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1. Inleiding 
— 
 

1.1 Voorwoord 
 
Na een periode van evaluatie en kritische reflectie in 2015-2016, betekende het beleidsplan 
2017-2021 voor Danspunt het begin van een bijzonder spannende periode. Een periode waarin we 
naar buiten kwamen met een vernieuwde raad van bestuur en dito team, waarin we verhuisden 
naar Dok Noord, waarin we tradities durfden doorbreken, en waarin we heel veel nieuwe plannen 
op de dansvloer gooiden. 
 
Vijf jaar later mogen we met een gerust hart stellen dat het de juiste keuzes zijn gebleken. We 
hebben Danspunt weten om te turnen in een open huis, letterlijk en figuurlijk. Onze achterban 
bleef en we hebben er nieuwe fans bij gekregen. We hebben steden in beweging gezet. We 
hebben alle kanten en stijlen van dans kunnen laten zien. En we hebben vooral fantastisch 
amateurdanstalent mogen en kunnen ondersteunen.  
 
Zelfs corona heeft ons de laatste twee jaar niet stil gekregen, integendeel. Meer dan ooit bleek 
er nood aan de verbindende, troostende en inspirerende kracht van dans. Voor en samen met 
de amateurdanssector zijn we dan ook onze grenzen nog verder gaan aftasten. We zijn niet 
blijven steken bij wat er allemaal niet meer mocht. We zijn gaan zoeken naar wat wel nog 
mogelijk was, naar hoe we in tijden van afstand toch dicht bij de sector en vooral dicht bij de 
mensen konden blijven. 
 
Corona heeft ons frustraties en kopzorgen bezorgd maar heeft ons ook nieuwe inzichten en 
technieken en frisse formats aangereikt. Die willen we meenemen in de komende vijf jaar. Het 
wordt een periode van consolideren en uitdiepen van de verandering die we vijf jaar geleden 
hebben ingezet en van het verankeren van de leerlessen uit corona. Het wordt ook een periode 
waarin we zijsprongetjes willen blijven maken: de kansen grijpen die ons pad kruisen en die 
kansen ook uitlokken.  
 
Om dat te kunnen doen, hebben we een stevige onderbouw nodig. Naar buiten uit hebben we 
het vernieuwde Danspunt in de voorbije jaren succesvol weten uit te rollen. Het zorgde voor 
massa’s positieve energie en een supersnelle groei als organisatie. Nu moeten we die positieve 
energie en groei zien vast te houden. De komende periode wordt er dan ook één van het 
uitdiepen van onze structuur en het consolideren van onze draagkracht. Zodat we de komende 
jaren nog méér mensen in beweging kunnen krijgen en de kracht van dans kunnen laten zien. 
 
 
 
Koen Victoor 
December 2021 
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1.2 Traject beleidsplanning 
 
 
Halfweg de beleidsperiode 2017-2021 kwam de visitatiecommissie op bezoek bij Danspunt. Het 
werd een boeiend gesprek, met appreciatie voor de ingeslagen nieuwe weg en 
verbetersuggesties en aanbevelingen voor de toekomst. We namen ze mee in de denkoefening 
voor de nieuwe beleidsperiode die we in het najaar 2020 opstartten. Met de raad van bestuur 
en met de sector evalueerden we kritisch de voorbije werking en projecten, en keken we tegelijk 
ambitieus vooruit. 
 
We lieten ons in dit traject ook begeleiden door externe experten. De Lichte Cavalerie zorgde 
dat we voluit konden brainstormen over wat we inhoudelijk willen doen, om van daaruit onze 
focus te bepalen. Met Teamspeler startten we een traject op om Danspunt en amateurdans 
diverser te helpen maken en Marlies De Cock liet ons nadenken over community building. Tot 
slot staat Danspunt sinds eind 2021 onder begeleiding van Koen Vandyck en Debbie Baute stil bij 
hoe de organisatie er vandaag voor staat, na vijf jaar transitie, en hoe we die organisatie de 
komende periode kunnen versterken om de nieuwe werking nog beter te kunnen uitdragen. 
 
Hieronder vind je een overzicht van het participatief traject dat we aflegden voor de opmaak 
van het beleidsplan. Dit beleidsplan wordt onze toetssteen in de komende periode. Nieuwe 
ideeën en kansen worden gescreend aan de hand van de lijnen die we hebben uitgezet. Tegelijk 
blijven we het beleidsplan aftoetsen met de sector en met onze partners. We sluiten het 
traject dus heel bewust niet af. 
 
Oktober 2019 
Gesprek met de visitatiecommissie 
 
Juni 2020 
Eerste inhoudelijke sessie, begeleid door De Lichte Cavalerie 
 
September - december 2020 
Inhoudelijke brainstorms, begeleid door De Lichte Cavalerie 
 
November 2020 - februari 2021 
Opstart workshops diversiteit, begeleid door Teamspeler 
Workshops community building, begeleid door Marlies De Cock 
 
Maart 2021 
Brainstorm met de algemene vergadering en het team  
Afbakening hoofdlijnen beleidsplan 
 
Oktober - november 2021 
Uitschrijven input voor het beleidsplan door het team 
 
November 2021 
Opstart traject organisatiestructuur, begeleid door Koen Vandyck en Debbie Baute 
 
December 2021 
Eindredactie van het beleidsplan 
Goedkeuring door de raad van bestuur op 20/12/2021 
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2. Maatschappelijke context 
— 
 

2.1 Dans in Vlaanderen 
 
Danspunt werkte in 2019 mee aan het grootschalige onderzoek van UGent naar de 
amateurkunsten in Vlaanderen (bevraging leden en brede bevolking), en de verwerking ervan in 
2020 in de publicatie ‘DIT DOET ME WAT – Amateurkunsten in Vlaanderen’ van OP/TIL en De 
Federatie. Inzoomend op amateurdans, zien we volgende trends: 
 

§ Amateurkunsten zitten duidelijk in de lift. In vergelijking met de vorige bevraging in 2008 
stijgt het aantal mensen die in de laatste zes maanden een creatieve activiteit 
beoefenden. Voor dans is de stijging veel minder uitgesproken; het aantal 
dansbeoefenaars blijft stabiel. 

§ Na beeldende kunst wordt dans het meest aangeduid als discipline die men ooit heeft 
beoefend. Binnen dans scoort koppeldans het hoogst, gevolgd door hedendaagse dans 
en internationale dansen. Als we expliciet naar de achterban van Danspunt kijken, dan 
staat volksdans het hoogst gerangschikt (35%), gevolgd door hedendaagse dans 
(33%). Internationale dansen en koppeldans landen op 14%, na jazzdans (24%) en 
klassiek ballet (19%). 

§ Opvallend is dat, over alle amateurkunsten heen, het aantal frequente beoefenaars 
daalt en het aantal occasionele beoefenaars stijgt, terwijl dit bij dans niét zo is: het 
aantal frequente beoefenaars blijft stabiel. Zowat 80% danst minstens één keer per 
maand. 

§ Als we kijken naar wié danst, dan zien we dat opvallend meer vrouwen dan mannen zich 
aan dans wagen. Bijna 80% van de respondenten van de Danspunt-bevraging waren 
vrouwen. Bij Poppunt bijvoorbeeld zie je de omgekeerde beweging: bijna 85% waren 
mannen. 

§ Wat inkomen en sociaal netwerk betreft, is er in de amateurkunsten een kloof tussen 
mensen die makkelijk kunnen rondkomen en een groot sociaal netwerk hebben, en 
mensen die moeilijk rondkomen en een beperkt netwerk hebben. Ook dansbeoefenaars 
behoren vooral tot de eerste groep, al is de kloof minder sterk en zien we bij dans zelfs 
een stijging in de middengroep. 

§ Bij amateurkunsten in het algemeen zien we een verschil in participatie tussen steden 
en niet-steden. Bij dans speelt dit verschil weinig of niet. Er wordt overál gedanst. 

§ Dans is ook de meest ‘sociale’ discipline van de amateurkunstensector: bij de vraag 
waarom iemand aan amateurkunsten doet, duikt de motivatie ‘sociaal’ meer op dan in 
andere disciplines. Dans is en blijft een duidelijk sociaal gebeuren. Dans wordt ook het 
meest beoefend in georganiseerd verband (club, vereniging, e.d.), minder in DKO-
verband. 

§ Dansbeoefening is intensief: bij de bevraging naar de frequentie, antwoordt maar liefst 
43% van de achterban van Danspunt dat ze heel vaak dansen.  

§ Kijken we naar professionaliteit, dan zien we bij de achterban van Danspunt een relatief 
hoog percentage (12%) respondenten die dans professioneel beoefenen. 22% ziet 
zichzelf als amateur. 
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2.2 Noden en verwachtingen  
 
Kijken we naar de noden en verwachtingen die in het bevolkingsonderzoek werden bevraagd, 
dan zien we volgende resultaten voor amateurdans:  
 

1. Meer ondersteuning door de lokale stad of gemeente (30%) 
2. Meer contact met de andere beoefenaars (26%) 
3. Meer creatieve cursussen en vormingen (24%) 
4. Meer steun om mijn creatieve hobby betaalbaar te maken (21,7%) 
5. Meer of betere toegang tot geschikte infrastructuur (20,8%)  
6. Meer mogelijkheden om mijn werk te tonen (13,9%) 
7. Meer steun bij promoten van eigen werk of activiteiten (13,7%)  
8. Meer juridische of administratieve ondersteuning (10,6%) 

 
Bij de achterban van Danspunt komen volgende noden en verwachtingen prominent naar boven:  
 

1. Meer en betere toegang krijgen tot geschikte infrastructuur (48%) 
2. Meer creatieve cursussen en vormingen (47%) 
3. Meer mogelijkheden om mijn werk te tonen (36%) 
4. Meer steun bij het promoten van eigen werk of activiteiten (35%) 
5. Meer materiële ondersteuning (34%) 
6. Meer contact met andere beoefenaars (31%) 
7. Een kader waarbinnen aan cocreatie kan gedaan worden (30%) 
8. Meer juridische/administratieve ondersteuning (27%) 
9. Meer steun om mijn creatieve hobby betaalbaar te maken (25%) 

 
Van Danspunt wordt onder meer verwacht dat we inzetten op: 
 

1. Het promoten van dans (65%) 
2. Het verdedigen van de belangen van dansbeoefenaars naar de overheid toe (57%) 
3. Het aanreiken van administratieve/juridische ondersteuning (54%) 
4. Het organiseren van artistieke cursussen en vorming (48%) 
5. Het voorzien in verzekeringen (48%) 

 
Deze oefening gebeurde grotendeels vóór de uitbraak van corona. Het is geen verrassing dat 
tijdens de coronacrisis veel vragen naar administratieve/juridische, praktische en financiële 
ondersteuning naar boven kwamen; de coronamaatregelen waren dan ook niet altijd eenduidig 
of makkelijk op te volgen. We waren ook meer dan ooit de go-between tussen dansend 
Vlaanderen en Brussel en de overheid. Daarnaast voelden we bij makers heel scherp de nood 
aan het kunnen blijven creëren, en kwam er veel vraag naar aangepaste ruimtes zodat mensen 
zoveel mogelijk konden blijven dansen in veilige omstandigheden. Het was ook een periode 
waarin gretig werd ingetekend op online bijscholing. Het stimuleren van dans in de publieke 
ruimte met CODE DANS en het letterlijk de boer op trekken met onze dansmobiel CONVOI 
maakten dan weer dat we bij momenten misschien wel dichter dan ooit bij het brede publiek 
stonden. 
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2.3 Onze doelgroepen 
 
In voorbereiding op het vorige beleidsplan bakenden we onze doelgroepen al duidelijk af en we 
blijven ook de komende periode onverminderd inzetten op: 
 

1. Dansers 
2. Bestuurders van een dansorganisatie 
3. Choreografen of dansmakers 
4. Dansdocenten 
5. Passieve dansliefhebbers 

 
Vaak combineren mensen meerdere ‘functies’ en zijn ze bijvoorbeeld docent en choreograaf, of 
bestuurder en danser. De noden en verwachtingen zijn in grote lijnen dezelfde (zie ook 2.3), 
maar het ‘gewicht’ verschilt, of er duiken daarnaast heel specifieke vragen op.  
 
We stemmen onze werking systematisch af op zowel de doelgroepen en hun vragen als op het 
bestaande aanbod. Zo is er al een bijzonder rijk landschap van dansscholen, -groepen en  
-gezelschappen in Vlaanderen en Brussel waar de dansers hun passie kwijt kunnen. Daar hoeft 
Danspunt niet sterk op in te zetten. Wel promoten we de danssector en zorgen we ermee voor 
dat dansers (in spe) de weg vinden naar de aanbieders. We zetten ook in op opleiding en 
bijscholing van dansdocenten zodat zij op hun beurt de dansers nog beter kunnen opleiden. We 
geven choreografen kansen om hun ideeën in producties om te zetten, of helpen zorgen dat 
bestuurders hun organisatie kwaliteitsvol kunnen runnen doorheen het wijzigende 
(regel)landschap. De passieve dansliefhebber kan ook al rekenen op een fantastisch aanbod bij 
onze cultuurhuizen, gemeenschapscentra, enz. Danspunt zorgt waar mogelijk voor extra 
meerwaarde en toeleiding door bijvoorbeeld innovatieve formats, door samen met lokale 
actoren wijken en buurten met dans in te nemen, enz.  
 
Daarnaast hebben we doorheen heel onze werking aandacht voor die mensen die nu nog niet of 
moeilijk worden bereikt. In vergelijking met andere amateurkunsten doet dans het iets beter 
wat brede participatie betreft maar we zijn er nog lang niet, zo laat de bevraging van 2019-
2020 zien. We zijn dan ook eind 2020 met een intern traject gestart om te kijken hoe Danspunt 
zelf divers en inclusief kan werken. Daarnaast willen we de danssector ondersteunen om 
diversiteit en inclusie waar te maken. In tegenstelling tot het vorige beleidsplan, worden 
diversiteit en inclusie nu heel bewust verankerd in een aparte strategische doelstelling (zie 4.3), 
zodat we methodieken kunnen uitdiepen, bestaande acties verrijken en proefprojecten kunnen 
lanceren.  
 
 

2.4 Vraaggedreven 
 
Uit ons voorbereidend traject, de studie naar amateurkunsten en amateurdans bij de brede 
bevolking en onze achterban, en de ervaringen in de coronacrisis, puurden we volgende 
strategische lijnen, die we op maat van onze doelgroepen willen uitwerken: 
 

1. Inzettend op talent 
2. Binnen een internationaal netwerk 
3. Divers en inclusief 
4. Onderzoekend en experimenterend 
5. Zorg dragend voor erfgoed 
6. Breed en diep communicerend 
7. Gedragen door een sterke organisatie 
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3. Waar staat Danspunt voor? 
— 
 
In aanloop naar de vorige beleidsperiode werd het DNA van Danspunt scherpgesteld. Van 2017 
tot 2021 hebben we dat DNA doorgetrokken in een volledig vernieuwde werking en organisatie. 
Hoewel dit veranderingsproces nog loopt, bleek ons DNA de juiste match te zijn voor de noden 
en verwachtingen van onze doelgroepen. In de komende beleidsperiode zetten we dan ook 
onverminderd in op onze missie en visie: 
 

3.1 Missie & visie 
 

3.1.1 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.	 
 

3.1.2 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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3.2 Onze waarden 
 
Onze missie en visie realiseren, dat doen we op een heel eigen manier: we zijn een open huis. We 
denken, praten en werken graag samen. We blijven altijd nieuwsgierig, en hebben geen schrik 
om witruimte te laten:  
 

Open 
 
We laten ons niet graag vastpinnen op één doelgroep, stijl of context. Onze deuren staan wijd 
open voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, cultuur of danservaring, en ongeacht of je 
zelf de dans wil uitmaken of liever gewoon geniet van het zien dansen.  
We focussen evenmin op één stijl: we koesteren de tradities van Vlaamse volksdans maar staan 
evenzeer open voor internationale dansen of hedendaagse dans. We trekken dans graag zelfs 
nog een beetje verder open, richting hedendaags circus bijvoorbeeld of acrogym. 
En we zwaaien niet alleen de deuren van onze eigen accommodatie in Dok Noord wijd open, we 
trekken er zelf ook op uit: in de stad en daarbuiten, in excellent uitgeruste cultuurhuizen of op 
een geïmproviseerde dansvloer in openlucht.  
 

Verbindend 
 
In al die openheid gaan we steeds op zoek naar verbinding, vanuit die ene gemene deler: de 
liefde voor dans. Het is belangrijk om als organisatie deel uit te maken van een levende, 
evoluerende community. Danspunt wil dan ook samen denken, samen praten en waar mogelijk 
samen beslissen. Top-down is niet onze stijl, bottom-up des te meer. We hechten grote waarde 
aan feedback, we nemen ideeën van de achterban op, betrekken deelnemers in de ontwikkeling 
van onze activiteiten en cocreëren met onze partners.  
We brengen ook mensen en organisaties samen. Zo laten we lokale besturen kennismaken met 
wat er leeft aan dans binnen hun gemeente of stad en geven we lokaal talent een stem en 
podium in Vlaanderen en Brussel. We laten ervaren choreografen aanstormend talent coachen 
en elkaar inspireren. We zorgen dat deelnemers elkaars voorstellingen of creaties kunnen zien 
en we creëren een vertrouwde sfeer waarin peer-to-peer leren een evidentie wordt. 
 

Nieuwsgierig en leergierig 
 
We blijven zelf ook altijd leren. We blijven nieuwsgierig op zoek naar nieuwe partners, 
inspirerende inzichten en baanbrekende formats. We zijn kritisch voor onszelf, onderzoeken, 
experimenteren, meten, evalueren en sturen bij.  
Onze agenda hoeft ook niet voor vijf jaar ver vol te staan; we hebben geen schrik om ruimte vrij 
te houden. Zo kunnen we snel inpikken op onvermoede kansen, interessante ideeën van 
onderuit, nieuwe trends of vragen tot samenwerking. 
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3.3 Onze vier rollen 
 
Verder bouwend op ons scherpgestelde DNA, hebben we in de denkoefening rond het 
beleidsplan 2022-2026 ook ons profiel afgebakend. Danspunt ziet vier rollen voor zichzelf: 
artistiek, educatief, maatschappelijk en ondersteunend. Deze vier rollen dekken de hele lading 
van wie Danspunt is en wil zijn. Ze worden dan ook als toetssteen gebruikt in alle acties die we 
vooropstellen. 
 

3.3.1 Artistieke rol	 
 
Elke kunstenaar, elke maker op elk niveau – van beginner tot gevorderd – heeft honger naar 
input, wil blijvend leren, zoekt compagnons de route om het creatieproces, de eigen ambities, 
oefeningen en trainingen te toetsen, te kneden, te verbeteren. Danspunt stimuleert de 
uitwisseling en slaat een brug met de professionele danssector om die input en feedback 
mogelijk te maken. We geven daarnaast dansmakers zoveel mogelijk speelkansen zodat ze 
sterker op het podium staan.	 
 

3.3.2 Educatieve rol  
 
We zetten systematisch in op kennisdelen, van informeel uitwisselen tot intensieve educatieve 
trajecten. Met onze ontmoetings- en inspiratiedagen wakkeren we de leergierigheid in onze 
sector voortdurend aan.	Via workshops, modulaire opleidingen en andere formats werkt 
Danspunt een breed, complementair educatief aanbod uit op maat van de verschillende 
doelgroepen, van dansers tot makers.	Ook binnen het danserfgoed zetten we acties op rond 
levenslang leren, uitwisseling van good practices en kennis.  
 

3.3.3 Maatschappelijke rol  
 
Danspunt zet in op verbindende projecten met oog voor de diverse en veranderende 
samenleving. Als organisatie willen we de vinger aan de pols houden van wat leeft in het 
danslandschap en willen we blijven inzetten op diversiteit en inclusie doorheen alle lagen van de 
werking. Waar nodig sturen we onze acties bij om in te spelen op actuele vragen en kansen. Zo 
streken we in volle coronaperiode met onze dansmobiel CONVOI niet neer op festivals maar 
zetten we CONVOI samen met productiehuis Cirq in om mensen in bijzondere buurten en wijken 
een hart onder de riem te steken. 
	 
3.3.4 Ondersteunende rol  
 
Danspunt geeft niet alleen intensief informatie en advies over alle aspecten van organisatie, 
administratie, financiering of samenwerking maar wil ook actief kennis en ervaring delen en 
linken leggen met de sector (en daarbuiten).  
We organiseren daarom jaarlijks uiteenlopende infosessies over heel Vlaanderen, zetten 
webinars op, en voorzien op onze website een uitgebreid luik over zakelijke aspecten. We 
houden dit up-to-date en vullen het aan volgens de noden en vragen die binnenkomen.	 
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4. Doelstellingen 
— 
 
Voorafgaand aan de voorbije beleidsperiode heeft Danspunt zijn DNA scherpgesteld. In lijn 
daarmee hebben we de voorbije vijf jaar onze organisatie en acties grondig vernieuwd. We 
focusten daarbij op vijf strategische pijlers: talentontwikkeling, delen, groei, erfgoed en 
communicatie. Het werden vijf intense jaren. We zaten in een versnellingsmodus. Elk jaar 
kwamen er nieuwe projecten bij en werd de werking exponentieel groter.  
 
Na vijf jaar vernieuwing en versnelling is het nu tijd voor een periode van consolideren en 
uitdiepen van de veranderingen die we hebben ingezet. Niet dat we van plan zijn om de 
komende jaren rustig kabbelend verder te doen, integendeel. Er zijn nog heel wat uitdagingen 
aan te gaan en kansen die we verder willen verkennen. We zoomen daarbij in op zeven 
strategische lijnen en werken die uit in operationele doelstellingen: 
 

1. Inzettend op talent 
Talentontwikkeling is en blijft de kern van Danspunt. In de komende jaren willen we een 
duurzame, doordacht opgebouwde en onderbouwde werking rond talentontwikkeling 
verder uitrollen. 
 

2. Binnen een internationaal netwerk 
In de voorbije jaren haalden we vooral internationale expertise naar Vlaanderen. In de 
toekomst maken we werk van internationale uitwisseling en bouwen we hiervoor een 
solide internationaal netwerk uit. 
 

3. Divers en inclusief 
Na de verbetersuggesties van de visitatiecommissie is Danspunt najaar 2020 met een 
traject gestart rond diversiteit en inclusie. We willen de conclusies nu stapsgewijs in onze 
werking verankeren en op onze beurt de sector zelf diverser en inclusiever helpen maken. 
 

4. Onderzoekend en experimenterend 
We gunnen onszelf wat visionaire speelruimte. Danspunt lanceerde in het verleden een 
reeks nieuwe projecten die impulsen gaven aan de sector. We blijven ook in de toekomst 
zelf pionieren en moedigen tegelijk de sector aan om ook het experiment aan te gaan. 
 

5. Zorg dragend voor erfgoed 
Pionieren betekent niet dat we komaf maken met tradities of opgebouwde kennis en 
ervaring, integendeel. We hebben in de vorige periode een dynamiek rond zorg voor 
erfgoed binnen dans ingezet en we willen die dynamiek de komende jaren blijven 
waarmaken. 
 

6. Breed en diep communicerend 
Een kritische reflectie en bevraging bij doelgroepen zoals jongeren leidden in de voorbije 
periode tot een nieuwe Danspunt-website en projectwebsites, een herwerkt magazine, 
intensief gebruik van sociale media en audiovisuele dragers, enz. We gaan op dit elan 
verder en verbreden en verdiepen onze communicatie. 
 

7. Gedragen door een sterke organisatie 
Door de snelle transitie en de coronacrisis heeft Danspunt naar buitenuit een stevige 
werking uitgerold maar was er niet altijd de nodige tijd en ruimte om de organisatie zelf 
goed af te stemmen op haar vernieuwde werking. In de komende jaren zorgen we samen 
met het team en het bestuur voor een gedragen en doordachte structuur.  
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4.1 Inzettend op talent 
 
In het professionele veld staat onze (hedendaagse) dans op wereldtopniveau. Danspunt wil de 
instroom indirect en direct blijven stimuleren door podiumkansen te geven en professionele 
omkadering en coaching te bieden aan de vele dansmakers en docenten die	Vlaanderen rijk is.	 
 
We laten daarom de bestaande projecten rond coaching en podiumkansen zoals De 
Dansvitrine en CODE DANS doorgroeien en geven ze meer diepgang.	Daarnaast blijven we 
inzetten op vorming. Een dansdocentenopleiding behoort intussen tot de kerntaak van 
Danspunt. Ook het Out of the Toolbox Festival is tot een sterkhouder uitgegroeid. Deze basis 
wordt de komende periode uitgediept en versterkt met bijvoorbeeld specifieke bijscholingen en 
terugkomdagen.  
 
4.1.1 Uitdiepen projecten rond coaching en podiumkansen 
 
Danspunt blijft ook in de komende beleidsperiode manieren zoeken om talent van eigen bodem 
te tonen én te spreiden. Met een open houding die aanstekelijk werkt, moedigen we 
choreografen, makers, dansgroepen en -gezelschappen aan om zowel creaties als work in 
progress aan elkaar te tonen, feedback te krijgen en te geven.  
 
Daarnaast zorgen we voor een kwalitatief hoogstaand coachingstraject door experten zodat 
ambities kunnen doorgroeien naar een podium, met volwaardige creaties voor een publiek in 
een professionele setting. 
 
We realiseren dit met het uitdiepen van formats zoals De Dansvitrine. Daarnaast zetten we ook 
volop in op het uittesten en verfijnen van projecten die in 2020-2021, onder meer geïnspireerd 
door corona, voor het eerst werden opgezet (CODE DANS, DANSSTORM).  
 
4.1.2 Uitdiepen vormingstrajecten: ZONE D 
 
Half 2019 werd het team van Danspunt versterkt met een medewerker educatie. Het eerste 
werkjaar draaide rond het evalueren van de bestaande vormingsactiviteiten, het volgen van 
bijscholing in specifieke thema’s (zoals sociocratie), het netwerk verder opbouwen en het 
opzetten van eerste experimenten.	Uit deze periode van onderzoek en experiment werden vijf 
principes gepuurd die als leidraad dienen voor ZONE D, de koepelnaam voor het 
vormingsaanbod van Danspunt:  
 
Diversifiëren  
Programma’s moeten zowel kwalitatief sterk zijn als diversifieerbaar voor uiteenlopende 
profielen binnen eenzelfde groep, van een 65-jarige line-danser tot een student aan het KASK. 
Dit diversifiëren kan door: 

§ Intensief te scannen wie inschrijft en het programma aan te passen aan de noden van 
de deelnemers.  

§ Waar mogelijk een gedeeltelijk dubbelprogramma op te stellen en te werken met 
meerdere begeleiders.	 

§ In te zetten op basiselementen die in alle vormen van dans terugkeren. Zo kunnen 
zowel docenten in klassiek ballet als volksdans baat hebben bij een opleiding in 
ondersteunende technieken als Feldenkrais, Pilates, choreografische principes of 
Laban. 
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Onderbouwen en onderzoeken  
Opleidingen, vorming en bijscholing zijn heel praktisch opgebouwd maar worden waar mogelijk 
ook wetenschappelijk onderbouwd. Expertise doorgeven is één ding, weten waarom de dingen 
op een bepaalde manier gedaan worden is nog iets anders.	Danspunt wil daarnaast de sector 
toeleiden naar nieuwe wetenschappelijke inzichten die de kwaliteit van het dansen en lesgeven 
versterken.	 
 
Begeleiden 
Elke deelnemer wordt gedurende het hele traject begeleid en kan altijd met zijn of haar vragen 
bij Danspunt terecht. Bij meerdaagse workshops organiseren we vooraf een online 
intakegesprek.	Afsluiten doen we altijd met een overlegmoment waarin deelnemers hun ervaring 
kunnen delen en feedback geven.	Deelnemers aan de docentenopleiding krijgen de kans om 
persoonlijk gecoacht te worden.	 
 

Democratiseren 
Danspunt wil knowhow democratiseren, onder meer door een aangepast prijzenbeleid (bv. 
kortingen voor studenten, wild cards, sociaal tarief,…), het expliciet aanboren van specifieke 
doelgroepen, het toegankelijk maken van gecertificeerde dansbenaderingen, of door 
bijscholing te vertalen. 
 

Samenwerken en delen  
Via samenwerking en kennisdeling willen we een zo divers mogelijk aanbod creëren dat inspeelt 
op de noden van het werkveld.	Danspunt zorgt voor ontmoetingsplekken waar mensen formeel 
en informeel ervaringen kunnen uitwisselen en ideeën uitbroeden. Bij sommige projecten geven 
we ‘sharing’ of samenwerking met andere organisaties als voorwaarde mee. 
 
Op basis van deze vijf principes wordt ZONE D de komende jaren uitgediept en bijgestuurd: de 
basisopleiding dansdocent wordt afgewisseld met specifieke bijscholingen, we voorzien 
systematisch in terugkomdagen, Out of the Toolbox wordt nog diverser en we zetten 
tandemprojecten op.  
 
 

4.2. Binnen een internationaal netwerk 
 
Anders dan bij talentontwikkeling, moet Danspunt nog een basis leggen voor internationale 
projecten. In de voorbije periode brachten we vooral internationale inspiratie en expertise 
binnen in acties die we in Vlaanderen en Brussel uitrolden. Bij de evaluatie van de werking in 2019 
had de visitatiecommissie begrip voor deze focus maar moedigde ze ons tegelijk aan om meer 
in te zetten op internationale samenwerking en netwerking. 
 
Danspunt neemt deze aanbeveling expliciet op en zet de komende jaren in op internationale 
netwerken en vooral op	partnerschappen. Door het uitwisselen van kennis en expertise wil 
Danspunt de eigen werking versterken en zo onrechtstreeks ook de doelgroepen beter 
ondersteunen. Danspunt wilde al in 2021 een start maken met een veldverkenning maar dit werd 
omwille van corona bemoeilijkt. Er ligt op dit vlak dus nog een uitdaging in de komende periode. 
 
Daarnaast wil Danspunt de netwerking en samenwerking concretiseren in internationale 
projecten met een rechtstreekse impact op bepaalde doelgroepen. Projecten bijvoorbeeld 
waarbij deelnemers uit verschillende landen samen dans maken, of waarbij jonge makers of 
dansleiders van bij ons hun talent in het buitenland kunnen tonen of omgekeerd.  
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4.2.1 Internationale strategische partnerships uitbouwen 
 
In voorbereiding op het uitbouwen van strategische internationale partnerships doet Danspunt 
eerst een veldverkenning. We nemen bilateraal contact met gelijkaardige (of net niet 
gelijkaardige) organisaties in de buurlanden. We brengen bestaande Europese en internationale 
netwerken in kaart en sluiten aan waar relevant. We durven daarbij over de muren heen kijken 
naar andere disciplines. 
 
Tegelijk willen we de sterktes van Danspunt en van de danssector in Vlaanderen en Brussel 
bundelen en delen met mogelijke partners in het	buitenland.	We nemen daartoe deel aan 
internationale concours, bijvoorbeeld voor (dans)kortfilms. Deze zijn een belangrijke opstap om 
Danspunt en de sector van amateurdans in Vlaanderen en Brussel internationaal te profileren 
en om internationale partners te overtuigen om in te zetten op kennisdeling en uitwisseling. 
 

4.2.2 Internationale projecten ontwikkelen 
 
Deze strategische partnerships moeten dienen als solide onderbouw voor het opzetten van 
internationale uitwisselings- en samenwerkingsprojecten. In de komende periode willen we al 
een aantal eerste concrete, kleinschalige initiatieven uitwerken, zoals een internationaal kamp 
met jongeren rond traditionele dans of het uitwisselen van expertise van dansleiders.  
 
De kleinschaligheid biedt de kans om internationale samenwerking in een afgebakende 
proeftuin grondig uit te proberen en van daaruit stelselmatig op te bouwen richting grotere 
internationale trajecten. Danspunt verkent ondertussen ook de internationale subsidie- en 
ondersteuningsmaatregelen. Deze expertise kunnen we dan meteen ook delen met onze 
doelgroepen via onze adviserende functie. 
 
 

4.3. Divers en inclusief 
 
Met het vorige beleidsplan bakenden we onze types doelgroepen af, van dansers over 
choreografen tot passieve dansliefhebbers, en werkten we een aanbod en communicatie op 
maat van deze doelgroepen uit.	Daarnaast namen we publiekswerking in al onze strategische 
doelstellingen mee en probeerden we op die manier zoveel mogelijk drempels weg te nemen en 
het ‘open huis’ van Danspunt letterlijk en figuurlijk waar te maken. Doelgroepen met een 
specifieke achtergrond (gender, etnisch-cultureel, leeftijd, financieel, enz.) kwamen daarbij niet 
‘exclusief’ aan bod maar werden inclusief meegenomen in de voorbereiding, uitwerking en 
communicatie van elk project en elke deelwerking van Danspunt.	Eén uitzondering daarop 
vormde het exclusieve aanbod voor dans en mensen met een beperking.  
 
Bij de evaluatie van onze werking in najaar 2019 gaf de visitatiecommissie als verbetersuggestie 
mee om, naast het delen van goede praktijken op het vlak van diversiteit en interculturaliteit, 
ook goede praktijken te versterken en de inzet op diversiteit en interculturaliteit daardoor nog 
meer te verduurzamen binnen de werking. Danspunt is daarop eind 2020 met een traject 
inclusief diversiteitsbeleid gestart onder externe begeleiding van Teamspeler.be.  
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In dit traject werd het denkraam rond diversiteit opengetrokken en geherdefinieerd. Dit gaat 
over interacties en acties zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.	Na een intense 
periode van onderzoek willen we nu diversiteit en interculturaliteit in de hele werking integreren. 
Uitgangspunt daarbij is niet dat we middelen moeten inzetten om bijvoorbeeld mensen of 
groepen met een specifieke achtergrond te bereiken. We moeten eerder zoeken naar de reden 
waarom mensen niet met dans bezig kunnen zijn of zich niet door Danspunt als organisatie 
aangetrokken voelen. Op basis daarvan willen we onze werking zo inrichten dat alle talenten en 
vaardigheden gelijkwaardig in de schaal gebracht worden en iedereen bij de samenwerking 
wint.	  
 

4.3.1 Zelf divers en inclusief  
 
Danspunt gaat vanuit zijn vier rollen actief aan de slag om binnen de eigen organisatie en de 
sector maatschappelijke uitsluitingsmechanismen actief tegen te gaan met een 
antidiscriminatiebeleid. 
 
We passen daarvoor in de eerste plaats zelf een inclusief beleid in heel de organisatie toe 
zodat mensen in al hun verschillen hun weg vinden naar Danspunt en graag bij ons werken. Dit 
betekent dat werken aan inclusie geïntegreerd is in de kernprocessen en in structuren zoals de 
raad van bestuur en de algemene vergadering.	 
 
Via een aangepast vormingsbeleid zorgt Danspunt er ook voor dat alle medewerkers bekwaam 
zijn en blijven in het omgaan met verschillen.	Verder hebben we oog voor een heldere en 
toegankelijke communicatie, zowel intern als extern. Danspunt tekent ook een handelingskader 
uit voor de interne stakeholders (team, bestuurders, vrijwilligers, enz.) en voor de partners 
waarmee wordt samengewerkt. Dit kader laat niet alleen zien hoe er moet gereageerd worden 
op discriminatie en grensoverschrijdend gedrag maar heeft ook aandacht voor preventie en 
opvolging. Ook het arbeidsreglement wordt uitgebreid met richtlijnen ingeval van discriminatie 
of grensoverschrijdend gedrag bij personeelsleden. 
 
Om te evolueren naar een inclusiever en diverser extern bereik, monitoren we vanaf 2022 al 
onze projecten en activiteiten. We stellen daartoe duidelijke definities op en kaderen dit in een 
wervend verhaal over het belang van diversiteit en inclusie. Op basis van de resultaten sturen 
we projecten bij of zetten we nieuwe acties op.  
 

4.3.2 Naar een diverse en inclusieve sector 
 
We beseffen heel goed dat de danssector af te rekenen heeft met structurele en 
maatschappelijke vooroordelen, zoals het seksistische denken dat dansen niets voor jongens is. 
Alleen kunnen we dit niet op eigen krachten counteren. We zoeken daarom bewust 
medestanders uit de eigen sector en uit andere sectoren. 
 
Daarnaast moedigen we inclusie en diversiteit bij de danssector aan. Uit gesprekken met 
bijvoorbeeld (organisaties voor) mensen met een beperking kwamen heel concrete initiatieven 
naar boven waarmee we de sector kunnen stimuleren: het mee realiseren van een platform voor 
organisaties die werken met en voor mensen met een beperking en dans, het integreren van 
een hoofdstuk inclusie in de basisopleiding voor dansdocenten zodat zij dit op hun beurt verder 
uitdragen of het uitwerken van een label voor dansscholen waar mensen met een beperking 
welkom zijn.  
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4.4. Onderzoekend en experimenterend 
 
In de voorbije periode stelde Danspunt zichzelf als organisatie in vraag en schrokken we er niet 
voor terug om doortastende keuzes te maken. Dit leidde niet alleen tot een vernieuwde 
organisatie maar ook tot het non-stop lanceren van nieuwe projecten: projecten die impulsen 
gaven en vernieuwend werkten voor de sector. Intussen hebben heel wat van die projecten hun 
positieve impact bewezen en gaan we een periode van consolidering en uitdieping tegemoet.	 
 
Toch wil Danspunt het belang van experimenteren en pionieren blijven uitdragen, zowel in de 
eigen organisatie als in de danssector.  
 

4.4.1 Sector uitdagen 
 
Danspunt wil letterlijk en figuurlijk laboratoriumruimte bieden aan de sector. Een eerste 
geslaagd experiment in die richting was Wild/t Dansen.	Wild/t Dansen richt zich tot jongeren en 
ondersteunt projecten die buiten de lijntjes kleuren. Danspunt wil hierin nog verder gaan en via 
startprojecten onderzoek stimuleren, crossovers maken met andere sectoren, artistieke 
danspraktijken verbinden met welzijn, wetenschap, technologie, onderwijs, zorg, enz. 
 

4.4.2 Zelf pionieren 
 
Om de sector te kunnen voeden en stimuleren moet Danspunt uiteraard zelf ook de vinger aan 
de danspols houden en durven inspelen op nieuwe tendensen, hoe pril en fragiel ook. We maken 
daarom binnen het programma en onze werking ruimte vrij voor interessante evoluties en 
onvoorziene kansen. We nemen daarbij geen afwachtende houding aan maar gaan proactief op 
zoek naar inspiratie, bouwen nieuwe kennis op, omringen ons met (internationale) experten, 
kijken richting andere disciplines, enz. 
 
 

4.5 Zorg dragend voor erfgoed 
 
De volksdanssector maakte historisch gezien een belangrijk deel uit van Danspunt. In de 
beleidsperiode 2017-2021 schoven we erfgoed daarom terug als een strategische pijler naar 
voren en maakten we een inhaalbeweging. Danspunt wierf een erfgoedmedewerker aan. Deze 
bouwde interne expertise op, werkte nauw samen met erfgoedorganisaties zoals CEMPER, 
FARO of Histories, maakte gerichte keuzes voor het toenmalige archief van Danspunt, 
sensibiliseerde het volksdansveld rond het belang van immaterieel erfgoed, zorgde voor 
tweerichtingsverkeer tussen het volksdansveld en de erfgoedorganisaties, en zette een aantal 
wervende projecten en trajecten op zoals Rendez-Vous.  
 
Na deze intense inhaalbeweging, is het nu tijd voor het consolideren en verbreden van de 
uitgezette erfgoedlijnen: 
 

4.5.1 Horizontale verweving 
 
De focus op erfgoed in 2017-2021 als een van de vijf strategische pijlers maakte een 
inhaalbeweging mogelijk maar zorgde er tegelijk onbedoeld voor dat de erfgoedacties en -
projecten eerder geïsoleerd bleven binnen de werking van Danspunt. Daarom maken we nu werk 
van de horizontale verweving van erfgoed doorheen de hele werking van Danspunt. Zo worden 
volksdansers betrokken bij DANSSTORM, komen in ZONE D ook specifieke thema’s van volksdans 
aan bod, enz. 
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4.5.2 Verbreding volksdans 
 
We focusten tot nog toe vooral op Vlaamse volksdansen. In de komende periode willen we dit 
verbreden, over letterlijke en figuurlijke grenzen heen: naar internationale volksdans, naar folk, 
enz. 
 

4.5.3 Verbreding erfgoed 
 
Dit breder opentrekken geldt ook voor ‘erfgoed’ op zich: Wat is erfgoed? Hoe breed kan je dit 
bekijken? In de vorige periode vertrokken we pragmatisch van het bestaande archief en de 
bestaande werking. Nu willen we onderzoeken wat erfgoed voor de sector kan inhouden en hoe 
ver Danspunt hierin kan ondersteunen. 
 
4.5.4 Inzetten op jongeren 
 
Rond volksdans leven vaak nog vooroordelen bij jongeren. Danspunt wil deze vooroordelen onder 
meer mee helpen doorbreken door:  

§ Jonge volksdansers en (toekomstige) dansdocenten samen te brengen om repertoire 
uit te wisselen, zelf te creëren, enz. 

§ Jongeren algemeen te laten kennismaken met traditionele dans door repertoire ter 
beschikking te stellen van scholen of jongerenorganisaties (bv. De wijdverspreide dans 
’t Smidje, een jig die gedanst wordt op een populair nummer van Laïs) 

§ Jongeren te laten meewerken aan Dansbank. 
 

4.5.5 Doorgeven van repertoire 
 
De nood aan nieuw repertoire is hoog. Danspunt wil daarom extra inzetten op het doorgeven 
van repertoire. Dit betekent niet dat we meteen zelf lessen en cursussen organiseren. We 
moedigen groepen wel aan om in het kader van Dansbank filmpjes te maken en te delen, we 
brengen dansdocenten samen, enz.  
 
 

4.6 Breed en diep communicerend 
 
In de voorbije vijf jaar werd strategisch ingezet op een heldere, proactieve communicatie om de 
(vernieuwde) identiteit en zichtbaarheid van Danspunt te verhogen en het draagvlak te 
versterken.  
 
Ondertussen kan Danspunt bogen op een sterke visuele identiteit met een nieuw logo, baseline 
en huisstijl. De communicatiekanalen werden aangepakt: een nieuwe website (en aparte 
project-websites) gekoppeld aan een CRM-systeem, het ledentijdschrift Dans.Magazine 
evolueerde naar het danstijdschrift DANST, sociale media werden ingezet, enz. Er werd ook heel 
wat denkwerk verricht over hoe die verschillende kanalen zich tot elkaar verhouden en welke 
content waar thuishoort. En er werd een aanzet gegeven voor het uitbouwen en ondersteunen 
van een community. Zo werden de nieuwe communicatiekanalen ook een platform waar 
dansscholen en -groepen hun vragen en werking kunnen delen.  
 
We hebben dus al belangrijke hordes genomen. Ook op het vlak van communicatie is het 
daarom nu ook vooral een kwestie van consolideren en uitdiepen:  
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Contentstrategie 
De komende jaren wil Danspunt de opgedane kennis en expertise omzetten in een uitgepuurde 
contentstrategie.	We willen nog scherper krijgen welke content we via welk kanaal verspreiden 
en voor wie. We willen ook zelf meer content creëren om de projecten, informatie, enz. op 
verschillende manieren te belichten. Dit betekent dat we meer campagnematig moeten werken 
en nog voor de start van een project moeten nadenken over de mogelijke verhalen en hoe we 
die best capteren. De verhalen die we delen geven niet alleen onze achterban een gezicht en 
onze projecten meer diepgang, maar geven ook een kijk achter de schermen van Danspunt. 
Danspunt wordt zo nog meer een open huis.	 
 

Community building 
Danspunt wil de komende jaren extra inzetten op een doordachte community building, met de 
liefde voor dans als verbindende factor. We startten hiervoor al in 2021 een denkproces op, 
begeleid door Nerdlab. Uit de denkoefening kwamen drie ‘soorten’ communities naar voren:  

§ Een community rond een project	of traject van Danspunt: deelnemers die nauw contact 
(blijven) hebben met elkaar en met Danspunt 

§ Een community rond de hele werking van Danspunt: onze ambassadeurs, bestuurders 
(RvB en Algemene Vergadering), team, trouwe deelnemers, fans en advocates op 
sociale media 

§ Verschillende communities in de danssector die op zichzelf staan maar ook in 
verbinding	zijn met elkaar. Danspunt ziet het ook als zijn taak om de relaties tussen 
choreografen, docenten, bestuurders, enz.  te helpen versterken, en ze ook los te laten 
wanneer deze danscommunities hun eigen leven beginnen te leiden. 

Om deze communities te voeden, wil Danspunt ze eerst nog beter in kaart brengen. Daarna 
willen we inzetten op ambassadeurs, van dans én van Danspunt. We geven hun eigenaarschap 
in de werking van Danspunt of een specifiek project. Zo leren we het veld en hun noden beter 
kennen	en	kunnen we mensen aanspreken die nu nog niet worden bereikt.	Hierdoor	kan 
Danspunt uitgroeien tot hét	open huis voor dans waar mensen geen drempels ervaren. 
 

Upgrade van de communicatiekanalen 
Communicatie is voortdurend in evolutie; ook onze kanalen moeten mee evolueren. Online wordt 
steeds belangrijker maar als we inclusief willen communiceren mogen we ook offline 
communicatie niet uit het oog verliezen:  
 

§ De website blijft het platform waar alle info gecentraliseerd wordt. De feedback die in 
de afgelopen jaren werd verzameld, wordt verwerkt in het uitbouwen van een nieuwe 
site.	 

 
§ Het tijdschrift DANST werd al grondig herwerkt naar aanleiding van onder meer een 

lezersonderzoek i.s.m. UAntwerpen. DANST mikt op dansers en liefhebbers van 
dansvoorstellingen die zich willen verdiepen in dansverhalen. We zorgen er nu voor dat 
het tijdschrift ook online tot leven komt met video’s, originele reportages, of podcasts. 
We stellen i.s.m. UAntwerpen ook het businessmodel in de komende jaren op punt. 

 
§ Danspunt wil de komende jaren de nieuwsbriefstrategie op punt zetten en keuzes 

maken: moeten we werken met meerdere, gerichtere nieuwsbrieven of behouden we 
toch de algemene nieuwsbrief en komt er een grotere focus op direct mailings? We 
zetten voor het eerst ook voluit in op een persbeleid en persnetwerk.  

 
§ Doorheen alle kanalen worden foto en video in de komende periode nog meer ingezet 

om de boodschap uit te dragen. Danspunt bouwt stelselmatig aan een gevarieerde 
fotodatabank en maakt teasers of aftermovies. Dit maakt de herkenbaarheid groter.  
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4.7 Gedragen door een sterke organisatie 
 
Danspunt heeft in de voorbije beleidsperiode een intense verandering doorgemaakt: het DNA 
werd scherpgesteld, er werden nieuwe acties uitgewerkt, doelgroepen werden anders 
benaderd, het bestuur werd bijgesteld, het team werd vernieuwd en uitgebreid, en Danspunt 
zocht en vond ook andere huisvesting.  
In het landschap van dans en amateurkunsten werd deze verandering positief onthaald. Zowel 
nieuwe projecten zoals De Dansvitrine of DANSSTORM als de bijgestelde structurele werking 
rond bijvoorbeeld informatie & advies werden bijzonder gesmaakt. Naar buiten uit heeft 
Danspunt duidelijk de juiste keuzes gemaakt.  
 

4.7.1 Een correct en sociaal medewerkersbeleid  
  
Danspunt is een sociale werkgever. Dit vertaalt zich in een soepel personeelsbeleid waarbij er – 
in de mate van het mogelijke en zonder de werking van de organisatie te hypothekeren – 
rekening gehouden wordt met de sociale context van de werknemers.  
 

Competentiebeleid 
Danspunt beschikt voor zijn uitgebreide opdracht over een klein maar geëngageerd team met 
de vereiste competenties. We stimuleren elke medewerker om vorming en bijscholing te volgen 
en zo de eigen competenties nog te verhogen of uit te breiden. Bijscholing wordt daarbij ruimer 
geïnterpreteerd dan enkel scholing. Het gaat zeker ook om het bijwonen van seminaries, 
sectorevenementen, referentievoorstellingen, enz. Ook sectoroverschrijdende initiatieven 
worden gescreend of ze een meerwaarde kunnen betekenen voor het team.  
 
Transparant remuneratiebeleid  
Danspunt volgt de loonschalen van paritair comité 329. Het loonbeleid wordt meegenomen in de 
oefening van het organigram en de functieprofielen. Bijkomende opdrachten worden 
ingeschaald per betreffende actie.  
  

Functioneringsgesprekken  
In het kader van een actief personeelsbeleid vindt er elk najaar een functioneringsgesprek 
plaats tussen de medewerkers van Danspunt en de directeur. Deze functioneringsgesprekken 
gaan door vóór het functioneringsgesprek van de directeur zodat algemene lijnen kunnen 
meegenomen worden in het functioneringsgesprek met de directeur. Dit laatste gebeurt met 
de voorzitter van de raad van bestuur.  
  
Beleid externe medewerkers  
Danspunt kiest voor een klein geëngageerd team. Duidelijk omlijnde opdrachten in het kader 
van concrete acties worden waar nodig uitbesteed aan externe medewerkers.  
  

4.7.2 Financieel beleid   
  
Danspunt krijgt jaarlijks een substantiële subsidie en gebruikt zijn middelen zo optimaal mogelijk 
in functie van zijn meervoudige opdracht. Een rigoureus financieel beleid reikt hiervoor de juiste 
instrumenten aan.  
  
We voeren daartoe een analytische boekhouding die het mogelijk maakt om de 
kostenefficiëntie per strategische doelstelling en/of per operationele doelstelling en/of per 
actie te budgetteren, op te volgen en af te rekenen. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van 
de doelstellingen en de acties.  
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Begrotingsopmaak en driemaandelijkse begrotingscontrole  
Danspunt bezorgt jaarlijks zijn voortgangsrapport uiterlijk op 1 april aan het departement. Het 
voortgangsrapport bestaat uit het jaarverslag en de bijhorende rekening en het actieplan en 
de bijhorende begroting. Dit impliceert dat Danspunt pas in de loop van maart het 
voortgangsrapport kan voorleggen aan zijn raad van bestuur en algemene vergadering.   
  
Danspunt zal daarbij als een goede huisvader jaarlijks in december een werkbegroting 
voorleggen aan het dagelijks bestuur en/of de raad van bestuur, als leidraad voor de periode 
tussen 1 januari van elk kalenderjaar en de goedkeuring van het voortgangsrapport in de loop 
van maart. Danspunt legt ook driemaandelijks een begrotingscontrole voor aan de raad van 
bestuur.   
  

Jaarlijks financieel verslag en controle van een revisor  
Het jaarlijkse financiële verslag dat deel uitmaakt van het voortgangsrapport wordt minutieus 
voorbereid, gecontroleerd door de boekhouder en voorgelegd aan een revisor in aanwezigheid 
van de directeur en de boekhouder. Het verslag van de revisor maakt deel uit van het jaarlijkse 
voortgangsrapport en wordt dan ook bezorgd aan het departement, de raad van bestuur en 
de algemene vergadering.  
  
Projectbegrotingen en gerichte opvolging van de kostenefficiëntie per project  
We maken projectbegrotingen en volgen deze heel strikt op zodat we ze niet overschrijden 
tenzij het om een duidelijk gemotiveerde keuze gaat. Bij overschrijding wordt het volledige 
plaatje terug bekeken en wordt waar nodig een ander project minder ingeschaald. De 
medewerkers worden nauw betrokken bij de begroting van ‘hun’ projecten.  
  

4.7.3 Zorg voor kwaliteit 
 

Het beleidsplan als ankerpunt 
Het beleidsplan staat centraal in het kwaliteitsbeleid en de verdere ontwikkeling van Danspunt.   
Danspunt zal via het SMART-principe systematisch de eigen acties monitoren om ervoor te 
zorgen dat de resultaten aan de vooropgestelde eisen voldoen:  

§ Specifiek: is het doel eenduidig?  
§ Meetbaar: onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel 

bereikt?  
§ Acceptabel: zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?  
§ Realistisch: is het doel haalbaar?  
§ Tijdsgebonden: wanneer moet het doel bereikt zijn?  

  
De resultaten worden meegenomen in de evaluatie van voorbije acties en de initiatie van nieuwe 
acties; ze worden ook opgenomen in het voortgangsrapport.  
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Interactie rond het beleidsplan  
We gebruiken het beleidsplan niet alleen intern als ankerpunt. We gaan hierover ook in 
interactie met het werkveld. Bij de opmaak van het beleidsplan hield Danspunt al rekening met 
diverse bevragingen en overlegmomenten, tussentijdse feedback op projecten of 
binnengelopen vragen. Dit moest noodgedwongen omwille van corona eerder in verspreide 
slagorde gebeuren.  
 
We koppelen vanaf begin 2022 systematisch de resultaten terug met de sector. We maken 
daarvoor een compacte publieksversie van het beleidsplan en bespreken deze met de sector 
algemeen en de diverse deelsectoren. Waar nodig sturen we gemotiveerd bij en integreren we 
dit in het voortgangsrapport. 
  

Dienstverlening 
Danspunt staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan de volledige danssector met 
een uitgesproken klemtoon op de amateur- en semiprofessionele danswereld, de overheid en 
het brede publiek. De opgebouwde expertise wordt geïntegreerd in het team en gedeeld met 
het ruime dansveld via onder meer: 

- Maatwerk voor individuele vragen 
- Proactief via sectordagen rond specifieke thema’s 
- Al dan niet online publicaties of webinars. 

  
Ontbreekt er bepaalde expertise binnen Danspunt, dan bouwen we deze op of huren we ze in 
via externen.  
  

Gecentraliseerd contactbeheer  
Danspunt houdt een gecentraliseerd contactenbestand bij. Ieder personeelslid laat zijn of haar 
nieuwe contacten opnemen in het gecentraliseerde bestand.  
 
4.7.4 Communicatie met de stakeholders 
  

Interne communicatie met het team 
Danspunt zorgt voor een transparante, systematische communicatie met het team via 
minstens: 

- Tweewekelijkse teamvergaderingen met teamverslag 
- Gezamenlijk projectoverleg: nieuwe acties en projecten worden telkens afgetoetst aan 

het beleidsplan; goedgekeurde projecten worden ingepland en opgevolgd, incl. evaluatie 
door deelnemers  

- Jaarlijkse visie- en/of planningsdagen met het team buitenshuis  
- Jaarlijkse functioneringsgesprekken.  

  
Relatie met de bestuursorganen  

- De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.  
- De raad van bestuur komt minstens viermaal per jaar samen.  
- Het dagelijks bestuur overlegt indien nodig. 
- De leden van de algemene vergadering en raad van bestuur ontvangen alle publicaties, 

worden uitgenodigd op eigen acties, enz.  
- Is er inhoudelijke toelichting gewenst, dan kan het betrokken teamlid worden 

uitgenodigd op een vergadering van de raad van bestuur en/of algemene vergadering.  
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Relatie met de Vlaamse Overheid  
- We zorgen ervoor dat formele aspecten zoals het beleidsplan en de 

voortgangsrapporten tijdig worden ingediend.  
- Tussendoor communiceren we open naar de overheid en antwoorden we transparant op 

eventuele bijkomende vragen.  
- Alle betrokkenen ontvangen publicaties, uitnodigingen voor de eigen acties, enz.   

  
4.7.5 Divers en inclusief    
 
In het kader van het in 2021 opgestarte traject met Teamspeler (www.teamspeler.be) rollen we 
in de komende periode verschillende acties rond een diverse en inclusieve organisatie uit (zie 
ook 4.3). 
 

4.7.6 Goed bestuur 
 
Verder bouwend op de oefening die de raad van bestuur in het najaar 2021 heeft opgestart met 
Koen Vandyck en Debbie Baute, maakt Danspunt de komende periode blijvend werk van goed 
bestuur. Er wordt hiervoor een ontwikkelingstraject gedefinieerd.  
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5. Aanbod 
— 
 
Om de strategische doelstellingen te realiseren, zorgt Danspunt voor een gevarieerd aanbod. 
Gevarieerd in omvang, intensiteit, doelgroep, thematiek, aanpak, enz. maar altijd passend 
binnen het DNA van Danspunt. Onderaan de omschrijving van de acties vind je dan ook telkens 
een verwijzing naar onze rollen en strategische doelstellingen.  
 
Veelal ondersteunt een actie meerdere doelstellingen of rollen. Danspunt probeert immers om 
een zo coherent en impactvol mogelijk verhaal te schrijven. Acties zijn niet alleen afgestemd op 
de doelstellingen en rollen van Danspunt maar worden ook zo uitgewerkt dat ze elkaar 
versterken en dat leerlessen kunnen worden uitgewisseld. In lijn met de strategische 
doelstelling ‘Onderzoekend en experimenterend’ houden we ook ruimte vrij voor het opzetten 
van nieuwe acties wanneer onverwachte kansen of nieuwe vragen opduiken. 
 
 

5.1 Expertisecentrum 
 

Wat & waarom 
Danspunt zette de voorbije beleidsperiode sterk in op de toeleiding van iedereen met vragen 
naar de info- en adviesmedewerker. In de coronacrisis zag Danspunt de infovragen zowat 
verdubbelen. Er was nood aan verduidelijking van de maatregelen en de steunmaatregelen, er 
waren praktisch-administratieve vragen zoals auteursrechten bij online lessen, enz. Naast de 
corona-actualiteit bleef Danspunt ook andere relevante sectorkennis en nieuws ontsluiten, niet 
alleen in antwoord op vragen maar ook proactief via website, nieuwsbrief en sociale media: 
over subsidies, vzw-wetgeving, verzekeringen, statuten en vergoedingen, communicatie, 
auteursrechten, spreiding, materiaal en infrastructuur, enz. Voor items die regelmatig naar 
boven kwamen, organiseerde Danspunt online infosessies of uitwisselmomenten. 
  
Danspunt wil de rol van expertisecentrum de komende jaren nog sterker opnemen om de 
danssector verder te ondersteunen. We bouwen hiertoe intern verder expertise op; waar nodig 
verwijzen we door naar externe experts zoals Cultuurloket. We proberen steeds zo snel en zo 
goed mogelijk in te spelen op wat leeft in de sector. We geven daarbij niet alleen info wanneer 
er vragen binnenlopen maar delen ook (pro)actief knowhow via diverse kanalen en formats. Zo 
werken we verder aan de Engelstalige versie van de zakelijke website, we breiden die zakelijke 
website ook uit met informatie over aanvullende financiering, inschrijfsystemen, de nieuwe vzw-
wetgeving, enz. We zorgen hierbij voor de nodige documenten, richtlijnen en handleidingen. We 
blijven ook inzetten op online infosessies, een format dat in de voorbije periode heel waardevol 
is gebleken.  
 

Voor wie & met wie 
We delen niet alleen zelf informatie naar de amateurdanssector toe of verwijzen door naar 
externe experts, maar Danspunt stimuleert ook heel bewust kennisdeling en uitwisseling binnen 
de sector: via netwerking, het delen van sterke cases, getuigenissen tijdens infosessies, enz. 
We ondersteunen en moedigen ook uitwisseling met andere sectoren en disciplines aan. Dit 
zorgt voor extra inspiratie en praktische oplossingen. Om deze rol optimaal waar te maken, 
bouwen we een sterk en geëngageerd netwerk uit, zowel landelijk als internationaal.  
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We capteren ook systematisch vragen en noden, niet alleen om er zelf zo goed mogelijk 
antwoord op te geven, maar ook om ze waar nodig te signaleren aan de overheid en andere 
betrokken instanties. Hierin heeft Danspunt samen met de andere steunpunten een belangrijke 
rol te spelen. Als belangenbehartiger luistert Danspunt naar de achterban, communiceert met 
verschillende overheidsinstanties en volgt dossiers op. 
 
#talent #divers&inclusief #erfgoed #communicatie #organisatie 
#ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.2 CONVOI 
 

Wat & waarom 
Met de dansmobiel CONVOI trekken we van het ene naar het andere event in Vlaanderen en 
Brussel om dans en de danssector te promoten. Het concept wordt telkens aangepast maar 
de kern blijft: een theatraal, humoristisch, verrassend, en ongegeneerd plezant randprogramma 
dat iedereen warm krijgt voor dans. Tijdens de coronaperiode werd de dansmobiel ingezet om 
live radio & tv te maken in bijzondere buurten en wijken. Ook dan kwam de verbindende kracht 
van dans naar boven. Die verbinding willen we de komende periode blijven maken. 
 

Voor wie & met wie 
Met CONVOI mikken we bewust niet op geoefende dansers maar houden we het heel 
laagdrempelig zodat we echt iédereen de dansvloer op krijgen. Voor de inhoudelijke invulling van 
CONVOI werken we onder andere samen met Productions & Zonen. Tijdens de coronaperiode 
gaven we samen met Cirq vzw invulling aan een alternatief programma, Blokbusters. Beide 
partners hebben een bijzondere expertise en weten een breed publiek te bereiken, ook de 
meest kwetsbare doelgroepen. 
 
Waar & wanneer 
Met CONVOI trekken we vooral in de zomermaanden letterlijk heel Vlaanderen en Brussel door 
en sluiten we aan bij events of houden we halt in bijzondere buurten en wijken. 
 
#talent #divers&inclusief #onderzoek&experiment #erfgoed #communicatie 
#artistiek #maatschappelijk 
 
 

5.3 D’inspiratiedag 
 

Wat & waarom 
D’inpiratiedag is hét jaarlijkse netwerkmoment van Danspunt. Op één dag tijd zorgen we voor 
een compact programma van actuele boeiende workshops en infosessies. Maar naast 
informeren en kennisdelen creëren we vooral ruimte om te inspireren en te netwerken. Het is 
voor Danspunt telkens weer een ideale gelegenheid om de vinger aan de pols te houden van de 
sector en daarna met nieuwe inspiratie en energie acties op te volgen. Voor de sector zelf is 
het een ideale gelegenheid om weer helemaal mee te zijn met actuele trends en evoluties, om 
elkaar te ontmoeten, vragen en noden door te spelen aan Danspunt, feedback te geven op 
onze acties, enz. 
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Voor wie & met wie 
D’inspiratiedag is er voor de hele sector van amateurdans. We kiezen een centrale locatie en, 
afhankelijk van de topics die we brengen, werken we samen met experten en (lokale) 
organisaties en zorgen we voor praktijkgetuigenissen. 
 

Waar & wanneer 
Eénmaal per jaar in het voorjaar, op een wisselende locatie.  
 
#talent #divers&inclusief #onderzoek&experiment #erfgoed #communicatie #organisatie 
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.4 DANSSTORM 
 

Wat & waarom 
DANSSTORM is een rondtrekkend festival dat om de twee jaar gedurende enkele dagen een 
andere stad inneemt met dans. Bestaande en nieuwe creaties (o.m. uit projecten zoals De 
Dansvitrine en CODE DANS) worden getoond aan een breed publiek. Participatieve 
dansprojecten onder professionele artistieke begeleiding wisselen af met lokale 
(wijk)initiatieven en met een selectie van landelijk danstalent. DANSSTORM nodigt ook 
bezoekers uit om mee te dansen door eenvoudige choreografieën aan te leren, workshops, 
dansfeestjes, een vrij podium, enz.   
 

Voor wie & met wie 
Met het festival willen we niet alleen de lokale burgers enthousiast krijgen voor dans. Danspunt 
wil ook lokaal talent in en buiten de stad etaleren en uitwisseling stimuleren tussen lokale 
actoren en Vlaamse actoren.  
Het festival wordt telkens ingebed in de gaststad, en (mee)getrokken en (mee)georganiseerd 
door (stedelijke) partners uit diverse sectoren (cultuurhuizen, zorgsector, onderwijs, jeugd). 
 

Waar & wanneer 
DANSSTORM vindt om de twee jaar plaats. Er zijn in deze beleidsperiode twee edities: in 2023 
(Mechelen), en in 2025 (gaststad nog te bepalen). 
 
#talent #internationaal #divers&inclusief #onderzoek&experiment #erfgoed #communicatie 
#organisatie #artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.5 De Dansvitrine  
 

Wat & waarom 
De Dansvitrine laat aanstormend talent en straffe dans zien. Choreografen uit alle uithoeken 
van Vlaanderen en Brussel krijgen de kans om hun prille creaties te laten zien aan elkaar en aan 
experten. Een tiental creaties wordt geselecteerd. Ze krijgen intensieve coaching van 
professionele makers. Daarna worden de creaties losgelaten op het brede publiek.  
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Voor wie & met wie 
De Dansvitrine mikt op opkomende makers. We werken telkens met een andere gaststad 
samen om zoveel mogelijk lokaal talent te laten instromen.  
 

Waar & wanneer 
De Dansvitrine vindt jaarlijks plaats in een andere gaststad en omvat een heel traject, met 
regionale preselecties, een feedbackdag, intensieve coaching van de geselecteerde 
concepten, en toonmomenten gekoppeld aan bijvoorbeeld DANSSTORM.  
 
#talent #divers&inclusief #onderzoek&experiment  
#artistiek #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.6 CODE DANS 
 
Wat & waarom 
CODE DANS werd voor het eerst opgezet eind december 2020, in volle coronaperiode, om 
choreografen en makers de kans te bieden om (verder) te werken aan een bestaand work-in-
progress of een nieuw dansproject. Gezien het succes van de eerste editie willen we dit 
compacte format verder uitrollen en jonge makers de kans blijven geven om te groeien en hun 
werk te laten zien. Het is voor Danspunt ook een prima manier om de vinger aan de pols van 
aanstormend talent te houden.  
 
Geïnteresseerden kunnen intekenen op een open oproep, waarna per jaar een twintigtal 
projecten wordt geselecteerd. De geselecteerde choreografen en makers krijgen financiële 
ondersteuning (max. 3.000 euro/project), artistieke en productionele coaching, 
residentiemogelijkheden in de Danspunt-studio’s en communicatieve ondersteuning. Danspunt 
zorgt er ook voor dat de resultaten nog breder getoond worden, bijvoorbeeld via DANSSTORM. 
We zetten de komende jaren ook extra in op onderlinge netwerking en wisselwerking tussen de 
choreografen en makers (in coronatijden was dit minder evident). 
 

Voor wie & met wie 
Danspunt lanceert een open oproep naar choreografen en makers in Vlaanderen en Brussel. De 
komende jaren zetten we nog meer in op een laagdrempelige instap, zodat we meer diversiteit 
kunnen binnenbrengen. We werken daarvoor onder andere samen met organisaties die inzetten 
op inclusie en diversiteit. 
 

Waar & wanneer 
We lanceren een open oproep en selecteren in totaal een twintigtal projecten per jaar. 
Toonmomenten voor het brede publiek worden gekoppeld aan acties zoals DANSSTORM. 
 
#talent #divers&inclusief #onderzoek&experiment  
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
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5.7 ZONE D  
 
Wat & waarom 
Onder de naam ZONE D bundelen we sinds 2020 de inhoudelijke vormingsprogramma’s van 
Danspunt. Met dit aanbod willen we dansers, docenten en dansmakers ondersteunen in hun 
groei, hun talent ontwikkelen en hen laten leren van experten en van elkaar. We zetten daartoe 
in op een gevarieerd programma, van laagdrempelig en beperkt in tijd tot langdurige, intensieve 
trajecten, en van eerder informeel tot formeel leren. We geven basiskennis mee of zorgen voor 
het uitdiepen van bepaalde thema’s. We doen dit live, online, en via publicaties. 
 
Op het programma van ZONE D staan onder meer:  

§ De basisopleiding dansdocent (om de twee jaar) 
Dit traject duurt minimum 16 dagen en omvat 90 uren opleiding, 30 uur zelfstudie en een 
individueel coachingstraject van 10 uur.  

§ Programma voor jonge dansdocenten (om de twee jaar) 
Binnen de amateurdanssector worden soms heel jonge mensen aan een groep toegewezen 
om wekelijkse lessen te geven. Kleuters en jonge kinderen krijgen dan ook veelal jonge 
dansdocenten die vol enthousiasme steken maar door gebrek aan kennis en knowhow niet 
efficiënt of op maat van de doelgroep aan de slag gaan. Danspunt wil door een publicatie 
en bijscholing deze jonge docenten ondersteunen. In deze vijfdaagse opleiding is het 
theoretische gedeelte tot het minimum beperkt en wordt maximaal ingezet op praktijk. 

§ Specifieke bijscholingen (alternerend met de basisopleiding) 
Deze reeks korte vormingstrajecten van één tot vijf dagen zoomen in op specifieke 
contexten (bv. dans in het onderwijs) of afgebakende topics. Deze topics worden bepaald 
samen met docenten en dansliefhebbers en afgetoetst met het danslandschap. Bestaat 
er rond de aangereikte topics nog geen aanbod, dan pikt Danspunt dit op.  

§ Intensieve verdieping (jaarlijks) 
Danspunt werkt jaarlijks een intensieve verdieping van een vijftal dagen uit, onder meer in 
samenwerking met Tictac Art Centre in Brussel. Dit biedt ons de kans om samen te werken 
met een (internationale) gastdocent en een nichegebied binnen de danssector uit te 
diepen zoals ‘somatic work with children’ of dansen met mensen met Parkinson. 

§ Terugkomdagen (jaarlijks) 
Voor de deelnemers die intensief een periode samen hebben geleerd, organiseert 
Danspunt een terugkomdag waarbij deelnemers ervaring kunnen uitwisselen en zich verder 
kunnen bijscholen.  

§ Keukentafel (drietal keer per jaar) 
De Keukentafel is een initiatief gegroeid uit de lockdown, waarbij dansers of docenten 
regelmatig online vergaderden ondersteund door Danspunt. We willen dit format verder 
uitrollen. Elke meeting krijgt een specifiek thema mee. Een expert leidt het thema in, 
waarna de deelnemers vragen kunnen stellen en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.  

§ Out of the Toolbox (jaarlijks festival) 
Met het Out of the Toolbox-festival wil Danspunt Vlaamse en internationale 
amateurdansers, choreografen en docenten de kans geven om met internationaal 
gerenommeerde professionele choreografen en docenten te werken. We bieden inspiratie, 
reiken methodieken en technieken aan en geven deelnemers zelfvertrouwen mee zodat ze 
nadien zelf creatief aan de slag kunnen gaan.  

§ Tandem-projecten 
We willen de sector uitdagen en stimuleren om samenwerkingsverbanden te smeden en 
internationalisering binnen te brengen. Danspunt ondersteunt via deze weg organisaties 
die samen met een andere dansschool of organisatie een dansdocent buiten België willen 
uitnodigen. 
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Voor wie & met wie 
ZONE D is een gediversifieerd aanbod voor dansers, docenten en dansmakers, met of zonder 
ervaring en uit verschillende dansstijlen. We zorgen ervoor dat ons aanbod vraaggedreven is en 
complementair met het bestaande aanbod. We werken afhankelijk van de specifieke vorming 
samen met diverse (internationale) experten, organisaties, coaches en docenten. 
 

Waar & wanneer 
Het aanbod is gespreid over het werkjaar en over de beleidsperiode zodat er doorlopend een 
aanbod is voor diverse doelgroepen. We werken vanuit de Danspunt-studio’s maar waaieren 
ook uit in heel Vlaanderen en Brussel. 
 
#talent #internationaal #divers&inclusief #onderzoek&experiment #erfgoed 
#artistiek #educatief  
 
 

5.8 Ethno Flanders Dance! 
 

Wat & waarom 
Danspunt wil jonge mensen laten leren van elkaar en hen tegelijk warm maken voor diverse 
dansstijlen. Ethno’s zijn internationale muziekkampen waarbij jonge traditionele muzikanten van 
diverse nationaliteiten samenkomen om hun muziek uit te wisselen. De kracht van het concept 
ligt in het peer-to-peer leren: elke jongere is tegelijk leerkracht en leerling. Professionele 
muzikanten begeleiden de jongeren om hun repertoire klaar te stomen voor een concert. 
Danspunt wil dit concept nu ook toepassen voor traditionele dans.  
 

Voor wie & met wie 
Ethno is een programma van Jeunesses Musicales International (JMI) dat in meer dan 30 landen 
speciaal voor jongeren wordt georganiseerd. Ethno Flanders wordt gedragen door 
Muziekmozaïek. De organisatoren zien de meerwaarde om het concept van Ethno toe te passen 
op tradionele dans aangezien traditionele dans en muziek onlosmakend aan elkaar verbonden 
zijn. Ze zijn er mee akkoord om het dansluik tegelijkertijd te laten plaatsvinden met hun kamp. 
Dit wordt meteen ook een eerste samenwerking tussen Muziekmozaïek en Danspunt.  
 

Waar & wanneer 
Het kamp vindt tegelijk met Ethno Flanders plaats; de eerste editie is voorzien in de zomer van 
2022 (in Eeklo). 
 
#talent #internationaal #divers&inclusief #onderzoek&experiment #erfgoed #communicatie 
#organisatie 
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.9 Danskortfilms 
 
Wat & waarom 
Danspunt engageert zich de komende beleidsperiode om samen met partners een aantal 
danskortfilms te realiseren. Jonge dansers en makers krijgen zo de kans om hun danstalent te 
ontwikkelen en zichzelf uit te dagen. Ze kunnen proeven van de sfeer op een filmset en werken 
samen met ervaren choreografen en filmmakers. De danskortfilms zijn meteen een tastbaar 
resultaat dat kan worden ingezet op projecten van Danspunt als CONVOI of DANSSTORM en ook 
internationaal via (dans)kortfilmfestivals een publiek kan vinden. 
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Voor wie & met wie 
We richten ons specifiek op opkomende dansers en makers. Voor het maken en het 
(mee)financieren trekken we de juiste partners aan. Voor de (buitenlandse) screenings bouwen 
we een (internationaal) netwerk op. 
 

Waar & wanneer 
We maken om de twee jaar een danskortfilm. De locatie en timing is afhankelijk van het 
concept en de kunstenaars en organisaties met wie we samenwerken. 
 
#talent #internationaal #divers&inclusief #onderzoek&experiment #communicatie 
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.10 Wild/t Dansen 
 

Wat & waarom 
Met het project Wild/t Dansen stimuleert Danspunt jongeren tot het organiseren van wilde en 
toegankelijke dansactiviteiten. We zorgen mee voor platforms, plekken en momenten om hun 
zotte ideeën en creaties op een kwaliteitsvolle manier de wereld in te sturen.     
 

Voor wie & met wie 
Wild/t Dansen is specifiek voor jongeren. We zoeken voor elk idee de geschikte context en 
partners. 
 

Waar & wanneer 
We ondersteunen jaarlijks een aantal ideeën en koppelen de toonplekken en -momenten aan 
andere projecten zoals DANSSTORM. 
 
#talent #divers&inclusief #onderzoek&experiment 
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
 
 

5.11 Dansbank  
 

Wat & waarom 
Uit bevragingen bij de volksdanssector bleek dat er nood is aan nieuw repertoire en repertoire-
uitwisseling. Hieruit ontstond de idee om een online platform te creëren om dansbeschrijvingen 
(zowel tekstueel als audiovisueel) te ontsluiten naar een breder publiek. Dit platform wordt 
momenteel uitgetest en later in 2022 gelanceerd. We zetten de komende periode nog meer in 
op het maken van videomateriaal, in samenwerking met jonge mensen, waarbij we het 
traditionele repertoire combineren met hippe muziek of nieuwe composities. 
 

Voor wie & met wie 
Dansbank is ontstaan vanuit een nood van de volksdanssector. Tijdens gesprekken met VVKB 
en IVV bleek dat ook zij deze nood deelden. Daarom werd beslist om samen de schouders onder 
Dansbank te zetten. 
 
#talent #divers&inclusief #erfgoed #communicatie 
#artistiek #educatief #ondersteunend #maatschappelijk 
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5.12 Rendez-Vous 
 

Wat & waarom 
Sinds 2018 organiseren we jaarlijks Rendez-Vous, speciaal voor de volksdanssector. Het is een 
dag waarop uitwisseling, kennisverrijking rond erfgoed en samen dansen centraal staan. We 
willen deze trefdag ook de komende periode jaarlijkse organiseren, samen met en voor de 
volksdanssector. 
 

Voor wie & met wie 
Rendez-Vous is afgestemd op de volksdanssector en neemt de zorg voor erfgoed als 
uitgangspunt. We werken daarom ook samen met erfgoedexperten en -organisaties. 
 

Waar & wanneer 
Jaarlijks, in het najaar, op een variërende, centrale locatie.  
 
#erfgoed #ondersteunend #educatief #maatschappelijk #artistiek #communicatie 
#onderzoek&experiment  
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6. Bijlagen 
— 



 

6.1 Tijdslijnen 2022-2026 
  



Tijdslijn 2022
Januari
ZONE D - Opleiding (3 dagen)
Lancering Tandem Projecten

Februari
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
Lancering uitgave ‘Stil(l) in Dans’

Maart 
ZONE D - Opleiding ‘Somatic work with children’
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
ZONE D - Terugkomdag
De Dansvitrine - Mechelen
Publicatie DANST 1
Focusgroepen - Beleidsplan

April
ZONE D - Afsluiting opleiding
ZONE D - Specifieke bijscholing (les geven aan jonge kinderen) (1 dag)
Dag van de Dans

Mei
ZONE D - Specifieke bijscholing (dansen met 50+) (2 dagen)

Juni
ZONE D - Specifieke bijscholing (dans in het onderwijs) (2 dagen)
+ Presentatie uitgave ‘Stil(l) in Dans’ 
Publicatie DANST 2

Juli
CONVOI

Augustus
CONVOI
Ethno Flanders Dance!
Out of the Toolbox

September
Publicatie DANST 3

Oktober
ZONE D - Specifieke bijscholing 1 (2 dagen)

November
ZONE D - Specifieke bijscholing 2 (2 dagen)
ZONE D - Intensieve bijscholing jonge dansdocenten 
Rendez-Vous

December
ZONE D - Specifieke bijscholing 3 (2 dagen)
Publicatie Danst 4

En ook in 2022
Danskortfilm
CODE DANS
Dansbank projecten 
Infosessies
D’inspiratiedag
Wild/t dansen

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š



Tijdslijn 2023
Januari
ZONE D - Specifieke bijscholing 4 (4 dagen)
Nieuwe website Danspunt

Februari
ZONE D - Verdiepingscursus (5 dagen)

Maart 
ZONE D - Specifieke bijscholing 5 (2 dagen)
ZONE D - Terugkomdag
De Dansvitrine 
Publicatie DANST 1 

April
ZONE D - Docentenopleiding jonge lesgevers (5 dagen)
ZONE D - Specifieke bijscholing 6 (2 dagen)
Dag van de Dans

Mei
ZONE D - Specifieke bijscholing speciale editie (2 dagen)

Juni
ZONE D - Specifieke bijscholing 7 (dans in het onderwijs) (2 dagen)
Publicatie DANST 2

Juli
CONVOI

Augustus
CONVOI
Ethno Flanders Dance!
Out of the Toolbox

September
DANSSTORM Mechelen
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
Publicatie DANST 3

Oktober
ZONE D - Opleiding (2 dagen)

November
ZONE D - Opleiding (3 dagen)
Rendez-Vous

December
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
Publicatie Danst 4

En ook in 2023
Dansbank projecten
Infosessies
D’inspiratiedag
Wild/t dansen
ZONE D - Coachingstrajecten dansdocenten

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š



Tijdslijn 2024
Januari
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
DANST magazine gaat online (doorlopend)
Lancering Tandem Projecten

Februari
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
Start CODE DANS

Maart 
ZONE D - Verdiepingscursus (5 dagen)
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
ZONE D - Terugkomdag
De Dansvitrine 

April
ZONE D - Afsluiting opleiding
Dag van de Dans

Mei
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)

Juni
ZONE D - Specifieke bijscholing (dans in het onderwijs) (2 dagen)

Juli
CONVOI

Augustus
CONVOI
Ethno Flanders Dance!
Out of the Toolbox

September
ZONE D - Specifieke bijscholing 1 (3 dagen)

Oktober
ZONE D - Specifieke bijscholing 2 (3 dagen)

November
ZONE D - Specifieke bijscholing 3 (3 dagen)
Rendez-Vous

December
ZONE D - Specifieke bijscholing 4 (3 dagen)

En ook in 2024
Danskortfilm
Dansbank projecten 
Infosessies
D’inspiratiedag
Wild/t dansen
CODE DANS
ZONE D- coachingstrajecten dansdocenten

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š



Tijdslijn 2025
Januari
ZONE D - Specifieke bijscholing 5 (2 dagen)
DANST magazine online (doorlopend)
Lancering Tandem Projecten

Februari
ZONE D - Verdiepingscursus (5 dagen)

Maart 
ZONE D - Specifieke bijscholing 6 (2 dagen)
ZONE D - Terugkomdag
De Dansvitrine 

April
ZONE D - Docentenopleiding jonge lesgevers (5 dagen)
Dag van de Dans

Mei
ZONE D - Specifieke bijscholing, speciale editie (2 dagen)

Juni
ZONE D - Specifieke bijscholing (dans in het onderwijs) (2 dagen)

Juli
CONVOI

Augustus
CONVOI
Ethno Flanders Dance!
Out of the Toolbox

September
DANSSTORM
ZONE D - Opleiding (2 dagen)

Oktober
ZONE D - Opleiding (2 dagen)

November
ZONE D - Opleiding (3 dagen)
Rendez-Vous

December
ZONE D - Opleiding (2 dagen)

En ook in 2025
Dansbank projecten 
Infosessies
D’inspiratiedag
Wild/t dansen
ZONE D - coachingstrajecten dansdocenten

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š



Tijdslijn 2026
Januari
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
DANST magazine online (doorlopend)
Lancering Tandem Projecten

Februari
ZONE D - Opleiding (2 dagen)

Maart 
ZONE D - Verdiepingscursus (5 dagen)
ZONE D - Opleiding (2 dagen)
ZONE D - Terugkomdag
De Dansvitrine 

April
ZONE D - Afsluiting opleiding
Dag van de Dans

Mei
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)

Juni
ZONE D - Specifieke bijscholing (dans in het onderwijs) (2 dagen)

Juli
CONVOI

Augustus
CONVOI
Ethno Flanders Dance!
Out of the Toolbox

September
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)

Oktober
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)

November
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)
Rendez-Vous

December
ZONE D - Specifieke bijscholing (2 dagen)

En ook in 2026
Danskortfilm
Nieuw beleidsplan
Dansbank projecten 
Infosessies
D’inspiratiedag
Wild/t dansen
ZONE D - coachingstrajecten dansdocenten

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š



 

 

6.2 Danspunt in kaart (Beleidsplan 2017-2021) 
  



Code Dans 2021

West-Vlaanderen
3/7  Tussen hemel en zand (Oostende)
18/9  Hold me tight (Kortrijk)
18/9  Kelly's Eye (Kortrijk)
  Danswandelingen (Harelbeke)

Oost-Vlaanderen
april-mei letsdirtydanceagain (Gent)
15-16/5 Spot the dancer - dance the spot (Gent)
12/6   Oost West Dans Best (Gent)
17/6   "Ik voel me nog steeds ongemakkelijk" (Gent)
9-10/7   Teaparty (Gent)
16-18/7   Touch has a memory (Gent)
22/8   FlaRoSau (Gent)
27-28/8 A Walk Trough Consumption (Gent)
4/9   Knal! Kunstenparcours & bal - FeudeGand (Gent)
12/9   Covid affects nature (Wondelgem)
3-4/10   Mystery Pact (Zele)
11/11   SOLACE (Gent)
30/11   De ark van niemand - HOTUB (Gent)

Vlaams-Brabant
12/6  The sensual side (Kessel-Lo)
27 & 30/6 Air Odyssee (Winksele)
26-27/6, 3-4/7 Dansen door Le(u)ven (Leuven)

Antwerpen
14-20/6 MOVING & RAKET 2.0 (Weert)
2/7   Britney (Antwerpen)
10/7   Sighs, cries, lies (Walem)
11/7   Disort the body (Antwerpen)
1/8   UrbexSouls (Mol)
21/11   GOLDEN HOUR (Antwerpen)

Limburg
12-17/7   (ab)Dis (Stokrooie)
29/8   The Show must go on (Tongerlo)
26/9   Back to roots (Genk)

Brussel
3/6   Potentiality of the unnecessary (Brussel)
4-6/6   Wakanda Family (Elsene)
13/6   I am here for you (Brussel)
30/6, 13-17 en 24/7 Tournée de quartier (Anderlecht)
5/7   The greatness within you (Brussel)
19-21/7   Participatory dance and drawing (Anderlecht)
7/8   HOEK Collective (Vorst)
22-28/8 Dans je woorden (Brussel)
30/8 - 3/9 man/box/cage///deer/woman (Brussel)
4/9   Nude Soul (Brussel)
8/9   Planète A (Vorst)
23/9   Selbstverständlich, naturlijk and bien sur (Brussel)
3/10   Le Marin Perdu (Brussel)
17/10   FLANEUSE (Brussel)



Convoi 

Convoi 2019
Brugge Benenwerk
Dansen in het Park - Gent
Sorry Not Sorry - Gent
Gentse Feesten
Oostende - TAZ
Kortemark - Putten vol Pit
Brussel Danst
Straatmuzikantenfestival - Hasselt

Partners: Instituut voor Volkswarmte, 
Productions & Zonen, Koevoet

Convoi 2020
Winterwarm - Turnhout

Convoi & Blockbusters : 
Wetteren, Lokeren, Sint-Niklaas, 
Dendermonde, Bornem, Aalst, Kooigem, 
Rollegem, Bellegem, Aalbeke, Kortrijk, 
Marke, Bissegem, Heule, Oostende, Gent

Partners: Productions & Zonen, 
Koevoet, Cirq

  

Convoi 2018
Leffingeleure - Leffinge
Hello Schoten - Schoten
Fisec-Ficep Games - Genk
Brussel Danst - Brussel
Sinksen - Kortrijk
Benenwerk - Brugge

Partners: 
Instituut voor Volkswarmte, 
Productions & Zonen, 
Koevoet

  

Convoi 2021
Convoi & Blockbusters : 
Gent (x5), Antwerpen (x6), 
Kortrijk (x6), Vilvoorde (x4), 
Turnhout, Ninove, De Panne,
Wetteren, Brugge, Bredene

Partners: Productions & Zonen, 
Koevoet, Cirq

  



Dansketting 

Dansketting 2018
Damme, Maldegem, Boechout, Herentals,
Lommel, Genk, Hasselt, Huldenberg,
Vilvoorde, Aalst, Ninove, Oostkamp, Damme

Partners: Vlamo, Dag van de dans

Dansketting 2019
Kortrijk, Herentals, Turnhout,
Geel, Hasselt, Aalst, Ninove

Partners: 
Vlamo, Eastman, Dag van de dans



De Dansvitrine

Feedbackdag 2020
Deinze - Leietheater

Dansers: 100 en Choreografen: 23 (geel)
Coaches: 6

De Dansvitrine 2020 
Deinze

afgelast

Feedbackdag 2019
Gent - Vooruit

Dansers: 121 en Choreografen: 18 (rood)
Coaches: 9

De Dansvitrine  2019
Gent - Vooruit

Dansers: 41 en Choreografen: 13
Coaches: 12
Toeschouwers: 266
 

Feedbackdag 2019
Genk- C-Mine

Dansers: 29 en Choreografen: 13 (wit)
Coaches: 6

De Dansvitrine 2019
Genk -C-Mine

Dansers: 24 en Choreografen: 6
Coaches: 6
Toeschouwers: 136

Feedbackdag 2018
Brugge - Magdalenazaal 

Dansers: 112 en Choreografen: 21 
(blauw)
Coaches: 7

De Dansvitrine 2018 
Brugge - Stadsschouwburg 

Dansers: 68
Choreografen: 10
Coaches: 9
Toeschouwers: 304

Feedbackdag 2018
Leuven - OPEK

Dansers: 88 en Choreografen: 17 
(wit met blauw)
Coaches: 7

De Dansvitrine 2018
Leuven - STUK

Dansers: 46 en Choreografen: 10
Coaches: 9
Toeschouwers: 311

Feedbackdag 2017
Antwerpen - Het Paleis

Dansers: 170 en Choreografen: 19 
(wit met rood)
Coaches: 11

De Dansvitrine 2017
Antwerpen - Het Paleis

Dansers: 73 en Choreografen: 12
Coaches: 11
Toeschouwers: 409

Feedbackdag 2021
Mechelen - Cultuurcentrum

Dansers: 80 en 
Choreografen: 23 (roze)
Coaches: 4

De Dansvitrine 2022 
Mechelen - Cultuurcentrum 



D’inspiratiedag 

D’inspiratiedag 2018
Turnhout

Deelnemers (rood): 28

 Brussel: 1
 Limburg: 1
 Oost-Vlaanderen: 7
 Vlaams-Brabant: 3
 West-Vlaanderen: 4
 Antwerpen: 12

Sprekers & docenten:
Departement Cultuur, Jeugd en Media, 
Coaster consulting, Platform-K,
JINT, I Like Media, Spotlight, 
Dranouter, Passerelle

D’inspiratiedag 2019
Brussel

Deelnemers (blauw): 50

 Antwerpen: 5
 Brussel: 7
 Limburg: 2
 Oost-Vlaanderen: 10
 Vlaams-Brabant: 5 
 West-Vlaanderen: 1 
 niet gekend:  20 

Sprekers & docenten:
oKo of Overleg Kunstenorganisaties
Sociare, Cultuurloket, Amplo

D’inspiratiedag 2020
Online - Gent

Deelnemers (wit): 28

 Antwerpen: 8 
 Brussel: 5 
 Limburg: 0
 Oost-Vlaanderen: 8 
 Vlaams-Brabant: 4
 West-Vlaanderen: 3

Sprekers & docenten:
Cultuurloket, Socrowd, 
Maya Sapera company, Charistar,
Larf!, Koning Boudewijnstichting,
Annelies Poppe 

Danspiratiedag 2017
Eeklo

Deelnemers: 33

 Antwerpen: 2  
 Brussel: 0
 Limburg: 5
 Oost-Vlaanderen: 13
 Vlaams-Brabant: 3
 West-Vlaanderen: 9
 niet gekend: 1

Sprekers & docenten:
Peggy Olislaegers, Crowdfunding,
Robrecht Ghesquière, Dansstudio Bounce,
Gent Bougement, Hello! Schoten,
Publiek Centraal, Blessurepreventie



Out of the toolbox
Out of the toolbox 2018
Gent

Deelnemers: 98
Brussel: 3, Vlaams Brabant: 7
Limburg: 4, West-Vlaanderen: 12
Oost-Vlaanderen: 43, Wallonië: 2
Nederland: 9, Letland: 1, Duitsland: 1
Tunesië: 1, Frankrijk: 1

Docenten: 15
Groot-Brittanië: 3, Duitsland: 1
Slovenië: 1, Spanje: 2, Frankrijk 5

Workshops: 23

 
 

Out of the toolbox 2019
Gent

Deelnemers: 113
Brussel: 6, Vlaams Brabant: 12
Limburg: 1, Antwerpen: 6
West-Vlaanderen: 11
Oost-Vlaanderen: 45, Wallonië: 9 
Nederland: 14, Estland: 2, Slovenië: 1
Griekenland: 1, Frankrijk: 1 
Groot-Brittanië: 2

Docenten: 19
Groot-Brittanië: 1, Duitsland: 3 
Slovenië: 2, Oostenrijk: 1, Frankrijk: 3

Workshops: 19

 
 

Out of the toolbox 2020
Gent

Deelnemers: 72
Brussel: 9, Vlaams Brabant: 4, Limburg: 0
Antwerpen: 11, West-Vlaanderen: 11
Oost-Vlaanderen: 26, Wallonië: 3
Nederland: 4, Frankrijk: 1 

Docenten: 15
Zwitserland: 1, Duitsland: 4, Slovenië: 1
Italië: 1, Portugal: 1, Frankrijk: 3, Wallonië: 3

Workshops: 13

 
 

Out of the toolbox 2021
Gent

Deelnemers: 99
Brussel: 3, Vlaams Brabant: 7, Limburg: 0
Antwerpen: 18, West-Vlaanderen: 8
Oost-Vlaanderen: 45, Wallonië: 8
Buitenland: 10

Docenten: 16
Tjechië: 1, Slovakije: 1, Italië: 3
Frankrijk: 2, Nederland: 3
Togo: 1, VK: 2, Brazilië: 1

Workshops: 

 
 

Out of the toolbox 2017
Gent

Deelnemers: 85
Brussel: 1, Vlaams Brabant: 10 
Limburg: 2, Antwerpen: 10
West-Vlaanderen: 18
Oost-Vlaanderen: 29
Wallonië: 1, Buitenland: 7

Docenten: 19

Workshops: 17

 
 

Nederland
2018
2019
2020
2021

Duitsland
2018
2019
2020

Letland
2018

Tunesië
2018

Frankrijk 
2018
2019
2020
2021

Spanje
2018

Groot-Brittanië
2018
2019
2021

Slovenië 
2018
2019

Italië
2020
2021

Zwitserland
2020

Portugal
2020

Estland
2019

Griekenland
2019

Oostenrijk
2019

Brazilië
2021

Togo
2021

Tjechië
2021

Slovakije
2021



2021

Out of 
the toolbox
Gent

Workshops
Basisopleiding, 
Stemgebruik en 
muziekanalyse

Rendez-vous
Leuven

Infosessies
Gent - Online: 
Hoe Dan(s)?
Open Ideeënbox

Dansvitrine -
Feedbackdag 
Mechelen 

Convoi 
Convoi & Blockbusters : 
Gent (x5), Antwerpen (x6), 
Kortrijk (x6), Vilvoorde (x4), 
Turnhout, Ninove, De Panne,
Wetteren, Brugge, Bredene

  

Code Dans
Gent, Weert, Harelbeke,
Vorst, Brussel, Kortrijk, Antwerpen,
Mol, Winksele, Tongerlo, Zele, Walem,
Wondelgem, Oostende, Elsene, Stokrooie,
Anderlecht, Kessel-Lo, Leuven, Genk



Rendez-Vous 

Rendez-vous 2019
Brussel

Deelnemers (wit): 40
 Antwerpen: 13
 Brussel: 3
 Limburg: 6
 Oost-Vlaanderen: 4
 Vlaams-Brabant: 5
 West-Vlaanderen: 8
 Wallonië: 1

Partners: CEMPER, Buurten met erfgoed,
FARO, KlasCement

Rendez-vous 2018
Antwerpen

Deelnemers (geel): 50
 Antwerpen: 23
 Brussel: 3
 Limburg: 3
 Oost-Vlaanderen: 5
 Vlaams-Brabant: 8
 West-Vlaanderen: 6
 Nederland (blauw): 1

Partner: CEMPER

Rendez-vous 2020
Gent

Deelnemers (blauw): 28
 Antwerpen: 8
 Brussel: 0
 Limburg: 5
 Oost-Vlaanderen: 8
 Vlaams-Brabant: 2
 West-Vlaanderen: 4
 Nederland: 1

Partner: FARO

Rendez-vous 2021
Leuven

Deelnemers (roze): 23
 Antwerpen: 6
 Brussel: 0
 Limburg: 1
 Oost-Vlaanderen: 1
 Vlaams-Brabant: 10
 West-Vlaanderen: 4

Partners: FARO, Erfgoed Noorderkempen



Workshops
Infosessies

Gent
2018: EHBO, Blessurepreventie 
2019: EHBO, Jonge kinderen, 
leermeesters dans
2020: Jonge kinderen, 
leermeesters dans
2021: Basisopleiding, 
Stemgebruik en 
muziekanalyse

Antwerpen
2017: Auteursrecht
2019: Subsidies, GDPR, 
VZW-wetgeving Hasselt

2019: Subsidies, VZW-wetgeving

Oostende 
2019: Inclusieve dans

Genk
2018: Subsidies
2019: GDPR

Kortrijk
2019: Subsidies, 
VZW-wetgeving

Gent
2017: Auteursrecht
2018: Subsidies
2019: Subsidies, GDPR, 
VZW-wetgeving

Brussel
2018: Subsidies
2019: Subsidies, VZW-wetgeving

Brussel 
2019: Inclusieve dans

Leuven
2018: Subsidies
2019: Subsidies, GDPR, 
VZW-wetgeving

Online
2020: Dansen in code rood, 
Hoe dan(s)?, Vergoeden 
en betaald worden

2021: Hoe dan(s)?, 
Open Ideënbox

Antwerpen
2018: EHBO, Inclusieve dans
choreografietraject
blessurepreventie
2019: Ledenwerving Hasselt

2018:EHBO
2019: Subsidies, VZW-wetgeving,
Ledenwerving

Oostende
2018: Subsidies

Hofstade
2017: Soundscaping

Kortrijk 
2019: Ledenwerving 



 

 

6.3 Danspunt in grafiek (Beleidsplan 2017-2021) 
  











 

6.4 Samenstelling Raad van Bestuur & Algemene Vergadering 
  




