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— 
1. DIT WAS 2018 – OP NAAR 2019 
— 
 
Het derde jaar van de beleidsperiode 2017-2021 is begonnen.  Veel van onze projecten die een 
aanzet kregen in 2017, zitten aan hun derde jaar. Een moment van consolidering, de stress van 
de eersteling voorbij, maar toch niet van automatisme, en hopelijk  nooit. Danspunt blijft 
sleutelen aan haar projecten, altijd vatbaar voor verbetering. 
 
2018 heeft ook een aantal nieuwe projecten ingeluid, waarvan de belangrijkste CONVOI en de 
nieuwe website. Met CONVOI dringen we binnen in bestaande publieksevents en geven we dans 
met een verrassende wending aan de passanten. CONVOI is sfeer én dans. Heerlijke 
combinatie. De nieuwe website heeft heel wat energie gevraagd van elk van ons. Het is een 
website geworden, waarin we als steunpunt een agenda aanbieden aan heel dansminnend 
Vlaanderen en Brussel, waarin we heel wat financiele en organisatorische info en advies 
verstrekken, waarin we een gemakkelijk bruikbaar overzicht aanreiken van actieve 
dansgroepen, -scholen, -gezelschappen, naast uiteraard de gebruikelijke info over onze eigen 
activiteiten. Het resultaat mag er al zijn; binnen luttele tijd zijn de laatste tekorten weggewerkt. 
Een hele opluchting. 
 
Een belangrijk keerpunt in 2019 zal de verhuis van Danspunt worden naar Dok Noord in Gent. Het 
kantoor in het oude stadsarchief van Gent was bijna letterlijk een verstopplaats en had zijn 
beste jaren gekend. Op de nieuwe plek zullen we veel beter onze werking kunnen uitspelen. Een 
kantoor achter een glazen muur en 2 repetitieruimtes zullen ervoor zorgen dat we nog meer 
kunnen inzetten op onze loketfunctie, op uitwisseling binnen de sector, op experimentele 
projecten, en zoveel meer… 
 
2019 wordt ook een jaar van enkele aanwervingen. Danspunt heeft sinds het begin van de 
transitieperiode in 2016, een quasi nieuw team in huis, dat nog steeds niet ten volle is 
uitgebouwd.  Ik hoop tegen het einde van 2019 een volledig team te hebben samengesteld dat 
met de juiste functieprofielen, veel energie en plezier het Danspunt van de volgende jaren 
samen zal uitdragen. 
 
De nieuwe locatie, en enkele nieuwe gezichten die het team zullen versterken, maken dat 2019 
weer vol uitdagingen en nieuwe invalshoeken zal komen te staan. En daar doen we het voor. 
 
 
 
 
 
 
Iris Raspoet 
Directeur 
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2. SITUERING DANSPUNT 
— 
 
 

2.1 MISSIE 
 
Danspunt bevordert als landelijke overkoepelende pluralistische organisatie de artistieke 
kwaliteit van dans in Vlaanderen en Brussel en heeft oog voor het maatschappelijke belang 
ervan. 
 
 

2.2 VISIE 
 
Dit 

 is 

  ons 

   punt: 

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. 

De sidekick van dansers, makers en docenten. 

De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. 

Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen 
en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. 

 Zoek je een podium, vorming, advies? 

 Wil je dans kennen, kijken, voelen? 

Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke 
expressie. 

Kom langs en 

dans 

 danser 

  danst. 
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2.3 BESTUURSORGANEN, DANSPUNT EN TEAM 
 WERKING & STRUCTUUR 
 
De bestuursorganen van Danspunt spelen een primordiale rol in de goede werking van 
Danspunt. Naast de decretaal bepaalde taken, krijgen de bestuursorganen een duidelijke 
opdracht binnen de organisatie mee. Zij staan ten dienste van de doelstellingen en missie van 
de organisatie. Danspunt schrijft een deontologie uit vanuit de volgende basisprincipes: 
eigenbelang mag op geen enkel moment een rol spelen; bestuurders zijn integer, hebben 
respect voor de artistieke vrijheid en werken in het belang van het maatschappelijke en 
culturele doel van de organisatie. In de bestuursorganen van Danspunt primeren competentie, 
ervaring, professionaliteit, onafhankelijkheid en betrokkenheid. 
�

2018: 
 
Het was aangekondigd in het beleidsplan 17-21. Danspunt wil een open huis zijn, toegankelijk 
voor iedereen die met dans bezig is. Danspunt wil dus veel verder reiken dan de 
ledenorganisatie die ze bij haar ontstaan heeft ingeroepen. De redenen om een lidmaatschap 
aan te houden bij het ontstaan van Danspunt (een fusie van dansfederaties) hebben anno 2018 
minder sterke argumentatie tot bestaansrecht. Het lidmaatschap werd een hol begrip. Het 
team en de bestuursorganen van Danspunt hebben daarom in 2018 intens en samen nagedacht 
hoe Danspunt als open huis en zonder leden, toch een grote betrokkenheid kan genereren naar 
de dansminnende doelgroepen. Begeleid door Coaster hebben we de eerste stappen gezet en 
ideeën geformuleerd om een community rond Danspunt te creëren, zonder lidmaatschap.  
Een logische gevolgtrekking was de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Deze belangrijke wijziging was ook een goede aanleiding om de statuten als geheel aan te 
pakken, en een groot deel van de bestuurlijke afspraken naar een huishoudelijk reglement te 
verhuizen. 
 
 
ALGEMENE VERGADERING  
 
De Algemene Vergadering is samengesteld vanuit de begrippen competentie, diversiteit en 
representativiteit. Danspunt legt geen quotum op voor de Algemene Vergadering, maar wil via 
dit orgaan zoveel mogelijk mensen betrekken bij de werking van Danspunt.�
�

2018: 
 
De Algemene Vergadering werd aangesterkt door twee choreografen/lesgevers Marijn Celea en 
Eva Baillieul (Maya Sapera) en door drie jonge (Vlaamse en internationale) volksdansleiders Elise 
Wuyts, Marie-Astrid Wuyts en Jessica De Queker. Uit de vergadering namen Winnie Loockx, Piet 
Walravens en Marlies Seynaeve ontslag. Piet Walravens heeft het erevoorzitterschap aanvaard 
voor zijn jarenlange inzet bij Danspunt. 
De Algemene vergadering kwam twee keer samen, in het voorjaar in Turnhout, in het najaar in 
Gent. 
 
We lanceerden een interne trimesteriële nieuwsbrief voor de algemene vergadering, om hen de 
vinger aan de pols te houden over onze interne werking en hen zo tussendoor op de hoogte te 
houden, los van de fysische bijeenkomsten. 
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2019: 
 
Ook voor 2019 streeft Danspunt ernaar om de Algemene Vergadering twee keer bij elkaar te 
roepen. Danspunt houdt eraan om haar werking in Vlaanderen te spreiden en zet dat ook door 
in de locaties van de bestuursvergaderingen. 
 
Om de betrokkenheid van de Algemene Vergadering te valoriseren, en om inhoudelijke input van 
de achterban via de Algemene Vergadering ruimte te geven, organiseert Danspunt op 
D’inspiratiedag actieve sessies waarna een officieel luik van de algemene vergadering volgt. In 
het najaar komt de algemene vergadering samen om mee te brainstormen over inhoudelijke 
strategische lijnen. 
 
 
RAAD VAN BESTUUR  
 
De Raad van Bestuur heeft een regiefunctie en is voornamelijk strategisch van aard. De Raad 
van Bestuur blijft actief en nauw betrokken bij de werking van Danspunt, is kritisch, en stelt 
haar expertise ter beschikking van het team en de organisatie. 
 
2018: 
 
Lara Rogiers werd de nieuwe secretaris van de Raad van Bestuur. 
In 2018 is de raad van bestuur vier keer samen gekomen, 2 keer in Leuven, 1 keer in Brussel en 1 
keer in Mechelen. 
 
2019: 
 
Net als in 2018 zal de Raad van Bestuur samenkomen op verschillende locaties in Vlaanderen en 
Brussel. 
 
 
TEAM EN MEDEWERKERS VAN DANSPUNT 
 
Danspunt vindt het belangrijk om in een open en uitnodigende sfeer te werken waar iedereen 
zich goed in zijn vel voelt en zich gewaardeerd weet. Ieders expertise kan zich zo ten volle 
ontplooien en bijdragen tot de totale werking van Danspunt. Respect en open communicatie 
moeten centraal staan.  
Inhoudelijk wordt het team gevoed door kleine en grote stuurgroepen, ad hoc meningen en 
bevragingen, en een stevig netwerk, zowel vanuit de danssector als uit aanverwante sectoren. 
Danspunt vindt het belangrijk dat iedereen, zowel in het team als in het danslandschap 
hetzelfde DNA uitdraagt, dat iedereen zich betrokken voelt bij Danspunt.  
Danspunt zet in op een stimulerend personeelsbeleid, een organisch organogram en een 
enthousiasmerende werkomgeving.�Danspunt moet een goede, gezonde en duurzame 
organisatie zijn, waar mensen met plezier langskomen, meedenken, en meewerken. 
 
Danspunt boogt ook op een heel aantal externe medewerkers, docenten, coachen, 
vormgevers, fotografen, cineasten, makers, theatertechnici, lichtontwerpers, … Hun 
verkwikkende inbreng maakt mee het DNA van Danspunt, hun feedback en advies op onze 
werking bepaalt mee hoe we verder evolueren. 
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2018: 
 
Vanaf januari begonnen een 3/5e publieksmedewerker en een 3/5e medewerker erfgoed 
(bepaalde duur) aan hun functie. Voor de educatieve taken werden losse medewerkers en 
partners aangetrokken voor specifieke opdrachten. Voor de productie van het 
workshopfestival Out of the Toolbox, heeft de publieksmedewerker tijdelijk 2/5 extra als 
productieleider gewerkt. Inhoudelijk wordt het festival gestuurd door een extern 
(internationale) curator. 
 
We merkten het afgelopen jaar weerom dat we niet genoeg mensen hadden om al het werk te 
verzetten. Onze ambities lagen hoger dan we fysisch aankonden. Tegelijk vraagt het van het 
team ook heel wat inzet en energie om nieuwe teamleden te ondersteunen, en elkaar te vinden. 
De impact van twee nieuwe medewerkers, én een nieuwe interimmedewerker administratie, 
naast de stagiairs en de vrijwilligers is niet te onderschatten op een relatief klein team van 
samen 8 mensen (6,4 VTE). 
 
2019: 
 
Dit jaar startten we met een nieuwe 3/5e	medewerker erfgoed, Leen Devyver. Haar voorganger 
kreeg een professionele kans die ze niet wou laten schieten. Vanaf februari wordt de voltijdse 
communicatiemedewerker vervangen voor een zwangerschapsverlof. Verder zal de info- en 
adviesmedewerker vanaf 2019 90% werken. 
 
Al vroeg in het jaar 2 nieuwe gezichten. Toch willen we er een prioriteit van maken om in 2019 de 
‘witte raaf’, de artistiek-educatieve medewerker te vinden (60%), die een nieuw elan aan een 
dansopleiding voor niet-gediplomeerde dansdocenten kan geven. Verder zullen we ook een 
productie-technisch medewerker aanwerven, die mee de activiteiten ondersteunt. Ten slotte 
denken we na over een extra functieprofiel om de communicatie te versterken, alsook een 
eventcoördinator in functie van onze nieuwe opdracht rond talentontwikkeling, die resulteert in 
een festival vanaf 2020. 
 
 
OPEN HUIS 
 
Sinds 2017 is het de ambitie van Danspunt om zowel qua organisatie als locatie een echt ‘open 
huis’ te worden.  
Danspunt profileert zich als een organisatie met open vizier, een uitnodigend aanspreekpunt 
voor iedereen die met vragen zit over dans, een organisatie waar mensen graag werken en 
meewerken. Een locatie die uitnodigt om binnen te stappen, een echt open huis, zou op termijn 
het verlengde moeten worden van de open organisatie. 
 
2018: 
 
In 2018 werd de zoektocht naar een nieuwe locatie versneld. Verschillende pistes werden 
onderzocht en een aantal mogelijke gebouwen werden bezocht. Gesprekken met de Stad Gent 
en de dienst Facility Management maakten in het voorjaar duidelijk dat de gebouwen Hal 26 op 
Dok Noord een haalbare piste waren. Samen met architectenkantoor Tarra werd de 
haalbaarheid en de kostenplaat onderzocht. In het najaar werd de knoop doorgehakt en 
werden werken opgestart. De ambities zijn om er een functioneel, open en (waar het kan) 
ecologische (werk)plek van te maken. 
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2019: 
 
Vanaf maart krijgt de locatie Danspunt op Dok Noord een dubbele functie: enerzijds zijn er 2 
grote polyvalente studio’s waar dans en andere podiumkunsten gebruik van kunnen maken. Het 
is de intentie om het gebruik van de ruimtes te optimaliseren. Hiervoor heeft Danspunt een 
aantal structurele partners gevonden: zowel Crazy Legs als Wisper zijn vaste huurders en gaan 
hun werking ook verder ontplooien op Dok Noord. Verder kan iedereen die wil de zalen huren 
tegen schappelijke prijzen.  
Uiteraard zijn deze studio’s voor de werking van Danspunt ook een grote meerwaarde. In het 
kader van talentontwikkeling zullen makers in deze ruimtes kunnen werken aan hun creaties. 
Zeker naar 2020 toe, wanneer de opdracht rond talentontwikkeling nog meer zal uitgewerkt 
worden, zullen de ruimtes een belangrijke rol innemen. 
 
Daarnaast en niet minder belangrijk zal Danspunt als werking en als organisatie heel zichtbaar 
en aanspreekbaar zijn in deze letterlijk heel open werkplek.  
De nieuwe plek geeft ruimte & zuurstof aan de werking en aan de bezoekers onderling, maar 
biedt ook de kans om publieks- en vormingsactiviteiten te organiseren. Het moet een open huis 
worden waar iedereen welkom is, een echt “aanspreekdanspunt”. 
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3. STRATEGISCHE TRAJECTEN 
— 
 
 

3.1 TALENTONTWIKKELING 
 
Danspunt organiseert activiteiten die inzetten op het delen van expertise, het uitwisselen van 
goede praktijken en het mogelijk maken van samenwerkingen. Deze projecten getuigen van een 
grote gedragenheid, zowel bij de deelnemers als de partners. 
Bij de projecten staat talentonwikkeling en competentieverhoging centraal. 
Vlaanderen bulkt van het artistieke danstalent. Met de podiumprojecten en platforms zal 
Danspunt een gevarieerde staalkaart bieden van de “must see’s” in het danslandschap: solo’s 
of groepsdans, Bollywood of eclectisch. Danspunt biedt dat talent een podium en nodigt het 
grote publiek uit om te komen kijken. 
Tenslotte vindt Danspunt het van cruciaal belang dat alle georganiseerde projecten 
gedragenheid vinden in heel Vlaanderen, Brussel en daarbuiten. Danspunt engageert zich 
daarbij om de projecten regionaal te spreiden en te doen landen. 
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DE GROTE BELGISCHE DANSVITRINE 
 

INDICATOREN  
aantal inschrijvingen 
deelnemers Dansvitrine 
coachingstrajecten  
toeschouwers Dansvitrine  
partners  
diversiteit 
terugkerende deelnemers 
nieuwe deelnemers 
speiding 

 
De Grote Belgische Dansvitrine moet uitgroeien tot een groots dansgebeuren in Vlaanderen en 
Brussel, waarbij Danspunt een staalkaart toont van wat er leeft en goed bezig is binnen de 
dans. Hoofdzaak is inzetten op talentontwikkeling en competentieverhoging. Danspunt mikt op 
eigen creaties met goesting en originaliteit, eerder dan op professionaliteit en techniek. 
Verspreid in Vlaanderen en in Brussel, samen met lokale, inhoudelijk sterke partners, organiseert 
Danspunt regionale ‘preselecties’. Iedereen kan een eigen danscreatie tonen aan een straf 
team van experten. Die geven persoonlijke feedback en selecteren een tiental creaties die een 
intens coachingtraject doorlopen tot aan de ‘grande finale’. De Grote Belgische Dansvitrine 
bereikt de danssector, maar zeker ook het grote publiek. Het is een zichtbaar, gedragen en 
stevig onderbouwd dansfeest. 
 
2018:  
In 2018 waren er twee edities van De Grote Belgische Dansvitrine, één in West Vlaanderen 
(Brugge) en een in Vlaams-Brabant (Leuven). 
 
 BRUGGE:  
Uit de 38 inschrijvingen werden 22 choreografieën geselecteerd en uitgenodigd op het 
feedbackmoment in de Magdalenazaal. Aansluitend kregen alle 22 choreografen feedback op 
het getoonde werk. 
Voor alle deelnemers was dit een positieve en leerrijke ervaring. Ook de experten die feedback 
gaven waren tevreden over de organisatie en de gesprekken. 
Tien choreografieën werden weerhouden voor de volgende stap: coaching en een optreden in 
De (Brugse) Stadsschouwburg.  
De overige deelnemers kregen ‘feedback à la carte’ aangeboden en konden een didactische of 
creatieve sessie volgen op het tweede ‘Out of the Toolbox’ festival in Gent. 
De ‘finale’ van De Grote Belgische Dansvitrine in De Stadsschouwburg was geslaagd: alle tien 
de voorstellingen speelden voor een zo goed als volle zaal en waren tevreden over hun optreden 
(en de omkadering). 
 
 LEUVEN: 
Uit de 26 inschrijvingen werden 17 choreografieën geselecteerd en uitgenodigd voor het 
feedbackmoment in OPEK. 10 groepen werden na grondige bespreking weerhouden voor de 2 
publieke voorstellingen in STUK. De coaching van deze groepen was intenser dan bij vorige 
edities. De opvolging ervan (zoeken naar repetitieruimte, zoeken naar geschikte coaches) 
verliep moeizamer.  
Voor bijna alle deelnemers was de deelname en de vertoning in STUK een positieve ervaring. 
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Het concept en de organisatie van De Grote Belgische Dansvitrine zit in het algemeen goed. 
Door twee edities per jaar te organiseren bereiken we bijna dubbel zoveel choreografen en 
deelnemers. Ook de samenwerkingen met de lokale partners verloopt vlot. Door zowel te 
spreiden qua provincie als periode geven we een zo verscheiden mogelijke groep (leeftijd, 
achtergrond, ambities, …) de kans om in te schrijven en mee te doen. Op vlak van diversiteit zijn 
er nog verschillende uitdagingen. Hoewel we al verschillende dansstijlen bereiken, is hier nog 
veel groeipotentieel. Op cultureel vlak zien we dat het deelnemersveld nog steeds overwegend 
wit is, al moet ook gezegd worden dat de Dansvitrine opvallend veel anderstaligen bereikt. Qua 
aantal deelnemers/voorstellingen zitten we zowel voor de feedbackdag als voor de 
voorstellingen zelf aan de limiet qua organisatie en productie. 
Bij de coaching verloopt de zoektocht naar de goede ‘match’ soms moeizaam. Ook het aantal 
coachingsmomenten per deelnemer neemt toe. Voor de tweede editie hebben veel 
choreografen beroep gedaan op het gebruik van studioruimte in de nieuwe locatie van 
Danspunt op Dok Noord in Gent. 
 
2019:  
In 2019 organiseren we opnieuw twee edities van de Dansvitrine: één in Oost Vlaanderen (Gent) 
en één in Limburg (Genk). Met de partners (Vooruit en C-mine) bekijken we hoe we op vlak van 
diversiteit en publiekswerking extra kunnen inzetten. 
 
(bijlage lijst deelnemers en lijst coaches) 
 
 
FEEDBACK A LA CARTE 
 

INDICATOREN  
aantal aanvragen 
aantal experten 
spreiding 

 
Met ‘feedback à la carte’ biedt Danspunt gerichte en kwaliteitsvolle feedback aan. Zo 
ondersteunt Danspunt dansgroepen, gezelschappen, dansers en makers bij de ontwikkeling en 
uitwerking van voorstellingen en performances. 
Danspunt stuurt op vraag van dansgezelschappen en -groepen een expert om artistieke 
feedback te geven op hun voorstellingen. 
Danspunt werkt met een kleine poule van makers en dansdramaturgen, elk met een uitgebreide 
expertise binnen hun domein (choreografie, lichtontwerp, creatieproces, methodieken …). 
 
2018:  
Ook dit jaar is ‘feedback a la carte’ aangeboden aan de niet-geselecteerden van De Grote 
Belgische Dansvitrine, alsook aan de leden van Danspunt. Het concept is nog steeds niet 
gekend genoeg en dient meer/anders gepromoot te worden. Al te vaak lijkt feedback à la carte 
geïnterpreteerd te worden als een stiefmoederlijke behandeling, iemand die op je vingers komt 
kijken, en zegt hoe het beter kan. De waarde van de begeleiding als een peter- of meterschap 
krijgen we nog steeds niet goed genoeg gecommuniceerd. 
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2019: 
Danspunt moet feedback à la carte nog meer actief promoten en bekend maken. Ook het 
concept zelf moet inhoudelijk worden verfijnd. Tijdens alle activiteiten van Danspunt maken we 
‘feedback a la carte’ bekend en trachten we het te integreren in het programma. 
Het belang van ‘feedback à la carte’ kan niet genoeg onderstreept worden. Ook in het kader 
van de nieuwe opdracht rond talentontwikkeling vanaf 2020 zullen we hier nog meer op 
inzetten. 

 
 
3.2 COMMUNICATIE & PUBLIEKSWERKING 
 
3.2.1 COMMUNICATIE 
 
Bij de ontwikkeling en uitwerking van alle projecten focust Danspunt op haar doelgroepen, 
zowel op vlak van inhoud als op vlak van communicatie. 
Danspunt zet dans op de kaart door een duidelijke profilering en de eigen identiteit uit te 
dragen. 
De nieuwe huisstijl, die in 2017 werd gelanceerd, werd in 2018 nog meer doorgetrokken in alle 
communicatiekanalen en zorgt ervoor dat iedereen Danspunt (her)kent. 
 
Ook in 2018 werd er sterk ingezet op communicatie. De nieuwe website werd gelanceerd, we 
lieten een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van ons tijdschrift DANST, we dachten verder 
na over een meer geïntegreerde communicatiestrategie (welke content verspreiden we via 
welk kanaal en wat is de plaats van dit kanaal binnen het communicatielandschap van 
Danspunt?), we werkten aparte campagnebeelden uit voor de verschillende projecten … Tot 
slot hebben we de eerste stappen naar een nieuw CRM-systeem gezet, om onze contacten 
beter te kunnen beheren. Op die manier willen we een meer gerichte doelgroepencommunicatie 
voeren. 
 
Niet alleen via de klassieke communicatiekanalen vergroten we de zichtbaarheid van Danspunt, 
maar ook door specifieke projecten zoals CONVOI en de Dansketting. Het vergroten van de 
betrokkenheid bij onze doelgroepen,  het bredere publiek, … blijft een belangrijke constante in 
onze werking. 
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COMMUNICATIESTRATEGIE 
 
De belangrijkste doelstelling van de overkoepelende communicatiestrategie is de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van Danspunt te vergroten en zo dans (meer) op de kaart te zetten in 
Vlaanderen en Brussel. 
 
2018: 
 
In 2018 werd de huisstijl, die in 2017 werd gelanceerd, verder uitgerold en werd er 
promotiemateriaal (notitieboekjes, tote bags, drinkflessen, fluohesjes …) ontwikkeld om de stijl 
kenbaar te maken en de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Danspunt te verhogen. Ook 
CONVOI is een middel om Danspunt bekender te maken bij het grote publiek. 
De grote projecten (De Grote Belgische Dansvitrine, Out of the Toolbox, D’inspiratiedag, 
Dansketting, …), waarrond we breed communiceren, hebben een eigen campagnebeeld en stijl 
gekregen, die passen binnen de nieuwe huisstijl, om zo de herkenbaarheid van deze 
evenementen te verhogen en de eigenheid tot uiting te laten komen.  
Het tijdschrift kreeg ook een nieuwe look & feel, eveneens passend binnen de overkoepelende 
huisstijl.  
 
Daarnaast zijn we ook blijven inzetten op de zichtbaarheid binnen de sector en op het bereiken 
van een nieuw publiek, dat nog niet bekend is met Danspunt. In het kader van bepaalde 
projecten benaderden we uiteenlopende opleidingsinstellingen, (amateur)kunstenorganisaties, 
cultuurhuizen … met de vraag om mee te communiceren (bv. open call De Grote Belgische 
Dansvitrine verspreiden onder studenten of jonge makers, programma Out of the Toolbox 
verspreiden onder docenten, …). 
 
2019: 
 
In 2019 willen we de Danspunthuisstijl nog meer uitdragen naar het grote publiek, namelijk via 
CONVOI, die op meer festivals aanwezig zal zijn. Zo willen we ook hen bekend maken met 
Danspunt en de herkenbaarheid verhogen. 
 
Daarnaast moeten we blijven werken aan een meer geïntegreerde communicatiestrategie, 
waar we in 2018 al over hebben nagedacht, maar wat zeker nog verder moet worden 
uitgewerkt. Dat bleek ook uit het lezersonderzoek dat we deden in samenwerking met de 
Universiteit van Antwerpen (cf. infra). De bedoeling was om een duidelijker beeld te krijgen van 
waar we naartoe moeten met ons tijdschrift, maar uit het onderzoek bleek ook dat de 
strategie voor het tijdschrift een onderdeel moet zijn van een ruimer, meer uitgewerkt, 
businessmodel: tot wie richten we ons met het tijdschrift en hoe bereiken we de andere 
doelgroepen, welke content bieden we online aan en welke offline, via welke kanalen, hoe 
kunnen online en offline elkaar versterken … 
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COMMUNICATIEKANALEN 
 

INDICATOREN  
bereik websites: aantal paginaweergaven en aantal unieke bezoekers  
bereik tijdschrift DANST 
bereik nieuwsbrieven – database contacten 
bereik social media  
vermeldingen in de media 

 
2018: 
 
In september 2018 lanceerden we onze nieuwe website. De ontwikkeling hiervan was één van de 
grootste projecten op vlak van communicatie. De website is het nieuwe uithangbord van 
Danspunt en draagt de nieuwe stijl uit. De website bevat veel informatie over onze eigen 
activiteiten, een luik ‘ondersteuning’ met een schat aan informatie over subsidies en 
financiering, auteursrechten, vzw-wetgeving, GDPR, promotie …, een overzicht van dansscholen 
en -groepen in Vlaanderen en Brussel, een uitgebreide dansagenda … Bezoekers kunnen er ook 
terecht om hun zoekertjes of open calls te posten. 
Bij de koppelingen tussen het CRM-systeem en de website zijn er nog enkele kinderziektes, die 
nog moeten weggewerkt worden 
Naast de twee bestaande campagnewebsites, www.dansvitrine.be en 
www.outofthetoolbox.be, creëerden we nog een derde campagnewebsite, voor de 
Dansketting. 
Het aantal paginaweergaves voor deze 4 websites is 177.682, wat een stijging betekent van 15% 
t.o.v. 2017 (154.509 paginaweergaves). Het aantal unieke bezoekers is met 3% gestegen (36.173 
t.o.v. 35.000). Bij de vergelijking t.o.v. 2017 moeten we wel opmerken dat we in 2017 nog niet over 
de cijfergegevens van de website voor De Grote Belgische Dansvitrine en Out of the Toolbox 
beschikten. 
 
Eind maart 2018 is de eerst editie van het vernieuwde tijdschrift verschenen. DANST is nog meer 
een danstijdschrift dat op zichzelf staat, los van de organisatie Danspunt en haar activiteiten. 
Het is bovendien gegoten in een nieuwe, verfrissende vorm. De eerste editie hebben we gratis 
verspreid via de rekken van Aeolus om het nieuwe tijdschrift beter bekend te maken bij het 
brede publiek en op die manier ook de betalende abonnementen te laten stijgen. Die stijging 
bleef echter uit. Eind 2018 hadden we 50 betalende abonnementen en werd het tijdschrift naar 
2175 adressen verstuurd, wat een daling van 20% betekent t.o.v. 2017, waarschijnlijk 
voornamelijk te wijten aan de daling van het aantal Danspuntleden (die het tijdschrift gratis 
kregen). Het was duidelijk dat we hier een meer doordachte strategie voor moesten 
ontwikkelen.  
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In 2018 waren andere acties om het aantal abonnementen te laten stijgen eerder beperkt, 
voornamelijk omdat we een uitgebreide denkoefening maakten rond de toekomst van het 
tijdschrift, op basis van kwalitatief en kwantitatief (markt)onderzoek. Hiervoor werkten we 
samen met de opleiding Cultuurmanagement van Universiteit Antwerpen. We onderzochten wat 
de behoeften zijn van het (potentiële) publiek van ons tijdschrift, of van een danstijdschrift in 
het algemeen. De centrale doelstelling was om te zien wie de lezers zijn van DANST en hoe het 
bereik nog vergroot kan worden. Tevens werd onderzocht in hoeverre het (potentieel) publiek 
bereid is om voor het tijdschrift te betalen. Dit was een belangrijk onderzoek omwille van twee 
redenen: aan de ene kant is het moeilijk om zonder enquête of gesprekken de impact van het 
tijdschrift te meten (hoe vaak wordt het gelezen, welke onderwerpen vinden de lezers 
interessant, …) en aan de andere kant wilden we een nieuw spreidingsmodel uitwerken voor 2019 
aangezien het Danspunt-lidmaatschap vanaf 2019 niet meer zou bestaan, wat het bereik 
drastisch zou doen dalen. Alle choreografen, docenten en bestuurders verbonden aan een 
school of groep die lid was van Danspunt kregen het tijdschrift immers gratis. 
 
Uit dit onderzoek kwamen 6 grote conclusies: 

• Het belang van segmenteren: nadenken over tot wie we ons richten met het tijdschrift 
(dansers, docenten, choreografen, dansliefhebbers ….?)  

• Een duidelijk onderscheid maken tussen de content die we online (bv. zakelijke info en 
advies, een dansagenda, …) en offline (bv. verdieping in de vorm van interviews) aanbieden 

• Er bestaat een groot potentieel publiek voor een tijdschrift over dans, met als voorwaarde 
dat het tijdschrift een duidelijk profiel heeft, in eerste instantie gericht op een 
amateurpubliek. Zo kan het ook een meerwaarde hebben voor programmatoren, 
dansdocenten en dansscholen die op die manier een beter zicht krijgen op wat leeft bij het 
amateurpubliek, maar ook een platform verwerven om hun zichtbaarheid te vergroten. 

• Nadenken over de waardepropositie van ons tijdschrift, zodat we ons kunnen positioneren 
t.o.v. concurrenten 

• Betalingsbereidheid: Uit eerdere onderzoeken weten we dat het moeilijk is om mensen te 
laten betalen voor iets wat ze eerst gratis kregen. Het zal dus niet eenvoudig blijken om 
van de ex-leden van Danspunt abonnees van DANST te maken. 

• Aanzet van een businessplan: de strategie rond het tijdschrift moet een aanzet zijn voor 
een ruimer businessmodel voor Danspunt 

 
De inhoudelijke invulling van de nieuwsbrief hebben we in 2018 verder uitgewerkt. We 
combineren Danspuntnieuws met algemeent interessante info en weetjes voor onze doelgroep. 
(vb. open calls op; subsidiedeadlines, …).  
N.a.v. de nieuwe GDPR-wetgeving hebben we onze nieuwsbriefcontacten geïnformeerd over 
ons privacybeleid. Bovendien hebben we in 2018 ingezet op het uitbreiden van onze 
nieuwsbriefcontacten (bv. via nieuwe website (september 2018) gemakkelijker inschrijven, via 
Danspuntactiviteiten standaard de mogelijkheid bieden om je aan te melden voor de 
nieuwsbrief …). Dit heeft ervoor gezorgd dat onze database aan contacten met 5% gestegen 
is. (van 3795 naar 3995 contacten) Uit de openingsrate van gemiddeld 30% à 40% voor 
nieuwsbrieven blijkt dat dit ook relevante contacten zijn. 
 
In 2018 werd er verder ingezet op sociale media, met als belangrijkste kanalen Facebook (5441 
volgers in januari 2019, stijging van 10% t.o.v. januari 2018) en Instagram (650 volgers in januari 
2019, een verdriedubbeling van het aantal volgers in januari 2018). Instagram verdient in de 
toekomst nog meer aandacht, aangezien dit een voor Danspunt relatief nieuw kanaal is 
(opgestart in april 2017). 
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Op de pers hebben we voornamelijk ingezet naar aanloop van Dag van de Dans. We hebben de 
lokale organisatoren van de Dansketting gemotiveerd om de regionale pers te contacteren, 
o.a. door hen een template van een persbericht te bezorgen, samen met enkele tips. Dit 
resulteerde met 10 artikels ook in redelijk wat regionale persaandacht. Bij de nationale pers 
hebben we ingezet op het leggen van enkele kwalitatieve, persoonlijke perscontacten, maar 
behalve op Dag van de Dans – VRT NWS tipte de Dansketting -, De Standaard en De Morgen 
contacteerden ons bij het schrijven van twee meer reflectieve artikels naar aanloop van Dag 
van de Dans - resulteerde dat nog niet in meer persaandacht. 
 
2019: 
 
In 2019 implementeren we het nieuwe CRM-systeem in de volledige organisatie. Daarnaast 
stappen we ook over naar een nieuw nieuwsbriefsysteem, Mailchimp, dat we kunnen koppelen 
aan het CRM-systeem. Ook verbeteren we de koppeling tussen de website en het CRM-
systeem. Bovendien bekijken we wat er moet gebeuren met de aparte campagnewebsites: 
blijven deze op zichzelf bestaan of integreren we ze in de nieuwe website? 
Daarnaast willen nog meer (nieuw) publiek naar de website van Danspunt trekken. Hiervoor 
zetten we een online campagne op, met korte filmpjes die de kijker naar de Danspuntwebsite 
moeten leiden. 
 
In 2018 hebben we de eerste fase van het onderzoek rond de toekomst van het tijdschrift 
afgerond. In 2019 gaan we aan de slag met de aanbevelingen. Ten eerste herbekijken we ons 
distributiemodel,. We willen het tijdschrift breder laten lezen dan enkel de dansdocent, 
choreograaf of bestuurder van een aangesloten dansorganisatie. We zetten daarom in op een 
bredere (gratis) spreiding via de rekken van Aeolus in verschillende gebouwen van de 
cultuursector. Zo willen we het tijdschrift toegankelijk maken voor de actieve en passieve 
dansliefhebber. Organisaties (bv. dansscholen, maar ook cultuurhuizen) kunnen daarnaast 
vriend van DANST worden. Voor een kleine bijdrage krijgen ze advertentieruimte en een doos 
tijdschriften die ze kunnen verspreiden onder hun dansers, publiek, … Via de dansscholen en -
groepen hopen we ook meer (amateur)dansers te bereiken.  
Daarnaast moet het businessmodel van het tijdschrift nog verfijnd worden: welke plaats neemt 
het tijdschrift in in de overkoepelende communicatiestrategie van Danspunt, hoe kunnen offline 
en online elkaar versterken … Ook hiervoor willen we samenwerken met de opleiding 
cultuurmanagement van het UIA (start najaar 2019 of 2020). 
 
Om de pers en social media de focus te kunnen geven die het verdient, wil Danspunt een extra 
medewerker aanwerven in het najaar van 2019. 
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3.2.2 PUBLIEKSWERKING 
 
Sinds 2018 zet Danspunt ook actief in op publiekswerving en publiekswerking. 
Per project wordt bekeken wat de juiste kanalen zijn om publiek en doelgroepen te bereiken en 
te betrekken. Actief inzetten op toeleiding van doelgroepen in functie van deelnamen aan De 
Grote Belgische Dansvitrine, Out of the Toolbox, … door communicatie op maat en in 
samenwerking met partners. Daarnaast bekijkt Danspunt per project hoe ze het publiek 
maximaal kan betrekken en betrokken houden bij projecten en bij de werking van Danspunt in 
het algemeen.  
Danspunt wil een duurzame relatie opbouwen met het publiek en haar doelgroepen.  
In het kader van de publiekswerking worden ook projecten georganiseerd zoals de Dansketting 
& CONVOI. Projecten die volle bak inzetten op participatie en betrokkenheid van zowel publiek, 
medewerkers als partners. 
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CONVOI 
 

INDICATOREN  
samenwerkingen 
bezoekers 
spreiding 
inhoudelijke/creatieve partners 

 
CONVOI is een rondreizend project waarmee Danspunt dans en zichzelf voorstelt op festivals 
en evenementen, verspreid in het land. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over 
projecten van Danspunt en informatie over dans in het algemeen, maar vooral ook voor een 
sterke programmatie rond dans: films, workshops, toonmomenten, … 
 
2018: 
 
De realisatie en ontwikkeling van CONVOI werd concreet. Koevoet vzw bouwde een installatie 
op een aanhangwagen van 4 op 2 meter. De installatie bestaat uit twee compartimenten die 
elk op hun as kunnen draaien: CONVOI kan dus verschillende vormen aannemen, naargelang het 
evenement, de activiteit & het programma. CONVOI kan dienen als DJ booth, als cinema, als 
ontmoetingsplek, als podium, en nog veel meer.  
De zomer van 2018 was een try-out: zowel qua gebruik als inzetbaarheid maar ook qua inhoud 
en programmatie. 
 
Het programma werd mee vormgegeven in samenwerking met de verschillende partners (de 
organisatoren van de evenementen of festivals) en met partner in crime Productions en zonen. 
Telkens werd gezocht naar een aangepaste manier om de sociale en artistieke kracht van dans 
laagdrempelig een gezicht te geven in de randprogrammatie van het event van de gastheer. 
 
Door op 6 verschillende evenementen aanwezig te zijn, konden we een heel divers publiek 
bereiken. We kwamen in contact met dansers, dansliefhebbers, maar ook met heel wat mensen 
die weinig tot niet met dans in contact komen. 
 
2019: 
 
In de zomer van 2019 willen we samenwerken met 10 festivals en/of evenementen. Hierbij willen 
we zoeken naar een diverse samenstelling; dat kan gaan van festivals gericht op dansers, over 
muziekfestivals, tot evenementen of activiteiten waar mensen samen komen in het dagelijks 
leven, zoals een markt of een dorpsfeest. 
We houden rekening met een geografische spreiding in Vlaanderen, Brussel en zelfs daarbuiten. 
We willen het aanbod van 2018 verder uitpuren en samen met de partners een nieuw aanbod 
uitwerken en uitproberen. CONVOI is voor Danspunt een uitgelezen experimenteerplek. We 
zoeken naar een aanbod dat buiten de lijntjes kleurt, interventies die mensen prikkelen en 
nieuwsgierig maken, … we bekijken dans vanuit verschillende perspectieven. 
 
Met CONVOI wil Danspunt in 2019 nog meer inzetten om dans en Danspunt bekend te maken. 
Enerzijds door enkele aanpassingen te doen aan de CONVOI zelf, meer zichtbaarheid te 
verwezenlijken. Gericht promomateriaal, een programmatie op maat, en veel persoonlijk 
contact  moeten ervoor zorgen dat we mensen verder helpen met hun dans-vraag waar we 
kunnen. 
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DANSKETTING 
 

INDICATOREN  
organiserende steden en gemeenten 
deelnemers 
danscoaches 

 
De Dansketting is een laagdrempelig, lokaal en participatief project. De deelnemers leren een 
eenvoudige choreografie, te dansen in een ketting, een stoet, begeleid door live muziek. Met dit 
project wil Danspunt dans letterlijk in het straatbeeld brengen en dans toegankelijk maken voor 
iedereen, onafhankelijk van dansachtergrond, leeftijd, mobiliteit, … 
 
2018:  
Samen met 12 steden en gemeenten organiseerde Danspunt op 28 april 2018, op Dag van de 
Dans, een Dansketting. 
In 2018 werd de choreografie gemaakt door Lisi Estaras, performer en choreografe o.a. bij les 
ballets C de la B. 
Alle danskettingen werden in beeld gebracht en werden verwerkt in één overkoepelende 
aftermovie. 
 
2019:  
Ook in 2019 zet Danspunt in op de Dansketting. Na de eerste editie in 2018, hielden we een 
uitgebreide interne evaluatie en vroegen we feedback aan de deelnemende gemeenten en de 
danscoaches. Op basis van deze feedback hebben we de 2e editie van de Dansketting 
aangepast. We vinden het belangrijk om dans in het straatbeeld te brengen, om dansers en 
niet-dansers samen te laten genieten van dans, op live muziek, in de openbare ruimte. De 
Dansketting als vorm, met name één lange rij dansers en muzikanten, werkt erg goed. We zien 
Dag van de Dans als uitgelezen moment voor dit laagdrempelig, lokaal en participatief project. 
 
We vragen in 2019 de verschillende steden en gemeenten meer als partner in dit verhaal dan als 
deelnemer. We gaan met elke lokale organisator een nauwe samenwerking aan waarbij we het 
project op maat inbedden in de lokale context. We hebben er daarom voor gekozen om een 
voortraject te koppelen aan de Dansketting. We bieden elke lokale organisator drie workshops, 
onder leiding van professionele dansers en dansdocenten. In deze workshops wordt een 
choreografie aangeleerd, maar is er ook ruimte om als groep een eigen ‘touch’ aan de 
Dansketting te geven. Afhankelijk van de groep, kan er meer ingezet worden op improvisatie, 
zelfvertrouwen, ontmoeting, danstechniek, etc. 
 
In 2019 werken we nog nauwer samen met de Kanaries in Actie, de organisatie achter Dag Van 
de Dans. Mede door deze samenwerking verzorgt Eastman, het gezelschap van Sidi Larbi 
Cherkaoui, de choreografie van de Dansketting. 
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WILD/T DANSEN 
 
Danspunt is nieuwsgierig naar frisse ideeën en betrekt continu mensen die mee de input van 
onze activiteiten bepalen. Met het project Wild/t Dansen stimuleert Danspunt jongeren tot het 
bedenken van wilde en nieuwe dans-ideeën. We stappen samen met de jongere in een traject 
om het project of het idee te realiseren. We moedigen cross-over-projecten met linken naar 
andere sectoren zoals wetenschap, kunst, sociaal werk, technologie, … extra aan. 
 
Wild/t Dansen is een project waar we als organisatie veel mee kunnen doen. We zetten jongeren 
hiermee aan tot creativiteit en bieden hen groeikansen. Via dit project gaan we op zoek naar 
wat er leeft bij Vlaamse en Brusselse jongeren rond dans. Wild/t Dansen is ook dé uitgelezen 
manier om onze organisatie en het aanbod van Danspunt rijker te maken, out of the box te 
gaan denken en met een kritische blik naar onze werking te kijken. Bovendien is het een fijne 
insteek om met verschillende partners in gesprek te gaan en dus in te zetten op de brede 
publiekswerving waar we naar streven. 
 
2018:  
In 2018 werden de allereerste stappen gezet om het project bekend te maken. Er werd een 
oproep gelanceerd in het najaar, waar 6 voorstellen uit voort kwamen. Uit deze voorstellen 
werd er één idee geselecteerd waar we na gezamenlijk overleg in 2019 mee aan de slag gaan 
binnen het raamwerk van CONVOI. 
 
2019: 
 
In 2019 willen we op verschillende manieren actief op zoek gaan naar meer en nog wildere dans-
ideeën.   
We gaan nauwe samenwerkingen aan met jeugdwerkorganisaties en kunsteducatieve 
organisaties om via hen jongeren te bereiken. 
We stappen zelf naar scholen en hoger onderwijs om Wild/t Dansen in de kijker te zetten. 
We plannen een online campagne die jongeren aanspreekt, en een eigen leven kan leiden op 
social media.  
We willen via Wild/t Dansen een groot aantal jongeren bereiken en op die manier ook kennis 
laten maken met Danspunt. 
 
We gaan in gesprek met de jongeren en werken een traject op maat uit. Hoeveel ideeën er 
effectief gerealiseerd zullen en kunnen worden, zal afhangen van de voorstellen die ingediend 
worden en de noden om deze te realiseren. 
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3.3 GROEI 
 
Danspunt breekt de educatieve trajecten open en zet in op wisselwerking en uitwisseling. 
Danspunt heeft veel oog voor de educatieve noden van het danslandschap. Ze richt zich met 
haar educatieve aanbod naar (huidige en toekomstige) dansdocenten, naar dansmakers en 
choreografen en naar dansers. Centraal in het educatieve aanbod staan ontmoeting, 
uitwisseling en delen. De vormingsinitiatieven worden steeds meer een forum waarbij de 
participanten vormgeven aan de groei van expertise en kennisdeling.   
 
De aanpak van Danspunt is dansstijloverschrijdend. Het vormingsaanbod van Danspunt is 
complementair aan het zeer ruime bestaande aanbod in dans. Ze komt tegemoet aan een 
vraag die nog niet wordt ingevuld door de reeds bestaande markt van cursussen, workshops en 
danstrajecten.  
 
Danspunt maakt werk van een opleiding voor dansdocenten zonder diploma. Het modulaire 
aanbod zal zich richten op beginnende docenten en ervaren docenten die zich willen bijscholen. 
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OUT OF THE TOOLBOX 
 

INDICATOREN  
deelnemers 
internationale deelnemers 
aantal modules 

 
Met het Out of the Toolboxfestival wil Danspunt Vlaamse en internationale (amateur)dansers, 
choreografen en docenten de kans geven om met internationaal gerenommeerde 
professionele choreografen en docenten te werken. We willen hen methodes, inspiratie en 
zelfvertrouwen geven om creatief aan de slag te gaan. Via samen dansen, samen eten, samen 
leren en samen werken de context creëren waarbinnen een internationale en multidisciplinaire 
uitwisseling tussen deelnemers een evidentie is. 
 
2018: 
 
Danspunt organiseerde van 22 tot 26 augustus 2018 de tweede editie van het internationale 
workshopfestival Out of the Toolbox. 
De ruggengraat van het programma was een reeks creatieve en een reeks didactische 
workshops.  
Het programma voor 2018 werd samengesteld door curatrice Mélanie Lomoff. Mélanie, die bij 
Out of the Toolbox in 2017 aanwezig was als docente, nodigde enkele sterkhouders uit de vorige 
editie opnieuw uit, en vulde die aan met docenten die nog zelden in Vlaanderen te gast waren. 
Het resultaat was een uniek en erg divers workshopaanbod dat, zoals vooropgesteld, 
toegankelijk was voor deelnemers uit alle dansstijlen en van alle dansniveaus. 
 
Tijdens de avonden konden makers intekenen op de Free Studio: ze konden studioruimte 
gebruiken voor repetities én coaching door curatrice Mélanie Lomoff.  
Op het einde van het festival testten we ook het concept van een impro-jam, waarbij alle 
deelnemers en aanwezige docenten begeleid door live muziek het materiaal dat ze opgestoken 
hadden uit de workshops, dansend konden delen met elkaar. Dit bleek goed te werken en krijgt 
bij volgende edities een vaste plek in het programma. 
 
Danspunt reikte aan 5 mensen (waarvan 2 uit het buitenland) een WILDCARD uit voor het 
programma, inclusief maaltijden en logies. Zoals voorzien selecteerde Danspunt de WILDCARDS 
niet op technisch dansniveau of cv, maar wel op motivatie. Dit leverde 5 erg diverse gasten op 
die elk voor hun eigen traject zeer veel gehad hebben aan het festival. De lokale WILDCARDS 
werden in samenwerking met sociaal-artistieke organisaties uitgedeeld aan mensen die door 
hun sociaal-economische positie drempels zouden ervaren om deel te nemen aan het festival.  
De opkomst voor het festival was goed, en de evaluaties van de deelnemers erg positief. 
We nemen onze ervaringen uit festival 2018 mee naar de volgende editie. 
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2019: 
 
Ook in 2019 wil Danspunt met Out of the Toolbox een sterk internationaal workshopfestival 
neerzetten in Gent.  
De hoofdingrediënten van het festival blijven dezelfde als in 2017 en worden versterkt met wat 
we leerden bij editie 2018. We stellen opnieuw een curator aan die een internationaal 
programma van didactische en creatieve workshops samenstelt, aangevuld met opwarmingen, 
cooldowns, een Free Studio en een afsluitende Impro-Jam. 
 
Voor editie 2019 verfijnen we het WILDCARD-programma dat vorig jaar voor het eerst liep. 
Opnieuw willen we 10 mensen de kans geven via het WILDCARD-programma gratis deel te 
nemen aan het festival. We sporen mogelijke WILDCARDS zowel in Vlaanderen als internationaal 
op, in samenwerking met sociaal-artistieke partnerorganisaties. Van alle kandidaten voor een 
WILDCARD wordt verwacht dat ze een return geven. Geen financiële return, maar wel (geheel in 
de lijn met onze focus op “delen”) een inhoudelijke of organisatorische … Zo verlagen we de 
drempels ook voor wie niet vertrouwd is met de “codes” van dans of dansles geven. 
 
 
WORKSHOPS 
 
Danspunt organiseert nu en dan workshops over thema’s die het pad kruisen via reguliere 
acitiviteiten, en waarvan we overtuigd zijn dat ze een meerwaarde betekenen in het 
danslandschap, en een spreiding in Vlaanderen nodig hebben. 
 
2018: 
 
Danspunt organiseerde dansstijloverschrijdende workshops in heel Vlaanderen. In 2018 zetten 
we verder in op een reeks workshops Blessurepreventie voor dansers en docenten, workshops 
EHBO en Inclusieve dans voor dansdocenten uit verschillende dansstijlen. Daarnaast 
organiseerde Danspunt in samenwerking met Wisper een Choreografietraject van verscheidene 
modules. 
 
2019: 
 
In 2019 zetten we de reeks workshops rond inclusieve dans verder, in samenwerking met 
Platform K. We zetten ook in op een interactieve sessie rond ledenwerving voor verenigingen. 
Het choreografietraject met Wisper wordt even on hold gezet. De intensiteit ervan vraagt 
enige inzet, en de vraag heeft geen jaarlijkse terugkeer nodig. 
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3.4 DELEN 
 
Danspunt wil actief knowhow delen en een brug zijn naar andere sectoren en disciplines. 
Danspunt is een steunpunt voor iedereen die dans aanbelangt. Danspunt ontwikkelt haar 
ondersteunende diensten dan ook voor iedereen die interesse of nood heeft aan deze 
diensten. Ook wie geen lid is kan aanspraak maken op de diensten van Danspunt. 
Danspunt vervult een informatieve en adviserende rol. Ze zet in op het verstrekken van 
informatie en advies. Het advies op maat, onder meer rond carrièreontwikkeling van jonge 
makers, maar ook rond organisatiestructuur, statuten, subsidies, budgetten, GDPR-wetgeving 
enz. draagt sterk bij aan de professionalisering van de sector.  
Danspunt beantwoordt niet enkel vragen, ze zet ook actief in op het delen van knowhow en de 
brug naar andere sectoren en disciplines. Ze organiseert ontmoetingen, infosessies, … Ze is een 
spin in een breed en transversaal netwerk, en geeft relevante informatie door aan het 
dansveld.  
Danspunt treedt tevens op als belangenbehartiger voor de sector op zowel het micro- meso- 
als macroniveau. Danspunt luistert naar de achterban, volgt dossiers op en communiceert met 
overheidsinstanties en administratieve diensten. 
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D’INSPIRATIEDAG 
 

INDICATOREN  
deelnemers 
partners 

 
D’Inpiratiedag is een dag waarop deelnemers zich laten inspireren door deel te nemen aan 
boeiende workshops en infosessies. Netwerken en inspiratie opdoen staat centraal. 
 
2018: 
 
Danspunt organiseerde de tweede D’inspiratiedag in de Warande in Turnhout. Met een 
uitgebreid aanbod gericht op organisatoren en docenten kon Danspunt de achterban 
inspireren, laten bijleren en nieuwe input geven. Er waren oa sessies rond stemgebruik, 
vrijwilligersmanagement, inclusieve dans, communicatie via Facebook, good practices, … 
Danspunt zet uitwisseling en netwerking centraal, en ook uit evaluatie bleek net deze informele 
uitwisseling erg interessant voor de deelnemers. Nieuw was een luik “Danspunt-sessies” waarin 
Danspunt actieve input vroeg van de deelnemers, om haar beleid m.b.t. enkele thema’s 
(inschrijfsystemen, SABAM, CONVOI) mee vorm te geven. 
 
2019 
 
Danspunt organiseert een derde editie van D’inspiratiedag in maart 2019. Waar we bij vorige 
edities een breed palet aan workshops aanboden, focussen we dit jaar op 1 thema dat we 
samen met experts en stemmen uit de sector in de diepte kunnen uitspitten. Focus van 
D’inspiratiedag 2019 is “Vergoedingen en statuten in dans”. Om d’Inspiratiedag kracht bij te 
zetten heeft Danspunt partners gezocht bij Sociare, Cultuurloket en OKO (overleg 
kunstenorganisaties). D’inspiratiedag wil de deelnemers informeren over de mogelijke 
vergoedingsvormen, maar ook inspireren met praktijkvoorbeelden en uitwisseling tot stand 
brengen. D’inspiratiedag 2019 vindt plaats in Wiels, Brussel. Voor het eerst kiezen we er ook voor 
om D’inspiratiedag tijdens een namiddag op een weekdag te plannen, in plaats van een 
volledige zondag. 
 
 
   



 — 
31 

  



 — 
32 

INFOSESSIES 
 

INDICATOREN  
aantal sessies 
aantal deelnemers 
spreiding 

 
Danspunt organiseert een reeks infosessies over thema’s die dans, dansdocenten, 
choreografen en organisatoren aanbelangen. 
 
2018: 
 
In het voorjaar van 2018 organiseerde Danspunt in alle Vlaamse provincies en Brussel een 
infosessie over subsidies voor dans. De reeks infosessies kon op erg veel bijval rekenen. In 
navolging van de infosessie kon de info- en adviesmedewerker verschillende spelers toeleiden 
naar subsidiëring binnen het amateurkunstendecreet en het transitiereglement. 
 
2019 
 
Danspunt organiseert ook in 2019 een reeks infosessies over thema’s die dans, dansdocenten, 
choreografen en organisatoren aanbelangen. De thema’s zijn stijloverschrijdend en de sessies 
worden landelijk gespreid. In het voorjaar van 2019 ontwikkelt de info-en adviesmedewerker van 
Danspunt een praktische sessie rond de privacywetgeving GDPR. Danspunt bevraagt de 
achterban over de noden voor een volgende reeks infosessies in het najaar van 2019. 
 
 
INFO EN ADVIES 
 

INDICATOREN  
aantal vragen 
aantal kanalen 

 
Sinds 2017 zet Danspunt bewust in op informatie- en adviesverstrekking vanuit de vaststelling 
dat er heel wat vragen zijn bij de doelgroepen rond financiële en organisatorische kwesties. In 
april 2017 werd een medewerker aangeworven om (oa) hierop in te zetten. 
 
2018: 
 
Danspunt zette in 2018 sterk in op het toeleiden van vragen naar de info- en 
adviesmedewerker. Via de infosessies, nieuwsbrieven, een rubriek in het tijdschrift DANST en via 
actuele Facebookberichten werd de kennis- en adviesfunctie van Danspunt in de verf gezet. 
We zetten in 2018 een uitgebreid zakelijk luik op onze nieuwe website op poten, met informatie 
over vergoedingen, subsidies, GDPR, adviesluik communicatie, …  
Danspunt merkte op dat gerichte acties rond bepaalde thema’s, resulteren in een stijging in 
vragen rond die bewuste thema’s. Zo kwamen er in 2018 meer dan 50 vragen over subsidies 
binnen, in navolging van de infosessies en brede communicatie over dat thema. Naar aanleiding 
van communicatie over de GDPR, kwamen verscheidene vragen binnen. Na lancering van de 
website merkten we ook een stijging van het aantal adviesvragen rond de beschreven thema’s. 
Danspunt merkt dat mensen die goed geholpen zijn met hun adviesvraag of tevreden waren na 
een infosessie, ook terugkomen voor vragen of advies over andere thema’s. 
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2019 
 
Danspunt blijft inzetten op haar ontwikkeling als expertisecentrum voor de zakelijk-
organisatorische kant van dans. Danspunt blijft zich ook bijscholen en blijft groeien om de 
vinger aan de pols te houden van relevante sectorkennis (vb. nieuwe vzw-wetgeving, nieuwe 
subsidiereglementen, …), om die op haar beurt optimaal te ontsluiten naar de achterban.  
De communicatie van deze informatie gebeurt door middel van een sterk zakelijk luik op de 
website, die in 2019 ook een Engelse versie krijgt. Daarnaast worden zakelijke nieuwtjes en 
artikels verspreid via sociale media en de nieuwsbrief van Danspunt.  
Danspunt blijft inzetten op de toeleiding van iedereen met vragen naar de info- en 
adviesmedewerker. Via infosessies, aanwezigheid op Danspunt-evenementen, website en 
andere communicatie wordt de benaderbaarheid en deskundigheid van Danspunt voor vragen 
over organisatie en carrière benadrukt. Het doel blijft om zo veel mogelijk mensen uit het 
dansveld te helpen professionaliseren in hun organisatie en carrière, via brede online 
communicatie en persoonlijke contacten. 
 
 
SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING 
 
2018: 
 
Danspunt startte een onderzoek naar de relatie van het dansveld met SABAM en Billijke 
Vergoeding, met het oog op de ontwikkeling van een tariefsysteem dat beter is aangepast aan 
de realiteit van deze sector. In 2017-2018 bevraagde Danspunt de sector over een 
vereenvoudiging van de administratie rond SABAM en Billijke Vergoeding voor dansverenigingen. 
Er volgde ook een focusgesprek over dit thema op D’inspiratiedag. 
 
2019: 
 
Danspunt koppelt acties aan het onderzoek uit 2018 en neemt stappen om bij SABAM te ijveren 
voor een vereenvoudiging van de procedures voor dansverenigingen. 
 
 
INSCHRIJF- EN LEDENBEHEERSYSTEEM  
2018: 
 
Danspunt onderzocht in 2017-2018 de noden en mogelijkheden rond inschrijf- en 
ledenbeheersystemen binnen de danswereld. We weten dat er een nood bestaat aan 
ondersteuning tot betaalbare systemen. Danspunt deed een veldanalyse naar de bestaande 
systemen en organiseerde op D’inspiratiedag een focusgroep rond dit thema. We 
onderzochten op basis hiervan welke rol Danspunt verder kan spelen in deze vraag. We 
beslisten om in te zetten op ontsluiting van onze kennis naar de achterban, en vooralsnog niet 
zelf in te zetten op de ontwikkeling van een inschrijfsysteem. 
 
2019: 
 
Danspunt wil inspelen op de nood van de sector door haar kennis over de bestaande 
inschrijfsystemen of oplossingen te ontsluiten aan de achterban. Hiervoor zoekt Danspunt naar 
het juiste format. 
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ONDERZOEK AMATEURKUNSTEN  
2018: 
 
Danspunt zet zich mee in voor de ontwikkeling van een bevolkingsonderzoek rond 
amateurkunsten en meer bepaald dans, georganiseerd in samenwerking met het Forum voor 
Amateurkunsten, de andere amateurkunstenorganisaties en UGent. Daarnaast werkt Danspunt 
actief mee aan de ontwikkeling van een ‘ledenbevraging’ voor alle 
amateurkunstenorganisaties, en een specifiek luik voor de Danspuntachterban. 
 
2019: 
 
Danspunt ontwikkelt verder mee het bevolkingsonderzoek en ledenonderzoek rond 
amateurkunsten. Het onderzoek wordt begin 2019 gevoerd en resultaten worden verwacht in de 
tweede helft van 2019. Danspunt volgt de resultaten en interpretatie van nabij op en gaat met 
de resultaten aan de slag in haar werking op lange en korte termijn. 

 
 
3.5 ERFGOED 
 
Danspunt erkent de geschiedenis waaruit ze is ontstaan. Vanuit de achtergrond en de noden 
van volksdans maakt Danspunt werk van een immateriële culturele erfgoedopdracht, met 
daarin als belangrijk uitgangspunt: het borgen en innovatief ontsluiten en overdragen van 
immaterieel cultureel erfgoed (cfr. Unesco conventie 2003). Volksdans speelt hierin een 
prominente rol, maar ook andere dansen behoren intussen tot de traditionele cultuur en krijgen 
hier een plaats. 
Conform de Unesco conventie 2003 zoekt Danspunt naar voorbeeldige manieren om met 
erfgoed in dans om te gaan en het immaterieel cultureel erfgoed te borgen (vertaling: 
safeguard). Nieuwe ontwikkelingen in interdisciplinair onderzoek naar volkscultuur en begrippen 
zoals diversiteit, deconstructie en reflexiviteit vormen de krijtlijnen van dit onderzoek. Samen 
met de expertise van een aantal partners, zoals bijvoorbeeld CEMPER (vroeger het Firmament) 
en Werkplaats Immaterieel Cultureel Erfgoed, onderzoekt Danspunt het veld en zal Danspunt 
eigentijdse methodes en projecten uitdenken, die dans als cultureel immaterieel erfgoed op 
een innovatieve en inspirerende manier overdraagt aan toekomstige generaties. 
 

INDICATOREN  
ontmoetingsmomenten 
spreiding 
inspiratiedag op maat van Vlaamse volksdans- en folkloreverenigingen 

 
  



 — 
35 

  



 — 
36 

2018: 
 
Het uitbouwen van kennis, expertise en een netwerk binnen erfgoed, meerbepaald volksdans, 
kreeg prioriteit in 2018. Deze kennis en expertise impliceerde voor ons niet dat we experten 
worden in het complete theoretische kader van immaterieel cultureel erfgoed. Wij zetten in op 
ontmoetingen met de Vlaamse & Brusselse volksdansgroepen en aanverwanten om hun noden 
en behoeften in kaart te kunnen brengen. We organiseerden hiervoor vier 
ontmoetingsmomenten (dialoogtafels) in diverse Vlaamse steden en Brussel. In samenwerking 
met onder andere Werkplaats Immaterieel Cultureel Erfgoed en Het Firmament werkten we een 
gepaste methodiek uit om deze ontmoetingen inhoudelijk waardevol te maken. Tijdens deze 
momenten tastten we af wat de moeilijkheden, sterktes, zwaktes, aspiraties enzovoort zijn van 
deze verschillende actoren, veelal verenigingen. Met de resultaten hiervan werkten we een 
trefdag uit als aanzet bij het ondersteunen en ontsluiten van de (Vlaamse) volksdans en binnen 
ons immaterieel cultureel erfgoed. 
In november werd de eerste editie van Rendez-Vous georganiseerd: een inspiratiedag voor de 
volksdans met workshops en infosessies. Afgaand op de evaluatieformulieren werd deze dag 
door de sector als heel waardevol en interessant ervaren. 
 
2019: 
 
Omwille van andere ambities vertrok de erfgoedmedewerker, die net een jaar actief was. 2019 
begon met een nieuwe medewerker Projecten Erfgoed. Ze werkt zich snel in en zet zich verder in 
voor het uitbouwen van kennis, expertise en netwerk binnen de volksdans. De resultaten en 
bevindingen uit de ontmoetingsmomenten en de inspiratiedag ‘Rendez-vous’ worden 
geëvalueerd, verder onderzocht en meegenomen naar het uitwerken van andere en nieuwe 
activiteiten. Er wordt een verdere aanzet gegeven tot het ondersteunen en ontsluiten van 
(Vlaamse) volksdans en aanverwanten in het danslandschap en binnen ons immaterieel 
cultureel erfgoed. Zo komt er in het najaar een tweede editie van de trefdag  ‘Rendez-vous’ 
voor volksdansers. 
 
Een volgende activiteit tot ondersteuning van het veld is het organiseren van een 
netwerkmoment voor dansleiders. Naast de organisatoren van de volksdansgroepen zijn zij het 
kloppend hart van de volksdansgroep en zullen hun noden en vragen opgetekend worden. 
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— 
4. KWALITEITSZORG 
— 
 
 
Net als voorgaande jaren continueren we het proces van bevragingen en evaluaties bij onze 
activiteiten, zowel intern als extern. Zo kunnen we systematisch bijsturen waar nodig. 
Danspunt blijft ook inzetten op opleidingen voor alle medewerkers. Het blijft belangrijk om de 
vinger aan de pols te houden en eenieders expertise aan te scherpen. 
 
2019: 
 
In 2019 gaan we nog een stap verder. Danspunt heeft zich geëngageerd om in te stappen in het 
sociale impacttraject, geïnitieerd door de Sociale Innovatiefabriek. Hiermee krijgen we tijdens 
een workshop van een jaar, tools aangereikt om de sociale impact te meten van onze werking. 
Danspunt heeft als case haar coachingtrajecten gekozen die tijdens De Grote Belgische 
Dansvitrine worden aangereikt aan de verschillende gezelschappen/makers. Hiermee willen we 
onderzoeken in hoeverre onze coaching een duurzame impact heeft op de artistieke werking 
van de deelnemers, en of we onze werking kunnen verbeteren/bijsturen dan wel behouden zoals 
het is. 
 
 
GREENTRACK 
 
Danspunt draagt duurzaamheid een warm hart toe en gelooft sterk dat culturele organisaties 
een rol kunnen opnemen in de transitie naar een groenere en rechtvaardigere samenleving. Een 
van onze doelstellingen is dan ook om volop in te zetten op een ecologisch verantwoorde 
werking met oog voor duurzame alternatieven. 
 
Zo beperken we o.a. de oplages van ons drukwerk, proberen we het gebruik van plastic te 
vermijden op onze events en kiezen we in onze catering voor een vegetarisch, lokaal en 
seizoensgebonden aanbod. Verder komt het voltallige personeel met de fiets of het openbaar 
vervoer naar kantoor. Voor verplaatsingen voor het werk rekenen we op de trein en onze 
plooifiets. De auto gebruiken we enkel wanneer het écht niet anders kan. 
 
We beseffen dat er nog heel wat opportuniteiten liggen om onze werking verder te 
verduurzamen. We sturen ons beleid dan ook voortdurend bij en willen in de nabije toekomst nog 
veel meer inspanningen leveren. Bij de zoektocht naar nieuwe kantoren willen we bekijken wat 
we kunnen verbeteren op vlak van energieverbruik en -leveranciers. Samen met  andere 
culturele organisaties willen we onderzoeken of en hoe we materiaal gezamenlijk kunnen 
aankopen of ontlenen. Verder willen we het gebruik van deelplatformen als Peerby (nog meer) 
stimuleren bij collega’s, partners en onze achterban. 
 
Als lid van Greentrack (sinds maart 2018) - de groene denk- en doetank van de cultuursector - 
willen we samen met andere Vlaamse culturele partners kennis en ideeën rond duurzaamheid 
genereren, samenbrengen en versterken. 
 
In 2019 plannen we vanuit Danspunt de volgende concrete acties in het kader van Greentrack: 
- Preventie over afval bij medewerkers en bezoekers activiteiten 
- Energieverbruik beperken op nieuwe locatie op DOK Noord 
- Tijdens evenementen vegetarische catering voorzien en kiezen voor lokale producten 
- Inzet op duurzame mobiliteit verhogen bij medewerkers en freelancers 
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— 
5. INTERNATIONALISERING EN DIVERSITEIT 
— 
 
 
2018: 
 
Ook in 2018 wilden we focussen op het belang van inclusieve dans. Samen met Platform K 
hebben we beslist om de praktijkgids Eigendraads om te zetten in een werksessie. We hebben 
een pilootversie van een workshop inclusieve dans voor dansdocenten georganiseerd in 
Antwerpen. Zo willen we mee de drempels rond de leefwereld van mensen met een beperking te 
overbruggen. 
 
Danspunt wil echter vooral de reguliere activiteiten toegankelijk maken en openstellen voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen, en ook hier inclusief werken in de brede zin van het woord. 
De aanstelling van een 3/5e publiekwerker in 2018 helpt ons om hiervoor permanente aandacht 
te hebben in onze lopende projecten: de Dansketting en CONVOI zijn hier de meest voor de 
hand liggende voorbeelden. 
 
Het Wildcardsysteem tijdens het Out of the Toolboxfestival, en de samenwerking met Refu 
Interim, Kunstzet, en andere sociaal-artistieke organisaties is daar een ander geslaagd 
voorbeeld van. 
 
2019: 
 
2019 wordt een verderzetting van wat we in 2018 gericht begonnen zijn. 
 
  


