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1. Wie vulde de bevraging in?



Verspreiding

Looptijd: 3 weken

Verspreid bij achterban Danspunt (mailings) & gerichte 
Facebookgroepen



Respondenten

131 ingevulde bevragingen

87 krijgen een vergoeding als docent, choreograaf of danser 
à de “uitvoerders”

44 geven een vergoeding aan docenten, choreografen of 
dansers  
à de “opdrachtgevers” of “organisatoren”



Leeftijd respondenten

Jonge respondenten
à Grootste groep is tussen 31 

en 40 jaar
à De meerderheid is 40 jaar of 

jonger



Gender respondenten

81% vrouwelijke respondenten



Dansstijl respondenten



Keuzemogelijkheden dansstijlen

• Hedendaagse dans
• Jazzdans
• Urban dance / hiphop
• Ballet
• Moderne dans
• Flamenco
• Historische dans
• Lindy hop
• Vlaamse Volksdans
• Buikdans of 

Oriëntaalse dans

• Ierse dans
• Israëlische dans
• Line dance
• Rolstoeldans
• Salsa
• Stijl- en 

salondansen
• Swing
• Tapdans
• Twirl
• Vendelen
• Andere

• Danstherapie
• Indische dans
• Koppeldans
• Tango
• Afrikaanse dans
• Balkandans
• Bollywood
• Breakdance
• Country- en westerndans
• Griekse dans



2. De uitvoerders

2. De uitvoerders



Uitvoerders

87 respondenten krijgen een vergoeding voor hun 
dansactiviteiten

Wat is hun functie?
à Worden ze betaald als choreograaf, docent of danser?



Uitvoerders – functie

De helft van de respondenten combineert artistieke en niet-
artistieke functies 
vb. docent en danser
Vb. choreograaf en organisator 



Uitvoerders – functie



Uitvoerders –vergoedingsvormen



Uitvoerders – vergoedingsvormen combineren

Tijdens de laatste 6 maanden
à Ontving 62 % van de respondenten 2 of meer verschillende 

vergoedingsvormen voor zijn of haar dansactiviteiten 
à Ontving 31 % van de respondenten 3 of meer verschillende 

vergoedingsvormen voor zijn of haar dansactiviteiten



Uitvoerders – vaakst gebruike vergoedingsvorm



Leven van dans?

± de helft van de uitvoerders haalt het grootste deel van haar 
inkomen uit dans.

15% van de uitvoerders kreeg de laatste 6 maanden (soms) een 
werkloosheidsuitkering.



3. De opdrachtgevers

3. De opdrachtgevers



Opdrachtgevers

44 respondenten geven vergoedingen voor dansopdrachten



Opdrachtgevers - profiel



Opdrachtgevers – voor welke functies betalen ze?

De helft van de respondenten geeft zowel vergoedingen aan 
artistieke en niet-artistieke functies
vb. aan choreografen en docenten



Opdrachtgevers – vergoedingsvormen



Opdrachtgevers – vergoedingsvormen combineren

Tijdens de laatste 6 maanden
à Gebruikte 85% van de opdrachtgevers minstens 2 

verschillende vergoedingsvormen voor dansmedewerkers
à Gebruikte 67% van de opdrachtgevers 3 of meer 

verschillende vergoedingsvormen voor dansmedewerkers 



Opdrachtgevers – vaakst gebruikte vergoedingsvorm



4. Stellingen & vragen



Verzekerd?

Bijna 30% van de uitvoerders is niet altijd verzekerd of weet 
niet zeker of hij altijd verzekerd is. 

Meer dan 10% van de opdrachtgevers weet niet of hun 
dansmedewerkers altijd verzekerd zijn als ze aan het werk zijn. 



Combineren



Opbouw sociale zekerheid



Volgen we de regels?



Vragen

63% van de respondenten vulde vragen, bedenkingen, 
knelpunten in.

Zeer divers, maar overwegend: 
- nood aan juiste kennis van (combinatiemogelijkheden) van 

verschillende vergoedingsvormen
- wat is een correcte vergoeding?
- hoe bescherm ik mezelf?



Conclusies
Conclusies



Conclusies
- Diverse groep van uitvoerders: 
• leven van dans 
• Leven niet van dans (vb. ander hoofdberoep)

- Vaak combinaties van artistieke en niet-artistieke jobs
• binnen 1 organisatie 
• bij 1 persoon

- Veelheid aan vergoedingsvormen wordt effectief gebruikt
- Nog veel vragen: nood aan correcte informatie



Meer info?

www.danspunt.be en klik door naar
< ondersteuning 
< Vergoeden en betaald worden

Meer vragen?
Contacteer info- en adviesmedewerker Ruth
ruth@danspunt.be




