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“Stap vooruit”, geef jongeren kansen door ze te laten dansen.

Geachte heer Blokhuis,
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorgenomen plan voor een
maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.
Het is goed dat er prioriteit gegeven wordt aan het mentaal welzijn en de fysieke
gezondheid van de bevolking met specifieke aandacht voor jongeren en kwetsbare
groepen.
Als Dansondernemers Nederland denken wij graag met u mee:
● 75% van de jongeren sport in georganiseerd verband. 1
● Dansen staat in de top-5 van meest beoefende sporten onder jongeren. 2
● 79% danst onder leiding van professionele dansdocenten in georganiseerd
verband. 3
● Met een breed scala aan dansstijlen worden verschillende groepen jongeren
bereikt (van ballet tot breakdance).
De sociale waarde, bijdrage aan welbevinden en gezonde leefstijlontwikkeling van
sport zijn u uiteraard bekend. Naast het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de
mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, is het ook van groot belang om
bestaande activiteiten zo snel mogelijk weer te hervatten.
Dansscholen in Nederland zijn daarop voorbereid en kunnen per direct weer
jongeren in hun centra ontvangen, geheel volgens de geldende richtlijnen en
protocollen. Op deze wijze kunnen vele duizenden jongeren in heel Nederland de
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sociale contacten herstellen en gezond in beweging komen in hun geliefde
dansomgeving. Dit kost de overheid niets en dansondernemers kunnen na vele
maanden gedwongen sluiting eindelijk weer hun bijdrage leveren aan een gezonde
samenleving.
Uw voorstellen om zo snel als mogelijk, nog voordat het vo, mbo, hbo en wo weer
opengesteld worden, jongeren de ruimte te geven elkaar weer fysiek te ontmoeten in
dorps-, buurthuizen, bibliotheken en sporthallen (lees gemeentelijke faciliteiten) én
onder begeleiding van buurtsportcoaches aan activiteiten te laten deelnemen klinkt
misschien heel mooi, maar werkt een verdringingseffect van bestaande
professionele activiteiten in de hand. Dansscholen kunnen per direct open om
jongeren te ontvangen. Hoe leuk is het voor hen om in hun vaste, kleine lesgroep
onder professionele leiding hun favoriete sport weer op te kunnen pakken. U zult
veel jongeren hiermee oprecht een plezier doen!
Graag sluiten wij aan bij uw actieplan en nemen graag een actieve rol bij deze grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid, we zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Gudo Cools, voorzitter

Bart Wesseling, bestuurslid

Stichting Dansondernemers Nederland is een samenwerkingsverband van
brancheorganisaties, wedstrijdbonden, vakverenigingen en dansondernemers, die
ca. 2.388 dansaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks meer dan 1,4 miljoen
mensen dansen. Wij vertegenwoordigen dansondernemers in de meest
uiteenlopende dansstijlen.
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