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1. Inleiding 
 

Het beleidsplan 2021-2024 van Danssport Vlaanderen vzw is tot stand gekomen door een goede 

samenwerking tussen de leden van het beleidsplanningsteam. Dat team werd samengesteld uit de 

voorzitter, de Raad van Bestuur en de personeelsleden. 

Elk personeelslid kreeg de verantwoordelijkheid om binnen zijn/haar actieradius gegevens te 

verzamelen en een beleid voor 2024 uit te stippelen. Dat alles werd tijdens vergaderingen uitvoerig 

besproken en er werd samen gebrainstormd over mogelijke toekomstperspectieven. Daarbij werd 

meestal vertrokken vanuit de basisopdrachten van de voorbije beleidsperiode. 

Het beleidsplan zal de komende vier jaar de rode draad worden van onze federatie en een 

onmisbare tool vormen voor de medewerkers. Het beleidsplan geeft een goed overzicht van de 

samenhang van de verschillende onderdelen van de federatie. Onder andere het verband tussen 

de missie en het activiteitenaanbod wordt erin verduidelijkt. Ook kunnen we met het beleidsplan 

gestructureerd op zoek gaan naar de best mogelijke manier om mensen en middelen in te zetten 

voor het realiseren van de missie en de doelstellingen. Het beleidsplan is tevens een werkdocument 

waarmee een duidelijke weg werd uitgestippeld die we gedurende de komende vier jaar zullen 

volgen met de federatie. 

In dit beleidsplan werd bijzondere aandacht besteed aan de tevredenheid van onze doelgroepen 

en communicatie. We willen de komende jaren nog meer aandacht besteden aan wat de “klant” of 

het doelpubliek van Danssport Vlaanderen verwacht. Dat komt mogelijk niet altijd overeen met 

hetgeen de federatie denkt dat de klant verwacht. Het zal een uitdaging worden om een gulden 

middenweg te zoeken tussen de verwachtingen van de doelgroepen en hetgeen de federatie met 

de beschikbare middelen kan realiseren. Danssport Vlaanderen hecht blijvend belang aan integrale 

kwaliteitszorg. 

 

1.1. Organigram  
 

Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie voor dans in Vlaanderen, erkend en gesubsidieerd 

door Sport Vlaanderen.  

 



 

 

 



 

 

1.2. Structuur  
 

Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan en heeft de supervisie over de sportfederatie.  

 

Bestuur (Bestuursorgaan) 
Het Bestuur voert het algemene beleid, ze leidt en bestuurt de federatie. 

In elke technische commissie zetelt een lid van het bestuursorgaan zodat die personen telkens 

nauw betrokken zijn bij de uitvoering of ondersteuning van de basisopdrachten. 

 

Secretariaat 
Het secretariaat staat in voor de goede werking van de federatie en is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de algemene werking, het realiseren van de doelstellingen en het uitwerken van de 

beleidsfocussen.  

 

Commissies 

Commissie recreatief dansen 

De commissie recreatief dansen is verantwoordelijk voor de ondersteuning en werking binnen de 

aangesloten clubs van Danssport Vlaanderen die dansen op recreatief niveau aanbieden. 

Lerarencommissie Standard, Latin, Social Dance 

De lerarencommissie is verantwoordelijk voor de technische en didactische aspecten van het 

dansonderricht voor Standard en Latin. 

Lerarencommissie actuele dans 

De lerarencommissie is verantwoordelijk voor de technische en didactische aspecten van het 

dansonderricht voor actuele dans. 

Seniorencommissie 

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de seniorenwerking. 

Sportcommissie 

De sportcommissie is verantwoordelijk voor alles wat de wedstrijden Standard & Latin aanbelangt. 

Wedstrijdcommissie actuele dans 

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor alles wat de wedstrijden actuele dans aanbelangt. 

 



 

 

Dansclubs 
Iedere dansclub is verantwoordelijk voor een goede clubwerking en heeft als taken: 

• danscursussen organiseren voor jeugd, volwassenen en senioren; 

• de doelstellingen en reglementen van Danssport Vlaanderen toepassen; 

• zoveel mogelijk gelegenheid geven om behoorlijk te leren dansen en streven naar 

kwaliteit; 

• organiseren van promotionele activiteiten om leden aan te trekken. 

 

  



 

 

2. Missie 
 

Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie dans die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport 

Vlaanderen en die dans als sport benadert en ondersteunt in al zijn vormen en stijlen. Danssport 

Vlaanderen zet mensen aan tot dansen en promoot de danssport in Vlaanderen, zowel competitief 

als recreatief. Ze doet dit voor heel onze samenleving met respect voor verscheidenheid.  

Danssport Vlaanderen vertegenwoordigt zowel dansclubs en –scholen, docenten, recreanten als 

competitiedansers. Verder streeft zij ernaar dat elke danser op een kwalitatieve manier zijn sport 

kan beoefenen. In die hoedanigheid wil zij enerzijds competente dansleraren vormen en 

clubbesturen begeleiden in de uitbouw van een moderne dansclub/-school. Anderzijds wil onze 

federatie ook voor wedstrijddansers de optimale omstandigheden creëren om zich voor te bereiden 

op nationale en internationale competities. 

Danssport Vlaanderen hecht veel belang aan danstechniek, het sociale aspect van de danssport, 

het welzijn van al haar leden en het opvolgen van nieuwe tendensen in de danswereld. Daarnaast 

straalt de federatie geloofwaardigheid uit en heeft ze een duidelijk georganiseerd karakter. Ze is 

een federatie die evenementen en activiteiten organiseert waarin men het volste vertrouwen heeft  

en die kan samenwerken met andere nationale en internationale dansinstanties. 

 

 

 

Dansen is 

 

 

 

    voor iedereen     (top)sport      clubwerking         groeien  



 

 

3. Gegevensanalyse en doelstellingen 
 

3.1. SPORTIEVE WERKING 
 

3.1.1. Dansen is voor iedereen 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen ondersteunt en stimuleert de recreatieve danser 

onder meer door het organiseren van dansnamiddagen en 

dansvakanties voor senioren. Senioren zijn een grote groeiende groep 

in onze maatschappij. Dansen is voor hen een heel toegankelijke 

activiteit om te blijven bewegen en om sociaal contact te blijven 

behouden. 

Danssport Vlaanderen ondersteunt en stimuleert de recreatieve danser ook door het organiseren 

van laagdrempelige dansevenementen zoals de Dansdag actuele dans of standaarddans. Via de 

Dansdag willen we de recreatieve danser de kans geven om te kunnen genieten van een dag gevuld 

met workshops van de beste lesgevers in Vlaanderen. Dat is de ideale kans om kennis te maken 

met nieuwe docenten, nieuwe dansstijlen,... De Dansdag heeft ook promotionele doeleinden: 

aangezien we de workshops zeer laagdrempelig en op verschillende niveaus organiseren, is het de 

bedoeling om zo veel mogelijk mensen aan het dansen te krijgen. 

Danssport Vlaanderen ondersteunt zijn clubs ten slotte in hun G-werking. Dans is een heel 

toegankelijke sport voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Daarom willen we voor 

deze doelgroep enkele ondersteunende initiatieven nemen. Voor clubs is het namelijk niet altijd 

gemakkelijk om een G-werking op te starten, aangezien er in vele clubs slechts enkele G-dansers 

zijn de omgang en aanpak van die G-dansers heel divers is. 

 

Resultaat van het onderzoek 

1) Seniorendansvakanties 

Verwerking evaluatie seniorendansvakanties 2019  

aantal deelnemers 152          

ingevulde evaluaties 140          

 Zeer goed Goed Matig slecht Zeer slecht 

vakantie: in het 

algemeen 

107 76,43% 32 22,86% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 

informatie vooraf 100 71,43% 33 23,57% 7 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ontvangst 112 80,00% 27 19,29% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 



 

 

kamer 81 57,86% 53 37,86% 6 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 

het eten 71 50,71% 50 35,71% 16 11,43% 3 2,14% 0 0,00% 

sanitair (douches/wc) 82 58,57% 49 35,00% 9 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 

dagindeling 94 67,14% 44 31,43% 1 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 

danslessen 120 85,71% 18 12,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

afwisseling dansstijlen 109 77,86% 19 13,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

animatie 81 57,86% 48 34,29% 5 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 

begeleiding 123 87,86% 17 12,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

2) Dansdag 

 

Wanneer we de deelnemersaantallen bekijken zien we een algemene daling van de deelnemers. De 

daling doet zich sterker voor bij de dansdag actuele dans dan bij die van standaarddans 

3) G-dans 

Het aantal clubs dat G-dans aanbiedt per provincie: 

 Antwerpen Limburg Vl.-Br. Oost-Vl. West-Vl. 

 

2019 - 2020 10 *      ** 6 4 3 2 * 

  1 club 

gestopt, 1 

nieuwe club 

 1 nieuwe club 1 nieuwe club 

2020- 2021 10 6 3 3 2 

   1 club 

gestopt 

  

* één club sloot niet meer aan bij DSV. 

** twee nieuwe clubs probeerden G-dans op te starten, maar zij hadden weinig deelnemers dus de 

lessen konden niet doorgaan. 

 

Conclusie 

Senioren: Om senioren te laten bewegen biedt Danssport Vlaanderen kwalitatieve dansvakanties 

en dansnamiddagen aan. De lijndansactiviteiten zijn interessant omdat je daarvoor geen partner 

nodig hebt. 

Dansdag: De daling in het aantal deelnemers is volgens ons te wijten aan het overaanbod 

workshops die de dansclubs zelf organiseren. We zullen de Dansdag blijven organiseren, maar 



 

 

zullen creatiever zijn bij het bedenken van originele concepten. We proberen de formule ieder jaar 

wat te veranderen zodat de dansers opnieuw zullen inschrijven. Het uiteindelijke doel blijft 

hetzelfde. 

G-dans: De clubs die G-dans aanbieden, blijven elk jaar ongeveer dezelfde. Het is moeilijk voor 

clubs om te starten met een G-werking, maar eens die er is, loopt het vaak goed. In de provincie 

Antwerpen zijn er meer clubs die G-dans aanbieden t.o.v. de andere provincies. 

 

Doelstellingen 

SD1: Tijdens deze beleidsperiode ondersteunt Danssport Vlaanderen de recreatieve 

danser  

OD 1.1. In deze beleidsperiode organiseert Danssport Vlaanderen dansnamiddagen en 

dansvakanties voor de recreatieve danser. 

OD 1.2. Danssport Vlaanderen organiseert jaarlijks een dansdag actuele dans of 

standaarddans (afwisselend). 

OD 1.3. Danssport Vlaanderen ondersteunt haar clubs in hun G-werking. 

 

  



 

 

3.1.2. Dansen is (top)sport 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil wedstrijden aanbieden in de dansstijlen 

breaking, disco, jazz, modern, show, urban, standard en latin. We kiezen 

die dansstijlen omdat er binnen die dansstijlen vraag naar wedstrijden 

is en er de mogelijkheid is voor internationale doorstroming. 

Wedstrijden geven onze dansers en onze federatie de mogelijkheid om 

internationaal een stempel te drukken. 

 

Resultaat van het onderzoek 

1) Disco, modern, jazz, show en urban 

De deelnemers van de wedstrijden disco, modern, jazz, show en urban zijn over het algemeen zeer 

tevreden over deze circuits. Er zijn echter wel enkele werkpunten: de accommodaties zijn soms te 

klein of niet voorzien voor danswedstrijden van deze aantallen en er kan nog meer geïnvesteerd 

worden in de uitstraling van de wedstrijd (vloer, belichting, geluid, …). Het blijft ook een moeilijke 

oefening om de duur van de wedstrijden aangenaam te houden voor deelnemers en bezoekers. 

Daarnaast worden er nog steeds nieuwe, concurrerende danscircuits opgericht. 

2) Standard en Latin 

De deelnemers van de wedstrijden Standard en Latin zijn tevreden over het aantal wedstrijden dat 

georganiseerd wordt en over de accommodatie. Ook het inschrijvingssysteem verloopt prima. De 

ondersteuning vanuit Danssport Vlaanderen kan nog verbeteren. 

 

Conclusie 

1) Disco, modern, jazz, show en urban 

- Investeren (sterkte & kans): zorgen dat de organisatie goed blijft (organisatieteam, extra 

uitstraling, …). 

- Beslissen: blijven inzetten op initiatieven om wedstrijddansen attractief te maken en de 

instapdrempel zo laag mogelijk te houden. 

o Verdedigen (sterkte & bedreiging): blijven inzetten op de eigenheid van ons 

circuit en bij het opstellen van de kalender rekening houden met de data van 

andere circuits. 

- Schade beheersen (zwakte & bedreiging): een blijvende evaluatie van de wedstrijden en 

eventuele bijsturing is nodig. Daarnaast is overleg nodig met de Waalse federatie, gezien 

bepaalde wedstrijden nationaal georganiseerd worden. 

2) Standard en Latin 

Gezien de wedstrijddansers Standard/Latin over het algemeen zeer tevreden zijn, zal Danssport 

Vlaanderen ervoor zorgen dat de wedstrijdorganisatie goed blijft (organisatieteam, extra uitstraling, 



 

 

…). Daarnaast zullen we blijven inzetten op initiatieven om wedstrijddansen Standard/Latin 

attractief te maken en de instapdrempel zo laag mogelijk te houden. Daarbij willen we ook inzetten 

op de eigenheid van het circuit Standard/Latin waarbij rekening wordt gehouden met de andere 

wedstrijdstrijdcircuits binnen Standard/Latin. 

 

Doelstellingen 

SD2: Tijdens deze Olympiade worden er kwaliteitsvolle wedstrijden georganiseerd  

OD 2.1. Jaarlijks worden er danswedstrijden aangeboden in actuele dansstijlen. 

OD 2.2. Tijdens deze Olympiade wordt de samenwerking op internationaal niveau verder 

uitgebouwd. 

OD 2.3. Blijvend investeren in ons jurykorps. 

OD 2.4. Wedstrijdcircuit Standard/Latin organiseren. 

OD 2.5. Blijvend investeren in ondersteuning voor wedstrijddansers – Project  

            Ambassadeurs. 

  



 

 

3.1.3. Dansen is clubwerking 

 

Beleidsvisie 

Met respect voor de eigenheid van elke club willen we de clubs 

ondersteunen in hun ontwikkeling naar professionalisme en kwaliteit. 

Clubs die kwaliteit aanbieden en uitstralen, zullen meer leden aantrekken. 

Daarom wil Danssport Vlaanderen inzetten op een sterke omkadering van 

haar clubs. Dat willen we doen door de clubondersteuning efficiënter te 

maken en door in te zetten op kwaliteitsverhoging in de clubwerking en 

op ledenbinding.  

 

Resultaat van het onderzoek 

1) Clubondersteuning 

Uit de tevredenheidsenquête blijkt dat de clubs over het algemeen tevreden zijn over de 

aangeboden clubondersteuning in de afgelopen beleidsperiode. 

Er zijn wel enkele aandachtspunten: 

- Het welkomstpakket werd zeker positief beoordeeld alhoewel de helft van de clubs dit maar 

ontvangen had op het moment van de bevraging. 

- Handleidingen: de helft van de clubs geeft aan de info hierover niet te kennen of niet te 

gebruiken. 

- Clubbezoeken: hier wordt weinig gebruik van gemaakt. Clubs nemen niet het initiatief om 

dit aan te vragen. 

- Promotiemateriaal: het budget is oké. Van de mogelijkheid om promotiematerialen te 

lenen, wordt weinig gebruik gemaakt. 

- Interesse in clubmeetings, maar niet in een clubcongres. 

- Interesse in het kwaliteitslabel. 

- Schatkist: dit is een meerwaarde voor de clubs. 

 

2) Kwaliteit 

• Er vroegen in 2020 194 clubs het kwaliteitslabel aan.  

• Clubs scoren over het algemeen goed op ‘accommodatie’. 

o Deze categorie werd bewust zeer laagdrempelig gehouden. 

o Op deze categorie voeren we nog specifiek een steekproefsgewijze controle uit. 

o Wij zijn vooral zeer tevreden over het aantal clubs met parket- of balletvloer in hun 

danszaal. Dat is naar blessurepreventie toe zeer belangrijk voor de gezondheid en 

lichamelijke ontwikkeling van de dansers. 



 

 

 

 

• Op het onderdeel ‘gediplomeerde lesgevers’ scoren de clubs in het algemeen minder 

goed en zien we verschillende tekorten. Deze categorie werd wel streng beoordeeld, 

aangezien we dit als federatie een belangrijke categorie voor een club vinden. Een 

kwaliteitsvolle dansclub hebben, start bij kwaliteitsvolle lessen en lesgevers. 

o Toch merken we als federatie dat we al op de goede weg zijn, want slechts 8,8% 

van de bevraagde clubs heeft helemaal geen gediplomeerde lesgever in dienst. 

 

 

• Bijna de helft van onze bevraagde clubs werkt met een tool om hun inschrijvingen digitaal 

te kunnen verwerken. Door een samenwerking met ‘Ledenbeheer’ ondersteunen we de 

clubs nog verder met de administratieve last van hun inschrijvingen. We hopen onderstaand 

percentage dus nog te verhogen naar volgende edities toe. 



 

 

 

• Van alle bevraagde clubs die actuele dansstijlen aanbieden geeft er maar liefst 72% jaarlijks 

een dansshow. Als federatie vinden wij het belangrijk dat ook de recreatieve dansers kunnen 

genieten van een podiumkans. Dat is organisatorisch zeker een inspanning voor de clubs, 

die wij als organisatie via het kwaliteitslabel ook willen erkennen en waarderen.  

 

 

 

• Slechts 24,2% van de bevraagde clubs geeft aan een aansprekingspunt integriteit te 

hebben. Dat is een werkpunt voor ons integriteitsbeleid de komende beleidsperiode. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusie 

De clubs zijn over het algemeen zeker tevreden over de clubondersteuning. Daarom zal de huidige 

ondersteuning grotendeels behouden blijven, met aanvulling van o.a. webinars en clubmeetings. 

Daarnaast zien we als federatie de nood om in te zetten op ledenbinding en moeten we de 

voordelen van aansluiten bij Danssport Vlaanderen extra benadrukken. Ondanks de digitalisering 

moeten we ook aandacht blijven hebben voor het analoge om iedereen te bereiken. Daarbij moeten 

we ook regelmatig feedback vragen aan onze clubs. 

Gezien de grote respons van de clubs wat betreft de deelname aan het kwaliteitsproject en het 

belang dat Danssport Vlaanderen hecht aan kwaliteitsvolle dansclubs, zal er ook in de volgende 

olympiade verder gewerkt worden aan kwaliteitsverhoging in de clubwerking. 

 

Doelstellingen 

SD3: Danssport Vlaanderen wil een kwaliteitsverhoging realiseren in de clubwerking 

door in te zetten op een performante omkadering in clubwerking . 

OD 3.1. Clubondersteuning verbeteren en efficiënter maken. 

OD 3.2. Kwaliteitsverhoging in de cluborganisatie. 

OD 3.3. Inzetten op ledenbinding (clubs + leden). 

  



 

 

3.1.4. Dansen is groeien 

 

Beleidsvisie 

Lesgevers die zichzelf blijven ontplooien, laten dansers groeien. Wie les 

krijgt van een lesgever die een opleiding of bijscholing heeft gevolgd, 

krijgt immers veel meer groeimogelijkheden. Dat willen wij als federatie 

zo veel mogelijk aanmoedigen. We willen dat doen door een voldoende 

groot aanbod van kwalitatieve vormingen aan te bieden, verspreid over 

heel Vlaanderen. Daaronder vallen enerzijds onze bijscholingen voor 

lesgevers en anderzijds de meerdaagse dansopleidingen voor lesgevers in 

samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. Middels een interessant 

lidmaatschap voor lesgevers hopen wij dat steeds meer opgeleide 

lesgevers de weg vinden naar Danssport Vlaanderen.  

Samen meer lesgevers beter opleiden, daar gaan we voor. 

 

Resultaat van het onderzoek 

1) Bijscholingen 

Van het totaal aantal aangesloten lesgevers is 84% op geen enkele bijscholing actuele dans 

aanwezig in 2017-2018, en 16% is op 1 tot 3 bijscholingen aanwezig. In 2018-2019 is er 85% op 

geen enkele bijscholing aanwezig en 15% op 1 tot 3 bijscholingen aanwezig. 

Lesgevers zijn volgens de tevredenheidsenquête over het algemeen tevreden over de bijscholingen. 

Met name de inhoud, de docenten en de accommodaties worden als goed of zelfs uitstekend 

ervaren. De afstand tot de locatie van de opleiding is voor velen te ver. Sommigen vinden het aantal 

bijscholingen net voldoende of te weinig. 

2) Opleidingen 

A) Trainersgraad = het aantal aangesloten gediplomeerde lesgevers t.o.v. aantal leden.  

Vergelijking: de gemiddelde trainersgraad over alle sporttakken heen in 2018 =19,96 

gediplomeerde lesgevers/1000 leden. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 (status 

24/8) 

4,4 lesgevers/1000 

leden 

4,4 lesgevers/1000 

leden 

5 lesgevers/1000 

leden 

5,8 lesgevers/1000 

leden 

 

B) Totaal aantal georganiseerde opleidingen + totaal aantal inschrijvingen + gemiddeld 

slagingspercentage over alle opleidingen heen: 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

# opleidingen 4 4 8 8 

# inschrijvingen 56 48 117 91 



 

 

Gemiddeld 

slagingspercentage 

86% 81% 68% Cijfers nog niet 

bekend 

 

C) Tevredenheid opleidingen 

Lesgevers, clubbestuurders en dansers zijn volgens de tevredenheidsenquête over het algemeen 

tevreden over de opleidingen. Met name de inhoud, de docenten, en de accommodaties worden 

als goed ervaren. We willen die resultaten in de volgende beleidsperiode behouden of, liever nog, 

betere resultaten voorleggen. Uitdagingen daarbij zijn hoofdzakelijk een goede communicatie door 

alle partijen naar aanloop van en tijdens de opleiding, het in balans houden van de tijdsintensiteit 

van een opleiding en het in het oog houden van de drop-out en het slagingspercentage. 

 

Conclusie 

1) Bijscholingen 

Slechts een minderheid neemt deel aan een bijscholing. In 2024 willen we dat minstens 20% van 

het aantal aangesloten lesgevers deelneemt aan minstens 1 sporttechnische bijscholing van 

Danssport Vlaanderen. Dat doen we door te blijven inzetten op de sterktes van onze bijscholingen 

(inhoud, docenten en accommodaties). Anderzijds zetten we in op het organiseren van meer 

bijscholingen die aansluiten op de behoeften van de lesgevers, meer en betere promotie en het 

zorgen voor meer opkomst door het uitvoeren van concrete acties (zoals een docent met 

naamsbekendheid inhuren). 

2) Opleidingen 

Het aantal gediplomeerde lesgevers stijgt ieder jaar. We willen tegen 2024 een nog hogere stijging 

in het aantal gediplomeerde lesgevers aangesloten via een club t.o.v. het aantal leden (= de 

trainersgraad). Om dat te bereiken, blijven we inzetten op een hoge tevredenheid van de 

(potentiële) cursist. Uitdagingen daarbij zijn hoofdzakelijk een goede communicatie door alle 

partijen naar aanloop van en tijdens de opleiding, het in balans houden van de tijdsintensiteit van 

een opleiding en het in het oog houden van de drop-out en het slagingspercentage. Daarnaast 

willen we ook focussen op het vormgeven van nieuwe opleidingen waar vraag naar is, en de 

bestaande opleidingen verder afstemmen op de behoeften van de cursist. Tot slot hopen wij dat 

steeds meer opgeleide lesgevers hun weg vinden naar Danssport Vlaanderen, middels een 

interessant lidmaatschap voor lesgevers. 

 

Doelstellingen 

SD4: Danssport Vlaanderen zal (al dan niet in samenwerking met andere organisaties) 

in de beleidsperiode 2021-2024 kwalitatieve vormingen organiseren voor (potentiële) 

lesgevers (=trainers).  

OD 4.1. In 2024 doet minstens 20% van het aantal aangesloten lesgevers mee aan 

minstens 1 sporttechnische bijscholing van Danssport Vlaanderen. 



 

 

OD 4.2. De trainersgraad (= aantal aangesloten gediplomeerden via een dansclub t.o.v. 

             het aantal leden) is in 2024 idealiter 10/1000 leden. 

 

  



 

 

3.2. ALGEMENE WERKING 
 

3.2.1. Dansen is communiceren 

 

Beleidsvisie 

Door middel van dans kun je heel veel zeggen, maar voor een danssportfederatie is communiceren 

over dans allicht nog belangrijker: ter promotie, ter verantwoording, ter ondersteuning, voor 

informatieverstrekking, voor een goede samenwerking,… Communicatie is cruciaal in elk domein 

van onze werking: in elke doelstelling die we onszelf stellen, zal communicatie over de projecten 

een rol spelen. 

Toch hebben we ervoor gekozen om een aparte doelstelling te voorzien rond communicatie, eerder 

dan in elke doelstelling een luik communicatie te voorzien. Dat doen we om duidelijk één globaal 

en gestructureerd communicatiebeleid te voeren, dat vertaald kan worden naar de verschillende 

deeldomeinen van onze werking. 

Ons doel daarbij is duidelijk: in 2024 willen we bij onze verschillende stakeholders een uitstekende 

reputatie hebben op vlak van communicatie. Dat vertalen we naar 4 concrete aspecten: interne 

communicatie, externe communicatie, promotie (van dans, onze werking en die van onze clubs) en 

perscommunicatie. 

Resultaat van het onderzoek 

Uit de tevredenheidsenquête omtrent communicatie bleek dat alle doelgroepen over het algemeen 

tevreden zijn over onze communicatie (5 = “zeer tevreden” / 1 = “zeer ontevreden”):  

 

We willen daarbij dus graag verder gaan op hetzelfde elan en in de volgende beleidsperiode 

gelijkaardige, of liever nog betere, resultaten voorleggen. Uitdagingen daarbij blijken het 

ontwikkelen van persrelaties, de continue aandacht die jongerencommunicatie vraagt (o.a. blijven 

meegaan met en inspelen op trends), het voldoende diversifiëren van de communicatie naar de 

verschillende doelgroepen en het (blijven) creëren van een community gevoel. Bij sommige kanalen 

is er ook verbetering mogelijk op technisch vlak (o.a. website, nieuwsbrief). De update van het 
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tijdschrift Swing is al gestart in het jaar 2020, maar het is nog te vroeg om die vernieuwing te 

evalueren. 

Conclusie 

De huidige stakeholders zijn tevreden over de communicatie van Danssport Vlaanderen. Daarom 

willen we inzetten op diezelfde kanalen en doelgroepen, met aandacht voor de werkpunten die 

naar boven kwamen uit de tevredenheidsenquête en SWOT-analyse: jongerencommunicatie, 

diversifiëring, community gevoel, opvolgen van nieuwe tendensen/trends. Daarnaast willen we 

nieuwe doelgroepen bereiken, met bijzondere aandacht voor pers/media. Op vlak van interne 

communicatie moet de focus vooral liggen op informatiedoorstroom tussen verschillende partijen. 

Alles overkoepelend moet er blijvende aandacht gaan naar het strategische, planmatige aspect van 

communicatie, het bewaken van de tone of voice en huisstijl en het blijvend updaten van het 

crisiscommunicatieplan. 

Doelstellingen  

SD5: In 2024 wil Danssport Vlaanderen bij al haar stakeholders een uitstekende 

reputatie hebben op vlak van communicatie.  

OD 5.1. Danssport Vlaanderen wil tegen 2024 haar interne communicatie blijven verbeteren, 

zodat alle medewerkers, maar ook commissies en bestuursleden voldoende geïnformeerd 

zijn over elkaars werk(ing). 

OD 5.2. Danssport Vlaanderen wil tegen 2024 haar externe communicatie optimaliseren 

door de huidige tools te verbeteren en in te zetten op nieuwe trends. 

OD 5.3. Danssport Vlaanderen wil in deze beleidsperiode promotionele communicatie-

campagnes voeren om haar clubs en haar eigen werking te promoten en ondersteunen. 

OD 5.4. Danssport Vlaanderen wil tegen 2024 haar persrelaties verbeteren door meer 

contacten te leggen en blijvend in te zetten op interessante content en de mediakansen die 

zich bieden.  



 

 

3.2.2. Dansen is plezant 

 

Beleidsvisie 

Dansen is plezant, maar medische of ethische problemen kunnen een domper zetten op de 

dansvreugde. Dat willen wij als dansfederatie uiteraard vermijden. Ons doel is een federatie te zijn 

waar iedereen zich thuis voelt en waar medische of ethische problemen zo min mogelijk 

voorkomen. En als ze voorkomen, moeten ze zo snel en doeltreffend mogelijk worden aangepakt. 

Daarom willen we deze beleidsperiode focussen op een integraal beleid op zowel medisch als 

ethisch vlak. Daarmee bedoelen we: zowel inzetten op monitoring en analyse, als sensibilisering en 

preventie, als reactie. Een goede communicatie hoort daar uiteraard ook bij. 

 

Resultaat van het onderzoek 

Op vlak van gezond sporten, baseren we ons beleid op 2 aspecten: onze eigen ongevalcijfers en 

wetenschappelijk onderzoek. Er worden namelijk heel weinig ongevallen gemeld, waardoor enkel 

uitgaan van die cijfers mogelijk een foute richting aangeeft op vlak van beleid. Uit de 

wetenschappelijke literatuur (zie Get Fit 2 Dance) blijkt dan ook dat in dans de meest voorkomende 

letsels, overbelastingsletsels zijn. Dat zijn letsels die je niet meteen in verband brengt met een 

“ongeval” en waarvoor dus vaak geen ongevalformulier wordt ingevuld. Daarnaast is dans een 

jurysport, waarin het uiterlijk bewust (kledij, make-up) of onbewust (het esthetische) een rol speelt 

in de beoordeling. Dat zijn factoren die een risico kunnen geven op eetproblemen, waarvoor we 

dus ook aandachtig moeten zijn. 

Op vlak van ethisch sporten zullen we de volgende beleidsperiode, in lijn met de decretale 

verplichtingen, in de eerste plaats inzetten op ons integriteitsbeleid. Op dat vlak moeten we ook 

vooral uitgaan van de wetenschappelijke literatuur, gezien het aantal meldingen bij onze API’s 

vooralsnog laag ligt. Uit die literatuur blijkt dat 39% van de sporters voor de leeftijd van 18 jaar 

psychisch geweld ervaart, 13% fysiek geweld ervaart en 11 %, pesten (zie Tine Vertommen, Ongelijk 

spel. Seksueel geweld in de kinder- en jeugdsport). 17% ervaart voor de leeftijd van 18 jaar bovendien 

seksueel grensoverschrijdend gedrag (zie ICES). Risicofactoren voor (seksueel) grensoverschrijdend 

gedrag die ook aanwezig zijn in dans, zijn o.m.: de macht van de coach/autoriteitsfiguur, de 

lichamelijkheid van de sport, topsport, het gebrek aan een formeel beleid omtrent vrijwilligers en 

sociale machtsverschillen/groepsdruk. 

 

Conclusie 

Uit ons onderzoek en onze SWOT-analyse is gebleken dat we, zowel voor gezond sporten als voor 

ethisch sporten, het best inzetten op een gestructureerd, alomvattend (preventie & sensibilisering, 

monitoring & analyse, reactie) beleid rond enkele dansspecifieke risico’s. Voor gezond sporten zijn 

aandachtspunten daarbij de overbelastingsblessures en eetproblemen. Voor ethisch sporten ligt de 

focus op het antidopingbeleid (niet door problemen daaromtrent, maar wegens de wettelijke 

verplichtingen) en het integriteitsbeleid. Aandachtspunten bij dat integriteitsbeleid  zijn de functie 

https://dansligasport.sharepoint.com/:p:/g/beleid/sporten/EWM8G5xIKStDrr9GloAAVVYBGK9JyoI3Uq0r7lu-wveGnw?e=W5ytLY
http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/seksueel_grensoverschrijdend_gedrag


 

 

van API (bekendheid ervan, maar zeker ook de interne werking: workload, opleiding, mandaat,…) 

en de betrokkenheid van de adviesraad Gezond en Ethisch Sporten. 

Overkoepelend zijn een goede communicatie en vertaling van ons beleid naar het clubniveau 

belangrijke aspecten voor het slagen van onze doelstelling. Naast de focus op voorgaande 

aspecten, kan het beleid uiteraard steeds bijgestuurd worden in functie van wijzigende 

omstandigheden of kan er ingespeeld worden op thema’s aangeleverd vanuit bv. Gezond Sporten 

Vlaanderen of ICES. 

 

Doelstellingen 

SD6: In 2024 wil Danssport Vlaanderen een federatie zijn waarin iedereen op een 

ethische en gezonde manier actief kan zijn en waarin elke betrokkene zich thuis voelt.  

OD 6.1. Gedurende de beleidsperiode voert Danssport Vlaanderen een integraal beleid rond 

“gezond dansen”, waarover ook regelmatig gecommuniceerd wordt naar de relevante 

stakeholders. 

OD 6.2. Gedurende de beleidsperiode voert Danssport Vlaanderen een integraal beleid rond 

“ethisch dansen”, waarover ook regelmatig gecommuniceerd wordt naar de relevante 

stakeholders.  



 

 

3.2.3. Dansen is besturen 

 

Beleidsvisie 

Besturen is vooruitzien! We willen een federatie uitbouwen waar clubs, docenten en dansers zich 

thuis voelen en waar Danssport Vlaanderen als een steunpilaar kan fungeren. Dat alles begint bij 

‘goed besturen’. Daarom proberen we de harde indicatoren van het decreet maximaal te realiseren. 

Daarnaast maakten we de keuze om de meest relevante zachte indicatoren te implementeren. Last 

but not least, zal ‘good governance’ niet enkel op bestuursniveau bewaakt worden, maar ook in de 

verschillende commissies. 

 

Resultaat van het onderzoek 

1) Resultaten Goed Bestuur harde indicatoren (resultaat ontvangen van Sport Vlaanderen) 

2019: totaal scorepercentage 91,38% 

- Dimensie transparantie 100,00% 

- Dimensie democratie 86,11% 

- Dimensie interne verantwoording en controle 88,64% 

2018: totaal scorepercentage 81,32% 

- Dimensie transparantie: 100% 

- Dimensie democratie 78.03% 

- Dimensie interne verantwoording en controle 88.64% 

2) Resultaten Goed Bestuur zachte indicatoren 

Danssport Vlaanderen is in de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen overeengekomen om 

zich in te zetten op 4 zachte indicatoren in het teken van Goed Bestuur: 

Nr.3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs. 

Score 2016: 2 

Score 2017: 3 

Score 2018: 3 

Score 2019: 4 

 

Criteria: 

- De organisatie publiceert het aantal leden op de website. 

- De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 

- De organisatie publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: 

naam, website, adres en email. 

- De organisatie publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve aanbod. 

=> dit item werd niet gerealiseerd in 2019, maar wordt operationeel gemaakt in 2020. 

                     



 

 

Nr. 4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen. 

Score 2016: 0 

Score 2017: 1 

Score 2018: 1 

Score 2019: 2 

 

Criteria: 

- De mandaten van een deel van de leden van de Raad van Bestuur zijn beperkt. 

=> De mandaten van de commissieleden en RvB zijn beperkt, 1 mandaat is 4 jaar. Om de 

2 jaar is de helft uittredend en herverkiesbaar. 

- Na een bepaald aantal termijnen moeten alle leden van de Raad van Bestuur minstens 

een termijn overslaan, voordat ze zich opnieuw herverkiesbaar kunnen stellen. 

=> Enkel voor de taak van voorzitter is voorlopig een beperking van 3 termijnen 

omschreven. 

 

Nr.9 De organisatie heeft een gedragscode. 

Score 2016: 0 

Score 2017: 1 

Score 2018: 2 

Score 2019: 3 

 

Criteria: 

- De Raad van Bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de 

Raad van Bestuur, de directie en het uitvoerende personeel en verankert die in de statuten 

en het intern reglement. 

=> gedragscode is verankerd in het Vademecum. 

- De gedragscode bevat minstens volgende elementen: de verplichting om integer te 

handelen; een onkostenregeling, een geschenkenregeling; procedures inzake 

belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde of daadwerkelijke 

belangenconflicten worden gemeld en dat de commerciële transacties met een derde partij 

waarmee een bestuurslid een relatie heeft, voorafgaand ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering of een door de Algemene Vergadering 

gemandateerd orgaan. 

=> gedragscode: Vademecum vanaf p.77. 

- De Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering in kennis gesteld van de codes. 

=> OK sinds 2018. 

- De leden van de Raad van Bestuur, de directie en uitvoerende personeel hebben de code 

ondertekend. 

=> OK sinds 2018. 

Nr.13 De Raad van Bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités. 

Score 2016: 0  

Score 2017: 1 



 

 

Score 2018: 2 

Score 2019: 3 

 

Criteria: 

- De Raad van Bestuur onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en 

bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te 

leggen in het intern reglement. 

- De Raad van Bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke 

beslissingen en het uitzetten van de strategie. 

- Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun 

adviezen/beslissingen toe te lichten. 

- Het intern reglement bepaalt dat in het geval de Raad van Bestuur besluit af te wijken van 

een advies/beslissing van een comité, dat gemotiveerd wordt toegelicht. 

=> In de praktijk wordt dit toegepast, maar dat staat niet expliciet vermeld in het Vademecum. 

 

Danssport Vlaanderen heeft een Good Governance charter, dat is ondertekend door de 

bestuursleden. 

 

Conclusie 

De scores van zowel de harde als de zachte indicatoren volgen een stijgende lijn. Die tendens willen 

we zeker aanhouden tijdens de komende olympiade. Niet enkel op het bestuursniveau willen we 

‘goed besturen’, maar zeker ook samen met het personeel en de vrijwilligers in de commissies. 

Daarom zal Danssport Vlaanderen een integraal beleid inzake Goed Bestuur voeren. 

 

Doelstellingen 

SD7: Danssport Vlaanderen wil  tijdens deze beleidsperiode blijven inzetten op de harde 

en zachte indicatoren voor Goed Bestuur die opgenomen zijn in het Beslu it van de 

Vlaamse regering. 

OD 7.1. Danssport Vlaanderen zal een integraal beleid voeren rond Goed Bestuur 

             zowel op bestuursniveau als in de commissies.  



 

 

3.2.4. Dansen is organisatie 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil een algemene werking hebben die maximaal tegemoet komt aan de 

behoeften en wensen van haar klanten (clubs, lesgevers, leden). Daarom is het belangrijk dat 

verschillende deeldomeinen afgestemd zijn op elkaar en op onze klanten, om zo tot een coherente 

werking te komen. Daarnaast is het zeker belangrijk dat elk deeldomein (OD’s) kwalitatief 

onderbouwd is. 

 

Resultaat van het onderzoek 

Door interne evaluatie:  

1) Organisatie: evaluatie commissies 

Voor elke commissie werd een evaluatie gedaan door de commissievoorzitter en het personeelslid 

dat commissieverantwoordelijke is. De resultaten van alle evaluaties werden besproken op de 

bestuursvergadering. Daaruit werden volgende conclusies getrokken: 

- De expertise van de sterk geëngageerde commissieleden en specialisten kan nog optimaler 

werken als er overleg en samenwerking is tussen commissies. 

- De commissieleden hebben drukke agenda’s, dus is het wenselijk om: 

o nog meer met videocalls te werken; 

o te overleggen met verschillende commissies als het over gemeenschappelijke items 

gaat. 

- Blijven inzetten op geëngageerde vrijwilligers met expertise. 

- Efficiëntie van de vergaderingen bewaken. 

Uit bovenstaande evaluatie werd besloten om vanaf 2020 in te zetten op: 

- het zoeken naar welke agendapunten in meer dan 1 commissie besproken moeten 

worden en welke commissies raakvlakken hebben; 

- het organiseren van beleidsdagen per domein:  

o Opleidingen (lerarencommissie SLS + lerarencommissie AD + mogelijk 

sportcommissie en wedstrijdcommissie) 

o Wedstrijdwerking (sportcommissie en wedstrijdcommissie) 

o Recreatief dansen (seniorencommissie + commissie recreatief dansen + …) 

- het evalueren van het aantal commissies en het organiseren van werkgroepen. 

 

2) Personeelsbeleid - Interne evaluatie op beleidsdag en vergaderingen september en 

oktober 2019 

 

Beleidsdag 22/10/2019: 

- Iedereen vindt dat het goed gaat. 



 

 

- Rollen dienen nog duidelijker omschreven te worden. 

 

Evaluatie en verbeterpunten interne werking (meetings september en oktober 2019): 

- Iedereen voelt zich goed bij Danssport Vlaanderen. 

- Iedereen doet zijn/haar job graag. 

- Iedereen zou graag zijn/haar taken en verantwoordelijkheden in de toekomst grotendeels 

behouden. 

- Nood aan het aflijnen van het takenpakket van het personeel en aan professionalisering. 

- Nood aan verhogen van betrokkenheid en creativiteit. 

 

3) IT – interne evaluatie vergadering 24/10/2019 

- Nieuwsbrieven: aanpassingen 

- Ledenprogramma: aanpassingen intern en voor clubs 

- Automatisering wedstrijdcircuit: operationeel 

 

 

4) Financieel – analyse 

- Jaarlijkse rapportering op bestuursvergadering en Algemene Vergadering. 

- Mei 2020 n.a.v. wet overheidsopdrachten: grens subsidie / eigen inkomsten is bijna 50/50. 

 

Conclusie 

Door de interne analyses weten we per deeldomein waar de focus ligt. Het intern goed functioneren 

ligt aan de basis van een goede federatiewerking. In de komende beleidsperiode zal Danssport 

Vlaanderen daar dan ook optimaal op inzetten. 

 

Doelstellingen 

SD8: In deze beleidsperiode wil Danssport Vlaanderen er op toezien dat er een 

gestructureerd beleid gevoerd wordt op de verschillende deeldomeinen: organisatie, 

personeel, financiën en IT-werking. 

 

Organisatie  

OD 8.1. Danssport Vlaanderen wil de interne organisatie afstemmen op haar vrijwilligers 

en klanten (clubs, lesgevers, leden). 

Personeel 

OD 8.2. Danssport Vlaanderen wil het functioneren en participeren in de werking van de 

organisatie van medewerkers verder stimuleren. 

IT 



 

 

OD 8.3. Danssport Vlaanderen wil blijven investeren in vernieuwing van IT-gebruik om  

             zo administratieve vereenvoudiging door te voeren in een moderne organisatie. 

Financieel 

OD 8.4. Danssport Vlaanderen wil een gezonde organisatie zijn met voldoende financiële 

armslag, waarbij gestreefd wordt naar een jaarlijks financieel overschot zodat de 

afhankelijkheid van subsidies kleiner wordt. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.3. BELEIDSFOCUSSEN 
 

3.3.1. Dansen is jeugdsport 
 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil zo veel mogelijk jongeren op een kwalitatieve manier in contact brengen 

met dans. Dat zowel op recreatief als competitief niveau. 

Het is belangrijk dat we blijven inzetten op en investeren in de jeugd omdat enkel zij een mooie 

toekomst voor de danssport kunnen verzekeren. Daarom willen we onze clubs aanmoedigen om 

een kwaliteitsvolle jeugdwerking uit te bouwen of hun bestaande jeugdwerking verder te 

ontwikkelen. Dat doen we onder meer via ons jeugdsportproject “De schatkist”. 

 

Resultaat van het onderzoek 

Van de 69 clubs die in 2019 een subsidie ontvingen, hebben 57 clubs de tevredenheidsenquête 

ingevuld. Alle clubs gaven een tevredenheidsscore van 3 op 5 of hoger. We merken daar dus dat 

de clubs die een dossier indienen, tevreden zijn over het project.  Alle clubs gaven bovendien aan 

dat ze het jaar nadien weer een dossier zouden indienen. Wat we echter zouden willen verbeteren, 

is via het project nog meer jeugdleden bereiken (via onze clubs).  

 

Bij de vraag over welke thema’s de clubs zelf het belangrijkst vinden, kregen we onderstaande 

reacties: 

 

 
We zien dat bijna de helft van de clubs het meeste belang hecht aan een goed bestuur en een 

goede structuur van de club. Momenteel zetten wij het meest in op de kwaliteit van de lesgevers, 

die voor de clubs zelf op de tweede plaats staat. In de volgende beleidsperiode willen we het thema 

ethiek ook opnemen in ons jeugdsportproject; een thema waarin zowel het clubbestuur als de 

lesgevers een cruciale rol spelen. 

 

Uit het onderzoek blijkt wel dat ook het grootste deel van onze clubs het belang van een 

gediplomeerde lesgever erkent (zie grafiek hieronder). We willen onze jeugddansers op een 

kwalitatieve manier in contact brengen met de danssport. Daarom zullen we daarop blijven 

inzetten. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

 

Tabel 1: Beknopt overzicht jeugdsportproject 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

totale subsidie verdeeld over dansscholen  € 32 695,43   € 35 000,00  € 39 500,00 € 32 552,85 

max gesubsidieerd door Sport Vlaanderen  € 29 195,43   € 31 014,36  € 35 000,00 € 28 885,70 

aantal jeugdleden federatie 23385 26371 26773 28076 

aantal jeugdleden clubs die subsidie 

ontvingen 15881 16715 17125 15538 

aantal clubs Danssport Vlaanderen 270 279 296 299 

aantal clubs aanvraag Jeugdsport subsidie 78 77 81 70 

aantal clubs ontvangst Jeugdsport subsidie 74 75 77 69 

totaal aantal leden 39746 43334 45662 46839 

 

Om een goede conclusie van het onderzoek te kunnen vormen, analyseren we ook de 

cijfergegevens van vorige beleidsperiode. Het valt op dat er een constante was wat betreft het 

aantal clubs dat de subsidie aanvraagt. Vorig jaar hebben we echter het doel van onze 75 clubs niet 

bereikt. Daarom willen we daar komende jaren nog meer op inzetten. We doen dat door onze 

communicatie niet meer tot één middel (= mail) te beperken, maar ook actief promotie te voeren 

via onze sociale media (Instagram en Facebookpagina) en via de besloten Facebookgroep van 

clubbestuurders, waardoor we ons bereik aanzienlijk verhogen. 

In de opmerkingen van ons onderzoek zien we vaak dat het administratief zeer tijdrovend is om 

het dossier ieder jaar weer in te dienen. We bekijken hoe we die last kunnen verlagen. 

Zoals hierboven al werd aangegeven, zullen we ook het thema ethiek in de volgende beleidsperiode 

opnemen in ons jeugdsportproject. We doen dat omdat we onze clubs bewust willen maken van 

het belang ervan, en omdat we ze daarin willen ondersteunen. We zullen het thema dan ook 



 

 

onderbrengen in een bonussectie van het project. De clubs kunnen daarmee voorlopig enkel 

bonuspunten verdienen. 

 

Doelstellingen 

BF1: Danssport Vlaanderen wil tegen eind 2024 meer clubs subsidiëren via 'De 

schatkist' dan in 2016 en beoogt daarmee dat 'De schatkist' in 2024 betrekking zal 

hebben op meer jeugddansers dan in 2016. Doel is om de kwaliteit van de 

jeugdsportwerking in de dansclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de 

verhoging van de dansparticipatie van de jeugd (BF Jeugdsport).  

OD 1.1. Jaarlijks vragen minimaal 75 aangesloten clubs subsidies aan via 'De Schatkist' om 

hun jeugdwerking te versterken. 

OD 1.2.  Van al de aanvragen komen er elk jaar minstens 2 van nieuwe clubs (= clubs die 

nog nooit eerder deze subsidies hebben aangevraagd). 

 

  



 

 

3.3.2. Dansen is op kamp gaan 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil kwaliteitsvolle danskampen met overnachting blijven aanbieden om zo 

jongeren te laten kennismaken met de danssport of jongeren hun hobby te laten beoefenen, in 

geschikte centra met kwaliteitsvolle lessen die voldoen aan de vraag van de deelnemers. 

 

Resultaat van het onderzoek 

 

Verwerking enquête gesubsidieerde danskampen 2019 

# deelnemers 197          

Ingevulde  

evaluaties 194          

 Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht 

het kamp: in 

het algemeen 

117 60,31% 72 37,11% 5 2,58% 0 0 0 0 

je slaapplaats 44 22,68% 111 57,22% 38 19,59% 1 0,52% 0 0,00% 

het eten 64 32,99% 91 46,91% 35 18,04% 3 1,55% 1 0,52% 

sanitair 

(douches/wc) 

43 22,16% 85 43,81% 48 24,74% 16 8,25% 2 1,03% 

dagindeling 98 50,52% 86 44,33% 9 4,64% 1 0,52% 0 0,00% 

danslessen 144 74,23% 46 23,71% 4 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 

moeilijkheid 

van dansen 

69 35,57% 94 48,45% 31 15,98% 0 0,00% 0 0,00% 

afwisseling 

dansstijlen 

100 51,55% 74 38,14% 19 9,79% 1 0,52% 0 0,00% 

Avond-

activiteiten 

96 49,48% 79 40,72% 19 9,79% 0 0,00% 0 0,00% 

monitoren 165 85,05% 26 13,40% 3 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 

kampleiding 159 81,96% 32 16,49% 3 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 



 

 

Conclusie 

De danskampen worden heel positief geëvalueerd door de deelnemers. Dat willen we graag 

behouden. 

Doelstellingen 

BF2: Danssport Vlaanderen wil tijdens deze beleidsperiode danskampen met 

overnachting aanbieden.  

OD 2.1. In de periode 2021-2024 worden elk jaar danskampen met overnachting 

georganiseerd aangepast aan vraag deelnemers (marktconforme sportkampen) in 

geschikte centra en aan democratische prijzen. 

OD 2.2. Vanaf 2021 beoordelen minstens 70% van de deelnemers de kwaliteit van het 

danskamp als ‘zeer goed’ of ‘goed’. 

  



 

 

3.3.3. Dansen is innoveren 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil innoveren waar nodig. Met het toevoegen van breaking aan de 

Olympische Spelen te Parijs 2024 werd breaking erkend als (top)sport. Die nieuwe sport zo goed 

mogelijk voorzien van structuur en verder professionaliseren is een uitdaging voor de federatie. Een 

uitdaging die we graag aangaan. We willen met het innovatieve project ‘Building Blocks’ de brug 

slaan naar de underground breaking community. Een doelgroep die traditioneel zowel bij cultuur 

als sport aanleunt, maar aan belang wint bij sport. Op die manier willen we onze 

verantwoordelijkheid en leading role opnemen vanuit Danssport Vlaanderen. 

 

Resultaat van het onderzoek 

Er werd een SWOT-analyse uitgevoerd en meerdere meetings met potentiële partners gevoerd. De 

resultaten waren de volgende: 

- Er is nood aan een structuur die verbindend (interdisciplinair: cultuur/kunst/jeugd/sport) 

werkt, met oog voor de eigenheid en authenticiteit van breaking als element van de 

hiphopcultuur. 

- Er is nood aan een platform waar je terecht kunt voor info, kennis en de breakingagenda. 

- Er is nood aan het in kaart brengen van de breakingorganisaties en -werkingen en ook aan 

het onderzoeken van hoe die nu reeds werken. 

- Er is nood aan lesgevers, bijscholingen en begeleiding op lokaal niveau: 

o Bijscholing lesgevers 

▪ Kennis technisch/pedagogisch/historisch 

▪ Verbinden met de breaking scene en community (battles, cyphers, …) 

o Verbinding met de lokale breaking scene 

- Er is nood aan verbinding tussen lokale clubs/werkingen en de battle scene. 

- Er is nood aan transparantie. 

 

Conclusie 

Danssport Vlaanderen moet de breakers meer bereiken en meer zaken aan bieden dan enkel events 

(Unbreakable, BK, …). De doelgroep ‘breakers’ dienen we op een kwalitatievere manier te binden 

aan onze federatie. 

 

 

Doelstellingen 

BF3: Danssport Vlaanderen wil tegen eind 2024 de ‘nieuwe doelgroep’ breakers  

bereiken op een meer kwalitatieve manier. Het doel is om meer breaking lesgevers en 

breaking organisaties lid te maken van Danssport Vlaanderen en een positief imago 

aan te meten met de federatie , teneinde die nieuwe doelgroep van een duurzaam en 

kwalitatief aanbod te voorzien. 



 

 

OD: 2-Jaarlijks indienen van de beleidsfocus 'Breaking Blocks' 

Actie 1  Jaarlijks bereiken we minstens 100 lesgevers.  

Actie 2.  Jaarlijks bereiken we minstens 20 breakingorganisaties of clubs die breakinglessen 

aanbieden, waarvan 5 nieuw aangesloten clubs. 

  



 

 

3.3.4. Dansen is laagdrempelig 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen vindt het belangrijk dat iedere burger optimaal de kans krijgt om aan dans 

te participeren. Iedere burger ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, sociale achtergrond, 

fysieke beperking,… moet de mogelijkheid hebben om ergens te kunnen dansen. 

 

Resultaat van het onderzoek 

Met een interne werkgroep werden statistieken bekeken, werd een SWOT-analyse uitgevoerd en 

werden meerdere meetings en videocalls gevoerd met potentiële partners. De resultaten waren de 

volgende: 

- Danssport Vlaanderen bereikt te weinig jongens, vooral bij de jeugd: 

o Statistieken van 2019: 

▪ Het aantal leden aangesloten onder 19 jaar bij de clubs die deelnamen aan 

het Jeugdsportproject (+-70) ligt tussen 3 en 1331 leden, met een 

gemiddelde van 224 leden.  

▪ Er zijn slechts 5 van de deelnemende clubs die geen jongens hebben 

aangesloten. 

▪ Gemiddeld heeft een club 14 jongens, wat iets minder is dan de 16 van 2018 

en de 18 van 2017. 

o  Grafiek: verdeling geslacht bij de jeugddansers 2010 t.o.v. 2017: 

 

 

 

- De samenwerking met onze partners rond een jeugdbreakingcircuit werd stopgezet 

aangezien onze partners (Straatrijk, TWS, …) hun ondersteunende subsidies verloren. 

Daardoor is er een duidelijke nood om een nieuw, volledig door Danssport Vlaanderen 

ondersteund, jeugdbattlecircuit op te zetten. 



 

 

- Het is nodig om drempels te verlagen voor onze doelgroep ‘breakers’, waarin vele dansers 

afkomstig zijn van: 

o Lagere SES (Sociaal Economische Status) -groepen; 

o Etnisch-culturele minderheden. 

- Die doelgroepen bereiken we het best via volgende manieren: 

o Lagere SES-groepen: via verlagingen van inschrijfgelden, gratis aanbieden van 

competities en competities gratis maken voor het publiek. 

o Etnisch-culturele minderheden: via samenwerkingen met relevante partners 

(buurtsportwerkingen, scholen, lokale breakingorganisaties,…). 

 

 

Conclusie 

Danssport Vlaanderen moet inzetten op volgende doelgroepen. Dat kan via het aanbieden van 

breakingactiviteiten. 

• Jongens; 

• Lagere SES-groepen; 

• Etnisch-culturele minderheden. 

 

Doelstellingen 

BF4: Danssport Vlaanderen wil de komende 4 jaar via de beleidsfocus laagdrempelig 

sporten extra inzetten op volgende doelgroepen: jongens, lagere SE S-groepen en 

etnisch-culturele minderheden door een structureel breaking competitieplatform aan te 

bieden.  

OD 2-Jaarlijks indienen van de beleidsfocus 'Vlaamse Breaking Series' 

Actie 1. Het aantal jeugdleden bij de jongens laten stijgen met jaarlijks 10% tov het jaar 

ervoor. 

Actie 2. Het jaarlijks organiseren van breaking battles voor minstens 200 dansers 

 

  



 

 

3.3.5. Dansen is topsport  

 

Zie ook apart beleidsplan topsport breaking voor details. 

 

Beleidsvisie 

Danssport Vlaanderen wil een wereldspeler worden op vlak van breaking en een topsport breaking 

afdeling creëren die als voorbeeld kan dienen en de rest van de wereld kan inspireren. 

 

Missie & waarden  

Onze missie is het creëren van een breaking sportprogramma dat vastberadenheid en toewijding 

toont om sportieve resultaten op het hoogste niveau af te leveren, maar tegelijkertijd de culturele 

wortels en de hiphopeigenheid van breaking behoudt en respecteert. Daarnaast willen we inzetten 

op het verhogen van de breakingparticipatie en -beleving in Vlaanderen, evenals op de uitstraling 

van Vlaanderen in de wereld, via het uitbouwen van de link naar sportparticipatie en via een gerichte 

communicatie (topsport als middel).  

Respect: We waarderen individualiteit en diversiteit en zijn hoffelijk voor elkaar. We zullen ons 

uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij onze evenementen en 

op onze werkplek.  

Creatief: We moedigen innovatief denken aan en grijpen de kans om nieuwe dingen uit te 

proberen. We zijn niet bang om te falen.  

Teamwork: Sterke individuen die samenwerken als een sterk team.  

Integriteit: We gedragen ons in overeenstemming met de hoogste normen van eerlijkheid en 

ethiek. 

 

Doelstellingen 

BF5: Danssport Vlaanderen heeft op vlak van haar topsportwerking breaking 1 strategische 

doelstelling TOPSPORT ALS DOEL:  

Succes boeken op de grootste battles ter wereld en dat op een consistente manier, jaar na 

jaar, door breakers de juiste omkadering te bieden. 

  



 

 

4. Showtime 
 

En nu is het showtime: tijd om ervoor te gaan!  

In bijgevoegde spreadsheet vind je ons LUIK 2, met een overzicht van alle acties, timing, budgetten, 

enzovoort. 

 

 


