
Geachte lezer,

Graag willen wij u vragen om mee te werken aan het onderzoek naar grensoverschrijdend 

gedrag in de danswereld, dat wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Verinorm. 

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren willen wij weten hoeveel mensen er dansen in 

Nederland en welke dansstijlen worden beoefend. We hebben hier momenteel geen zicht op 

en daarom sturen we u deze vragenlijst.

Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoekers, die aan het eind van deze brief 

genoemd worden, om uitleg als u vragen heeft. 

1. De vragenlijst

Om de omvang van het aantal dansers in Nederland op dit moment vast te stellen is er een 

online vragenlijst opgesteld. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over het aantal 

leerlingen of leden dat uw dansschool of dansopleiding omvat. Daarnaast vragen we naar de 

soorten dansstijlen die u aanbiedt en door hoeveel leerlingen een dansstijl beoefend wordt. 

Tot slot vragen we om uw contactgegevens zodat we u eventueel kunnen benaderen voor 

het vervolgonderzoek.

2. Het vervolgonderzoek

Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in de aard en omvang van 

grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld. 

Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in de danswereld. Het is belangrijk dat iedereen 

veilig kan dansen. We willen graag weten of dansers zich momenteel veilig voelen binnen de 

danswereld en of misschien wel eens vervelende ervaringen hebben gehad met iemand 

anders in de danswereld. Hierbij kan gedacht worden aan een docent, choreograaf, 

balletmeester, fysiotherapeut maar ook aan een andere danser. Met dit onderzoek wil het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de danswereld veiliger en gezonder 

maken. Uw hulp is daarom erg belangrijk. 

3. Wat we van u vragen

Voor een goed onderzoek is het van belang om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 

van het aantal dansers dat actief is in Nederland. We vragen u daarom om deze vragenlijst 



in te vullen. Alleen dan kunnen wij betrouwbare conclusies trekken over de aard en omvang 

van het grensoverschrijdende gedrag in de danswereld.

Voor het vervolgonderzoek willen wij uw hulp vragen om de dansers te bereiken. Als 

dansschool of dansopleiding staat u in nauw contact met uw leerlingen of leden. Als wij u 

mogen benaderen voor het vervolgonderzoek zullen wij daarom aan u vragen of u onze 

vragenlijst met hen zou willen delen. Als het aantal aanmeldingen voor het onderzoek te 

groot is, maken wij -als onderzoekers- een selectie uit de aanmeldingen. U krijgt hiervan 

bericht.

4. Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van deze mail of tijdens/na uw deelname vragen hebben over dit 

onderzoek kunt u contact opnemen met Marjan Olfers (m.olfers@verinorm.nl, 

+31628868893) of Anton van Wijk (a.vanwijk@verinorm.nl, +31623035340).

5. De link

Hierbij de link naar de vragenlijst:

https://verinorm.qualtrics.com/jfe/form/SV_7QBA0OPYGUdoXnE

We begrijpen dat we veel van u vragen, het kost zowel tijd als moeite om deze en toekomstige 
vragenlijsten te verspreiden. Dit onderzoek kan echter bijdragen aan een veiligere omgeving voor 
alle dansers in Nederland. Zo hopen we, samen met u, de sport nog mooier te maken.
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