodiek van Track & Trace was om 
fotografie in te zetten als middel om te 
connecteren met de doelgroep. Die me-
thodiek heeft voor de meeste organisa-
ties goed gewerkt. Ze scoren het gemid-
deld 6,75 op 10. Geen enkele organisatie 
geeft een onvoldoende. 1 organisatie 
geeft een perfecte score van 10 op 10. De 
modale score (de vaakst gegeven score) 
is 6 op 10, gegeven door de helft van de 
organisaties. 

Het leverde volgens 1 organisatie “mooie 
zichtbaarheid” op. Er wordt wel, niet ver-
rassend, opgemerkt dat de Covid-crisis 
behoorlijk wat roet in het eten gooide en 
de concepten herdacht moesten worden, 
waardoor het oorspronkelijk plan niet 
werd uitgevoerd. Eén organisatie geeft 
aan dat er duurzame linken gelegd zijn 
met de fotografen. 

“De connectie met de doelgroep is er 
al, het inzetten van fotografie heeft 
dat wat ons betreft op geen enkele 
manier geïmpacteerd. Het persoon-
lijke contact met de fotografen is 
voor _____ van het grootste belang. 
_____ kan op hen beroep blijven doen 
ook na T&T en dat betekent voor 
______ een duurzaam resultaat/ef-
fect.”

Er is een zeer brede consensus dat het 
Track & Trace traject voor herhaling vat-
baar is. Op een 10-punten schaal scoort 
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het antwoord op deze vraag gemiddeld 
9 (helemaal akkoord). Hier is de modale 
score een 10. De redenen die aangehaald 
worden om zo’n project te herhalen lo-
pen uiteen. Eén organisatie geeft aan dat 
het traject niet intensief was maar toch 
mooie resultaten opleverde, waarover 
hun cliënten tevreden waren. Een ander 
geeft aan dat het project een “leuke ma-
nier van uit te wisselen en nieuwe con-
necties te maken” is. De “degelijke om-
kadering van T&T” wordt ook vermeld. 

“Een klein traject in een groot festi-
val blijkt wel te werken. Ook de kans 
om te experimenteren op micro-ni-
veau en toch te presenteren in groter 
kader. Zeker voor herhaling vatbaar 
omdat ikzelf in dit geval leerkansen 
kreeg in dergelijk project om op een 
andere manier aan de slag te gaan.”

Organisaties geven aan dat Track & 
Trace vooral zichtbaarheid heeft te-
weeggebracht, naast een verruiming van 
het netwerk en het stimuleren van be-
trokkenheid van vrijwilligers.
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Track & Trace werd vanaf de start opge-
vat als een impactproject. Dat lijkt het 
ook te zijn geworden. 

Impact op de fotografen

Algemene tevredenheid en impact
Tentoonstellingen zijn de belangrijkste 
elementen op het curriculum vitae van 
een kunstenaar. Het zijn de momenten 
waarop je met je werk naar buiten komt 
en het onderwerpt aan het oordeel van 
anderen. Het zijn belangrijke stappen 
een artistieke carrière.

Voor bijna de helft van de fotografen 
betekende Track & Trace een eerste mo-
gelijkheid om met hun fotografisch werk 
naar buiten te komen. 

De impact van de ervaringen in een 
degelijk uitgewerkt traject met profes-
sionele begeleiding, is voor veel van de 
ondervraagde participanten groot ge-
weest. In een uitdagende en wispelturige 
covid-context, waren bijsturen en her-
denken van concepten eerder regel dan 
uitzondering. Vele fotografen moesten 
daardoor hun comfortzone verlaten om 
op nieuwe manieren werk te produceren.  

De tevredenheid met hun deelname aan 
Track & Trace, is overweldigend. Zowel 
het algemene traject, de andere expo’s, 
de coaching van de curatoren, presen-
tatie van de werken en de vormingsmo-
menten worden zeer goed beoordeeld. 

De rol van de curator/begeleider kan in 
deze niet overschat worden. Tevreden-
heid met de curatoren, heeft een sterke 
samenhang met globale tevredenheid. 

De tevredenheid van deelnemers hangt 
eveneens in belangrijke mate samen met 
de gerealiseerde impact op hen. Hoe 
groter de impact, hoe tevredener foto-
grafen terugblikken. 

Impactdomeinen
Uit de mix van kwalitatieve en kwantita-
tieve onderzoeksresultaten, kunnen we 
impact op verschillende domeinen hard 
maken. Op individueel niveau zien we 
effecten op:

-Persoonlijke en artistieke ontwik-
keling van de fotografen

-Economische / carrièrekansen 

-Gezondheid en welzijn 

Daarnaast zijn er nog een hele reeks im-
pactdomeinen die meer refereren naar 
het sociale niveau. Ook op deze domei-
nen werd impact gerealiseerd: 

-Ondernemingszin 

-Sociale netwerken 

-Stedelijk weefsel in Kortrijk

-Intergenerationele/culturele ont-
moetingen

-Trots op de stad/buurt & identiteit 
als fotograaf 

4. Conclusies
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Impact op organisaties

De organisaties die betrokken waren 
in het project evalueren Track & Trace 
als waardevol project dat de motivatie 
van betrokkenen verhoogde. De grote 
meerderheid ziet in Track & Trace een 
waardevol project dat voor herhaling 
vatbaar is. In sommige gevallen liet het 
project hen op een andere manier kijken 
naar hun maatschappelijke rol of zelfs 
naar hun doelgroep(en). Maar de impact 
op organisaties is over het algemeen een 
stuk kleiner dan de impact op individuen.

Organisaties fungeerden doorgaans ook 
“slechts” als tussenschakel tussen foto-
graaf en model / onderwerp. De grootste 
impact werd dan ook gerealiseerd op 
diegenen die er als het ware “met lijf 
en leden” in stonden: de fotografen, de 
modellen, in sommige gevallen ook de 
begeleiders. De fotografische resultaten 
werden geschonken aan de organisaties 
en worden gezien als mooie conver-
satie-starters in de toekomst. Voor de 
fotografen is de drempel verlaagd om 
(andere) organisaties in Kortrijk aan te 
spreken en er toekomstige ideeën te 
pitchen.

Slotsom: wat op langere termijn?

Track & Trace heeft vooral op de par-
ticipanten maar ook op de (actoren in 
de) deelnemende organisaties effecten 

gehad. De onderzoeksresultaten sugge-
reren dat we nog meer onrechtstreek-
se impact kunnen verwachten van dit 
traject op langere termijn. Fotografen 
hebben na hun ontmoetingen, babbels 
en indrukken zin gekregen om meer te 
ondernemen, om zich meer in te zetten 
in hun lokale omgeving. Ze zijn het be-
leid positiever gaan waarderen, ze zijn 
de stad anders gaan zien. Ze zijn er meer 
van overtuigd geraakt dat kunst de we-
reld beter kan maken, dat ze iets kunnen 
verwezenlijken met hun fotografische 
kunde. Track & Trace lijkt met andere 
woorden een boost te hebben gegeven 
aan het optimisme van fotografen/kun-
stenaars in eerder donkere virale tijden. 

Dit was de eerste editie van het fotofes-
tival. Op vele vlakken ligt er nog groei-
marge en er zijn veel punten voor verbe-
tering vatbaar. De context heeft er soms 
voor gezorgd dat de interactie tussen 
fotografen en organisaties niet heel vlot 
verliep. Er zijn punten van kritiek op de 
bewegwijzering van het parcours en op 
het feit dat de lokale fotografen minder 
gekaderd werden in de bezoekersgidsen 
dan de “publiekstrekkers”. 

Het algemene concept wordt echter niet 
in vraag gesteld. Aspecten die Track & 
Trace uniek maken, zoals het mixen van 
lokaal en (inter)nationaal talent, profes-
sionele begeleiding van curatoren en  
de samenwerking met socio-culturele 
organisaties, worden zeer positief ge-
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waardeerd. Bovendien trekt het fotogra-
fen aan die in hun fotografie een verhaal 
willen vertellen en exploreren wat de 
sociale impact van hun werk kan zijn. 
Als Track & Trace een vervolg krijgt, kan 
er gaandeweg toegewerkt worden naar 
een festival dat niet alleen op participan-
ten maar ook op organisatie(s), de stad, 
de bezoekers, ...  een duurzame impact 
nalaat. 
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