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Dance Connects Community 2020
Dance Connects Community is een wijkgericht dansprogramma voor 60-plussers in Amsterdam en 
Amstelveen. In dit project wordt moderne dans ingezet als middel om ouderen te stimuleren om meer te 
bewegen en met elkaar en de samenleving in contact te komen.  

Door heel Amsterdam en in Amstelveen organiseren we moderne danslessen voor 60-plussers, die een 
cultureel én sociaal doel dienen. Gezondheid, fitheid en artistieke ambities gaan hand-in-hand met 
voorkoming van eenzaamheid, grotere zelfredzaamheid, netwerkvorming en verbinding met de buurt.  

Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om buiten de les contact te onderhouden en hun netwerk uit te 
breiden. We organiseren daarom culturele uitstapjes, dansevenementen voor jong en oud, en we bieden de 
mogelijkheid om als vrijwilliger te participeren binnen de community.  

Tot slot kunnen deelnemers van het project elkaar ook online treffen via de Dance Connects Community 
online. Op deze manier bouwen we aan een groeiend netwerk, waarin 60-plussers zich op creatieve wijze 
fysiek, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen.  

U heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ons netwerk in 2020. Hoewel het jaar er vanwege corona 
anders heeft uitgezien dan verwacht, hebben wij dankzij uw steun toch zo’n 300 ouderen in Amsterdam en 
Amstelveen kunnen betrekken bij het project. Daarnaast heeft ons alternatieve project Dans voor de Deur 
met 27 interactieve performances op 20 verschillende locaties in Amsterdam 670 kwetsbare ouderen 
beweging, steun en troost geboden in een tijd dat zij de link met de buitenwereld intens misten.  

U heeft met uw bijdrage meegewerkt aan gezondheid, welzijn, participatie en sociale cohesie van de 
doelgroep. Iets wat juist in dit jaar van extra groot belang was. We zijn ontzettend blij met uw steun en willen 
u graag informeren over het verloop van het project ten tijde van corona.  

In dit verslag leest u in hoeverre we erin geslaagd zijn onze doelstellingen te behalen, welke activiteiten we 
hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan. Klik vooral op alle hyperlinks in dit document, deze leiden u 
naar meer informatie in tekst en beeldmateriaal en zo krijgt u een volledig beeld van het project en de 
behaalde resultaten.  

Mocht u na het lezen van dit evaluatieverslag nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u uiteraard contact 
opnemen met de projectleider van Dance Connects Community, Floortje Rous. Alle contactgegevens vindt u 
aan het eind van dit verslag. 
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Activiteiten
Het programma van Dance Connects Community bestond uit wekelijkse moderne danslessen op 14 
verschillende locaties in Amsterdam en Amstelveen. Vanwege de coronapandemie, zijn er naast lessen op 
de binnenlocaties ook lessen in de openlucht en online gegeven. De lessen Moderne Dans 60+ vonden 
plaats op 10 binnenlocaties, 8 buitenlocaties en online. Het Slow Flow-aanbod voor senioren met 
verminderde mobiliteit werd verzorgd op 4 binnenlocaties en daarnaast op 20 verschillende buitenlocaties 
via interactieve performances bij zorginstellingen.  

Daarnaast stonden er uitjes naar het theater, een vakantieweek en CLUB DANS, het dansevenement voor 
jong en oud, op het programma. De uitjes konden helaas niet plaatsvinden. De vakantieweek is vervangen 
door danslessen in verschillende parken en op het strand. CLUB DANS hebben we online weten te 
realiseren.  

Verder is het online platform ingezet als aanvulling op offline activiteiten. Hier konden deelnemers inspiratie 
en informatie vinden en wekelijks video’s volgen met dansoefeningen voor thuis. Zo bleven deelnemers in 
beweging en verbonden met de community.  

Tot slot is het vrijwilligersbeleid ontwikkeld en zijn ambassadeurs, flyeraars en dansbegeleiders actief 
geweest als vrijwilliger binnen de community.  

MODERNE DANS 60+
In januari zijn we gestart met 12 groepen Moderne Dans 60+. Twee groepen in Amsterdam Oost, in de 
Indische Buurt en op IJburg, twee groepen in Amsterdam West, in de Baarsjes en Westerpark, een groep in 
Amsterdam Zuid, De Pijp, een groep in Amstelveen, twee groepen in Zuidoost, Holendrecht en Bijlmer Oost 
en vier groepen in Amsterdam Centrum, waarvan drie in de Jordaan en één in de Nieuwmarktbuurt.  

Omdat stadsdeel Noord geen subsidie heeft verleend voor dit project, hebben we besloten om de groep in 
Noord niet te starten, maar in plaats daarvan in te gaan op de vraag die wij signaleerden vanuit Westerpark. 
We zijn een groep gestart in de Cliffordstudio, een sfeervolle plek midden in de Staatsliedenbuurt.  

Wel hebben we in Noord begin dit jaar een partnership met Sanne Fokkens opgezet. Sanne geeft dansles 
voor 50+ in Huis van de Wijk De Banne in Amsterdam Noord. Haar lessen geeft zij echter niet volgens het 
format van Dance Connects. Ze geeft een meer traditionele techniek- en choreografiegerichte les, terwijl 
Dance Connects meer inspeelt op de vrije expressie en ontwikkeling van eigen bewegingsvocabulaire.   

Toch wilden we bewoners van Noord naar een vorm van moderne dansles door kunnen verwijzen en namen 
daarom haar aanbod mee in onze promotie. Dit bleek niet de juiste manier te zijn. Sanne wilde zelfstandig 
blijven en hield vast aan haar eigen inhoud, uitstraling en lesprijzen. Dit was erg verwarrend voor 
deelnemers van onze community. Na het voorjaar is daarom vanuit beide partijen en in goed overleg 
besloten om het partnership te beëindigen. We concludeerden dat de aanpak en inhoud van beide partijen 
dusdanig van elkaar verschilt, dat het aanbod van Sanne en van Dance Connects goed naast elkaar zou 
kunnen bestaan. We zullen deze mogelijkheid in 2021 onderzoeken. 

In alle stadsdelen continueerden we de samenwerking met onze facilitaire partners. In Centrum zijn dat 
Wladimir Dance Studios en Studio Vredenburgh, in Oost De Meevaart en Amsterdam Dance Centre, in Zuid 
Dans Dansen, in Zuidoost PBAZO/ Buurthuizen Holendrecht en NoLimit, in West Meneer de Wit en in 
Amstelveen Sportcentrum VU. 

Lessen op binnenlocaties
In december 2019 is gestart met een wervingscampagne om zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder 
te bereiken en betrekken bij het aanbod van Dance Connects Community in het eerste seizoen van 2020. 
De kennismakingslessen waren onderdeel hiervan en werden eind januari goed bezocht. Het professionele 
docententeam heeft een grote groep 60-plussers enthousiast gemaakt voor moderne dans tijdens deze 
kennismakingslessen. Groepen zaten al snel vol. Het maximum aantal deelnemers was op dat moment 15 
en dat maximum werd op veel locaties behaald. 

Op de locaties waar we al geruime tijd dansen bestaan inmiddels vaste kerngroepen van 8 tot 15 
deelnemers. Er was behoefte aan uitbreiding van het aantal groepen, zodat er ruimte zou komen voor 
nieuwe deelnemers. De nieuwe groepen in Centrum en West boden die mogelijkheid. Beide groepen hadden 
8 deelnemers. Ook de groepen IJburg, Holendrecht, NoLimit (Bijlmer Oost) en sportcentrum VU 
(Amstelveen) hadden op dat moment nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Op deze locaties stonden 
gemiddeld 10 mensen wekelijks in de les. 
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In De Meevaart in de Indische Buurt in Oost stonden er gemiddeld 18 deelnemers in de les. Dat was boven 
verwachting en voor het aanbieden van een persoonlijk en betrokken les te veel. We oriënteerde ons 
daarom op de mogelijkheden om activiteiten in Oost uit te breiden. We wilden graag in Watergraafsmeer een 
groep starten, een gebied waar veel ouderen wonen, maar konden geen geschikte locatie vinden. 

Er zijn tot aan de eerste lockdown 7 lesweken gerealiseerd. In totaal hebben ruim 200 senioren uit 
Amsterdam en Amstelveen meegedaan aan de moderne danslessen. 

Tijdens de lockdown en gedurende de zomermaanden hebben we de lessen online en buiten gegeven, 
waarover meer in onderstaande paragrafen. Vanaf september hebben we de binnenlessen hervat volgens 
strikte protocollen. De lesduur en groepsgroottes zijn aangepast en er zijn veel extra lessen gegeven om 
zoveel mogelijk deelnemers een plek te kunnen bieden.  

Ook moesten we in Oost op zoek naar een nieuwe leslocatie, omdat we niet meer terecht konden in De 
Meevaart. Dit buurthuis wordt gerund door vrijwilligers en het bleek voor hen organisatorisch onmogelijk om 
het grote aantal activiteiten dat er altijd plaatsvond coronaproof te organiseren. Beweegactiviteiten werden 
bovendien als meer risicovol gezien en daarom zijn wij verhuisd naar een locatie die daar beter op is 
ingesteld, Mirror Centre. Gelukkig lag deze locatie niet ver bij De Meevaart vandaan en was het voor 
deelnemers dus geen grote verandering. 

Begin september zijn we gestart met 3 groepen in Oost, 3 in West, 2 in Zuid, 9 in Centrum, 2 in Zuidoost, 2 
in Zuid en 2 in Amstelveen. In totaal werden er 21 lessen Moderne Dans 60+ per week gegeven. Na 5 
weken kregen we ook van de buurthuizen in Zuidoost te horen dat er geen beweegactiviteiten meer 
gehouden mochten worden en moesten we ook daar op zoek naar een alternatief, wat niet eenvoudig bleek. 
Dansschool In Motion gaf geen gehoor en CEC was aan het verbouwen. Uiteindelijk konden we terecht in 
het Bijlmerparktheater, maar enkel voor 1 les per week.  

In het najaar zijn er in totaal 11 lesweken gerealiseerd. In totaal hebben in deze periode zo’n 100 senioren 
meegedaan aan de moderne danslessen in de studio’s. Gemiddeld bestonden de groepen uit 5 deelnemers, 
behalve in Oost, daar zaten de lessen altijd vol en was er een maximum van 8 deelnemers per les. De 
mensen die weer naar de studio’s kwamen waren ontzettend blij en dankbaar en leken er nog meer van te 
genieten dan voorheen. 

Dansvideo’s
Toen de eerste lockdown werd aangekondigd zijn we vrijwel direct gestart met het maken van dansvideo’s 
en audio’s voor de deelnemers van de 60+ lessen. We wilden onze deelnemers laten weten dat we aan ze 
dachten en ze op afstand beweging, steun en inspiratie bieden. We vermoedden toen nog dat een online 
dansles via Zoom een brug te ver zou zijn voor onze doelgroep en zagen kans om via ons online platform 
dat het jaar daarvoor was gelanceerd makkelijker contact te onderhouden. We hebben in totaal 30 video’s en 
audio’s gemaakt.  

☞ Hier kunt u de dansoefeningen op Youtube bekijken.  

De video’s zijn goed bekeken en we kregen positieve reacties van de deelnemers. De video’s werden niet 
alleen door onze eigen deelnemers gevolgd, maar ook door mensen van buiten de community. Zo zijn onze 
video’s bijvoorbeeld opgenomen in de digitale buurthuis van Combiwel, waardoor we heel veel mensen thuis 
hebben kunnen bereiken. De video die het best bekeken is heeft bijna 900 views gehad. De minst bekeken 
video heeft er slechts 10 gehad.  

Het aantal kijkers liep dus sterk uiteen en dat had ook te maken met de promotie die gegeven werd aan de 
video’s op andere kanalen, zoals onze nieuwsbrief en Facebook. Video’s die ook daar zijn gedeeld hebben 
duidelijk meer betrokkenheid opgeleverd. Ook komend jaar zullen we dansvideo’s blijven maken en ze ook 
zoveel mogelijk delen via andere kanalen om het bereik zo groot mogelijk te maken.  

Danslessen via Zoom 
De dansvideo’s gaven wel beweging, maar geen interactie, geen mogelijkheid tot contact. We overwogen 
daarom toch danslessen via Zoom te gaan organiseren, zodat mensen enigszins samen konden dansen. Dit 
samen dansen op afstand hebben we eerst getest via de eerste online editie van CLUB DANS.  

Toen deze zeer succesvol was, besloten we het erop te wagen. We organiseerden begin mei een eerste 
online lesweek met iedere dag een live dansles via Zoom. Hier deden in totaal 36 deelnemers aan mee. We 
zagen dat bepaalde momenten in de week populairder waren dan anderen en brachten het de week erop 
terug naar 3 lessen per week, waar 30 mensen aan meededen. De week erop 22.  
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De afname van het aantal online deelnemers hield verband met drie zaken. Ten eerste gaf een deel van de 
deelnemers aan toch liever echt contact te willen hebben. Ten tweede bleek het gebrek aan technische 
vaardigheden en onzekerheid over de veiligheid van de eigen privacy bij het gebruik van Zoom een 
belemmering te vormen en als derde speelde het zomerse weer en de aankondiging van versoepeling van 
de landelijke coronamaatregelen mee. 

Toch was er een vaste club van zo’n 7 deelnemers die het online dansen juist een uitkomst vonden. Zij 
durfden hun huis niet uit of voelden weinig voor het dansen in de openbare parken, wat inmiddels ook werd 
georganiseerd. Deze deelnemers voelden zich veilig en prettig in hun eigen huiskamer en waren ontzettend 
dankbaar voor deze mogelijkheid. Voor hen en voor anderen die af en toe wilden aansluiten hebben wij eens 
per week een online dansles op het programma gehouden. Deze les heeft wekelijks tot aan het einde van 
het jaar plaatsgevonden.  

Er zijn in totaal 39 online danslessen gegeven. Tot en met september deden er gemiddeld 7 mensen mee 
aan een les. Toen onze buitenlessen in oktober stopten steeg het aantal online dansers naar 10 per les en 
na de verscherping van de maatregelen op 4 november is het aantal verder gestegen naar zo’n 12 
deelnemers.  

Vermoedelijk zijn mensen steeds meer bekend geworden met Zoom en er is in het afgelopen jaar veel 
verbeterd omtrent de veiligheid van het programma. Toch is het nog steeds niet de meest makkelijke stap 
voor deelnemers om te nemen. Daarom gaan we vanaf volgend jaar in samenwerking met stichting Sina 
extra hulp bieden bij digitale ondersteuning van onze deelnemers. 

Danslessen op buitenlocaties
Toen de buitenlucht lonkte, de honger naar contact sterker werd en de versoepeling werd aangekondigd, zijn 
we ons zomerprogramma gestart. Oorspronkelijk stonden er lessen gepland tot begin juni en een 
vakantieweek in de eerste week juli. Een vakantieweek met ouderen die dicht op elkaar 5 dagen verblijven in 
een villa in Westerpark was ondenkbaar, maar dansen in de buitenlucht met voldoende afstand van elkaar 
leek een goed alternatief. 

In juni zijn we begonnen met het geven van lessen in een aantal grote parken van Amsterdam en op het 
strand van IJburg. Toen we dit aankondigden stond de mail en telefoon een paar dagen roodgloeiend. Van 
dit aanbod wilde men gretig gebruik maken. De lessen waren in een mum van tijd volgeboekt en mensen 
stonden te trappelen om elkaar eindelijk weer eens in het echt te kunnen zien.  

We hebben van juni t/m augustus wekelijks twee lessen in het Westerpark, twee in het Beatrixpark, twee in 
Park Frankendael, een les op IJburg, een les in het Nelson Mandelapark en een les in het Rembrandtpark 
gegeven. Toen we in september weer de studio’s in konden, gaf een deel van de deelnemers aan dat ze 
liever nog even buiten bleven. Daarom hebben we in september nog een les in het Westerpark en een in het 
Beatrixpark op het programma gelaten. Vanaf oktober werd het weer slechter en geleidelijk aan durfden de 
meeste deelnemers ook naar binnen.  

De buitenlessen waren een groot succes, met name Westerpark was populair. Hier kwamen zowel 
deelnemers uit West als uit Centrum naartoe. We hadden 10 deelnemers als maximum gesteld en dat werd 
behaald; regelmatig werden het er toch 11 of 12, maar altijd in overleg met de deelnemers. Het belangrijkste 
was dat zij zich er prettig bij voelden. In het Beatrixpark, Park Frankendael en Mandelapark stonden 
wekelijks zo’n 6 tot 8 deelnemers in de les. 

Het Rembrandtpark was iets minder populair. Gemiddeld deden daar 5 mensen mee met de les. We 
vermoeden dat de locatie toch wat uit de richting was voor de deelnemers. Wellicht dat het Erasmuspark een 
betere locatie was geweest, maar daar vonden we het erg druk en er was geen mogelijkheid om er een privé 
plek te vinden. We hebben bewust gekozen voor wat grotere parken, waar we redelijk rustige plekken 
konden vinden, zodat deelnemers zich zo veilig mogelijk en min mogelijk bekeken voelden. 

Ook op IJburg was de opkomst minimaal; daar dansten drie deelnemers mee. Het aantal mocht de pret 
echter niet drukken. De deelnemers genoten intens van het dansen aan het water. In dit filmpje ziet u een 
impressie van een zomerse dansles aan het strand. Met de overige deelnemers hield docent Jasmijn contact 
via een groepsapp. Er zaten veel mensen met een kwetsbare gezondheid in haar groep die nauwelijks de 
deur uit kwamen en erg angstig waren. Haar deelnemers wilden geen gebruik maken van Zoom; dus maakte 
zij dansopdrachten die ze deelde via de app. Op die manier was er toch contact en beweging. Zo maakte zij 
bijvoorbeeld deze video met een paar van haar dansers. 

Er zijn van juni t/m september in totaal 116 buitenlessen georganiseerd, waar zo’n 65 mensen aan mee 
hebben gedaan. In de zomer zijn er ook een heel aantal nieuwe deelnemers bij gekomen. Helaas waren de 
weersomstandigheden niet altijd optimaal en werden er 22 lessen geannuleerd vanwege regen.  

6

https://www.stichtingsina.nl
https://www.danceconnects.nl/zomerprogramma
https://www.youtube.com/watch?v=7ak3TQm0dCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROV7mVtZoZY


Iedere ochtend werd buienradar gecheckt. Bij ongunstige voorspellingen kregen de deelnemers bericht. Het 
was jammer dat er op dat moment geen alternatief was. Voor komende zomer zou het fijn zijn om 
binnenlocaties als reservemogelijkheid te hebben, zodat er in ieder geval continu les gegeven kan worden.  

Voor sommige deelnemers was de afstand naar het park een belemmering om mee te doen. Helaas kent 
Amsterdam, met name in het centrum en De Pijp, weinig rustig groen. Deelnemers moesten voor hun les 
verder reizen dan normaal. Reizen met het openbaar vervoer werd sterk afgeraden en dat betekende dat de 
buitenlessen niet voor iedereen bereikbaar waren. Ook het feit dat het dansen op gras en op een openbare 
plek plaatsvond, schrok sommige deelnemers af. Daarom was het goed dat er ook online mogelijkheden 
waren. 
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MODERNE DANS SLOW FLOW 60+
Naast de groepen voor 60+ zijn ook de 2 Slow Flow groepen in Zuid en Zuidoost gestart. Op de locaties 
Menno Simonszhuis in Buitenveldert en Eben Haëzer in Gein werden de danslessen die in 2018 zijn 
opgestart weer vol enthousiasme voortgezet. De groep bij Eben Haëzer had gemiddeld 18 deelnemers en in 
Zuid deden er gemiddeld 12 mensen mee.  

Tijdens de lockdown hebben we op beide locaties vier maal Dans voor de Deur uitgevoerd bij wijze van 
alternatief voor de wekelijkse danslessen. Deze interactieve performance werd zeer goed bezocht en we 
hoopten dat al die enthousiaste deelnemers na de lockdown mee zouden kunnen gaan dansen bij een 
wekelijkse Slow Flow-les.  

Helaas verliep dat anders. Beide instellingen sloten hun deuren voor bezoekers. Bij Eben Haëzer kon in 
november eindelijk weer worden gestart met het dansen, maar dan alleen voor cliënten van de dagbesteding 
en slechts eens in de twee weken vanwege beperkt budget. Sinds dit jaar werden de Slow Flow-lessen 
namelijk door hen zelf bekostigd, waar wij uiteraard heel blij mee waren. Tot eind dit jaar, toen we het bericht 
ontvingen dat er door bezuinigingen geen budget meer was voor het dansen in 2021.  

Het was een grote teleurstelling dat de plek waar Slow Flow 60+ ontwikkeld is; waar zoveel mensen met 
ontzettend veel plezier aan de les meededen, na drie jaar ineens besloot de samenwerking te beëindigen. 
We kijken met enige weemoed naar dit filmpje dat vorig jaar gemaakt werd door studenten van ROC Media 
en Redactie van Slow Flow 60+ in Eben Haëzer en we gaan in 2021 op zoek naar een nieuwe locatie in 
Zuidoost.  

Het Menno Simonszhuis is de rest van 2020 gesloten gebleven voor beweegactiviteiten. In de laatste 
berichten van onze contactpersonen daar, werd gezegd dat het “allemaal bijzonder ingewikkeld is op het 
moment”. Er kon weinig worden gezegd over wanneer het dansen weer kon beginnen. Hopelijk kan het met 
de komst van het vaccin in de loopt van 2021 weer worden hervat. We oriënteren ons ook op andere 
mogelijkheden voor Slow Flow-aanbod in Zuid. 

Uitbreiding in West
In het voorjaar stond acquisitie voor uitbreiding van het Slow Flow-aanbod op de planning. In stadsdeel West 
is dat meteen uitgevloeid tot een vaste dansgroep bij De Klinker, waarvoor deze locatie een ruimte, 
personele ondersteuning en financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Dit zijn gelden die 
zorginstellingen hebben voor het bevorderen van welzijn van hun bewoners. De activiteit was in eerste 
instantie voor hun bewoners, maar buurtbewoners mochten op dat moment ook aansluiten. Er deden in deze 
periode 2 mensen van buitenaf mee en dat zorgde voor een mooie mix van deelnemers die elkaar konden 
inspireren en stimuleren.   

De les werd ten tijde van corona in eerste instantie stopgezet, maar in het najaar weer hervat. Echter 
mochten er toen geen wijkbewoners meer meedoen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een tweede 
locatie in West, waar Slow Flow 60+ voor wijkbewoners mogelijk was. José Helmers van ABC-West heeft 
ons uitgenodigd in Huis van de Wijk De Boeg in Bos en Lommer. Volgens haar was er grote behoefte aan 
beweging voor ouderen in die buurt en daarom werd de ontmoetingsruimte van De Boeg beschikbaar 
gesteld in ruil voor een gratis toegankelijke dansactiviteit.  

Op 15 oktober 2020 zijn we in De Boeg een pilot gestart en die was zeer succesvol. Zo succesvol dat er 
zelfs twee lessen gegeven konden worden. Er werd een maximum van 7 deelnemers gesteld per les en er 
waren 13 dansliefhebbers. Van oktober t/m december hebben we in De Boeg 11 lessen kunnen geven aan 
13 wijkbewoners van Bos en Lommer. Het was een groep die geestelijk sterk was, maar vooral fysiek 
beperkingen had. Deelnemers waren dolblij met deze vorm van beweging en ontmoeting en zij zouden 
graag verder dansen in 2021, zodra het weer kan. 

Uitbreiding in Oost
In Oost was Atelier De Gooyer in de Dapperbuurt enthousiast over het opzetten van Slow Flow-lessen. Er is 
behoefte aan meer sociale cohesie in deze buurt. De buurt is tevens een GGZ-focusbuurt. Slow Flow 60+ 
van Dance Connects kon volgens participatiemedewerker Anick Russchenberg van Cordaan mogelijk een 
mooie bijdrage leveren aan de wens daar iets aan te doen.  

Op woensdag ochtend had zij een ruimte ter beschikking voor buurtactiviteiten. De rest van de week is deze 
ruimte voor dagbesteding, maar op woensdag ochtend was de ruimte gereserveerd voor het zogenaamde 
wijkservicepunt. Het was tot nu toe nog niet gelukt om het wijkservicepunt levendig te krijgen tijdens corona. 
Dus leek het haar een goed idee om een pilot-serie danslessen te organiseren in november/december 2020.  
We hadden flyers gedrukt die Anick had verspreid bij andere clubjes voor ouderen. Toen werd de 
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verscherping van de maatregelen aangekondigd. We stelden de data van de lessen uit en zouden op 25 
november starten met de eerste les, maar er kwamen geen aanmeldingen binnen.  

Anick wilde het daarna op een andere dag proberen, op een moment dat de cliënten van de dagbesteding 
aanwezig zouden zijn. Op die manier kon dan bekeken worden of Slow Flow 60+ aan zou sluiten bij die 
groep en ze hoopte dat als het een succes zou zijn, een deel van die mensen ook op woensdag ochtend 
naar de locatie zou komen. Er werd op vrijdag 18 december een proefles gedaan. Er werd gedanst 
vanachter de tafels. Er kon vanwege de inrichting van de ruimte geen kring worden gemaakt en dat maakte 
het moeilijk om deelnemers goed gefocust te houden. Er deden een aantal mensen heel enthousiast mee en 
er waren ook mensen die zich bezighielden met een potje kaarten of een puzzel. Het was duidelijk dat het 
een leuk intermezzo was voor de bezoekers van de dagbesteding, maar dat dit niet de mensen zouden zijn 
die hiervoor zelfstandig op een woensdag ochtend naar de locatie zouden komen. 

Een nieuwe activiteit opzetten ten tijde van corona bleek moeilijk te zijn zonder de juiste inzet van de 
samenwerkingspartner. We hoopten hier op het succes zoals we dat in De Boeg in West hadden ervaren, 
maar helaas was er hier meer nodig. Het succes van De Boeg zat ‘m in het feit dat José van ABC-West zelf 
een groep ouderen had waarmee ze koffiedronk en heel gericht in deze groep de mensen heeft weten te 
enthousiasmeren voor de dansactiviteit. Deze mensen werden door haar ook gebeld om ze aan de activiteit 
te herinneren of als er weer eens een les vanwege coronamaatregelen niet door kon gaan. Haar inzet was 
zeer doeltreffend. 

Toch wilde Anick nog niet opgeven, maar vond het ook moeilijk om te bedenken wat ze moest doen. We 
hebben haar gevraagd om relevante personen of partijen die ze kende in de buurt in kaart te brengen en 
hadden het plan om een meeting met die partijen in de buurt te houden, waarin we gezamenlijk een plan van 
aanpak zouden opstellen om deelnemers te werven. Nu hebben we onlangs te horen gekregen dat Anick 
met ingang van volgend jaar niet meer voor Cordaan zal werken. Ze liet weten dat ze ons zal koppelen aan 
haar opvolger. We zullen dit afwachten, maar ook verder kijken in Oost naar andere 
samenwerkingsmogelijkheden.  

Uitbreiding Noord
In Noord hadden we contact met Katrien Haaster van het AOC in Huis van de Wijk De Meeuw. Zij zag Slow 
Flow 60+ als een mooie kans voor verbinding tussen wijkbewoners en bezoekers van het 
ontmoetingscentrum. Vanwege corona was juist die combinatie ingewikkeld, want de buurthuizen waren niet 
meer open voor wijkbewoners. Mogelijk wordt deze samenwerking in de toekomst verder opgezet.  

Voor nu hebben we in Noord een andere plek gevonden voor de Slow Flow-lessen, namelijk in het 
Twiskehuis, een woonzorgcentrum van Evean. Hier werd Dans voor de Deur in de zomer zeer warm 
ontvangen. Toen we als vervolg daarop een pilot Slow Flow 60+ aanboden, werd daar ook gretig gebruik van 
gemaakt. Activiteitenbegeleiders en bewoners zijn enthousiast over het dansen. Er deden per les tussen de 
10 en 15 bewoners mee. Het Twiskehuis heeft na de pilot van 5 lessen besloten om de dansactiviteit vast op 
te nemen in het programma voor 2021 en volledig te bekostigen. Er zal komend jaar eens in de twee weken 
worden gedanst met de bewoners. 

Uitbreiding Centrum
In stadsdeel Centrum hebben we geen pilot kunnen houden. Wel waren we met Dans voor de Deur  te gast 
bij De Makroon, Flesseman en het Dr. Sarphatihuis. Het optreden bij de laatste locatie werd helaas last 
minute gecanceld vanwege extra coronamaatregelen intern. In 2021 willen we kijken of er wellicht een 
opening gaat zijn op één van deze locaties voor het organiseren van Slow Flow-aanbod.  

Ook met het Huis van de Tijd is contact geweest afgelopen jaar. In eerste instantie kregen we een 
enthousiaste reactie, maar daarna werd er op mails niet meer gereageerd. We vermoeden dat de hele 
coronasituatie het ook daar ingewikkeld maakte om groepsactiviteiten te organiseren en zullen zodra het er 
wat beter uit ziet opnieuw contact zoeken. 

Uitbreiding Nieuw-West
Ook in Nieuw-West was een aanzet gemaakt naar de opstart van de activiteit. Met buurtwerkers van 
Eigenwijks is gesproken over mogelijkheden in één van de buurthuizen van Nieuw-West en we waren in 
contact met Willem Griffioen van de Akergemeente. De Huiskamer aan de Akelsingel zou wellicht ook een 
geschikte locatie kunnen worden voor Slow Flow 60+. Wel vermoedde hij dat er veel moeite gestoken zou 
moeten worden in de promotie, omdat het lastig was om ouderen in die buurt te mobiliseren.  

We zullen de kansen in 2021 verder moeten verkennen. Afgelopen zomer zijn we deze verkenning al 
begonnen door op veel locaties in Nieuw-West Dans voor de Deur te organiseren. Uit deze verkenning is 
Osdorperhof naar voren gekomen als potentiële Slow Flow-locatie. Het contact met Wasilis Psathas, 
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buurtwerker van Combiwel, zal begin 2021 weer worden opgepakt om samenwerkingsmogelijkheden te 
bespreken.  

Uitbreiding Amstelveen
In Amstelveen hebben we in november/december een Slow Flow-pilot van 6 lessen gedraaid bij het 
Odensehuis in Wijkcentrum Alleman. Coördinator van het Odensehuis, Natalia Leviti van Participe was direct 
dolenthousiast over de activiteit. Ook de deelnemers, een groepje van 6 dames en heren, allen met een 
vorm van dementie, genoten zichtbaar van het dansen. Hier is naar aanleiding van de pilot ook direct budget 
vrijgemaakt voor een vervolg van de activiteit in 2021. Het Odensehuis heeft de wens uitgesproken om de 
activiteit wekelijks aan te bieden voor zowel hun eigen bezoekers als buurtbewoners gedurende het hele 
jaar. Het financiële plaatje is nog niet volledig rond. We zijn nog in afwachting van besluit over onze 
subsidieaanvraag bij de gemeente Amstelveen. Maar we zullen ons er hard voor maken om de dansactiviteit 
daar te kunnen voortzetten.  

DANS VOOR DE DEUR
Als alternatief voor Slow Flow 60+, proeflessen en pilots, hebben we Dans voor de Deur ontwikkeld, 
interactieve dansperformances voor bewoners en buurtbewoners van zorginstellingen. Vanuit de methodiek 
van de Slow Flow werden vier verschillende performances ontwikkeld met ieder een eigen thema dat door 
middel van dans, kostuums, attributen en muziek tot uitdrukking werd gebracht. Drie dansers en docenten 
brachten dans en muziek naar mensen toe in een tijd dat we niet naar buiten konden. We dansten in een 
tuin, op een plein of voor de deur. Bewoners en buurtbewoners werden uitgenodigd om te komen kijken en 
mee te doen als dat mogelijk was. Van binnenuit, door het raam, of buiten in de tuin, op het terras, de stoep 
of balkon op 1,5 meter afstand. 

We begonnen met Dans voor de Deur op de plekken waar we structureel Slow Flow-lessen gaven. Vanwege 
de positieve reacties daar besloten we door heel Amsterdam te trekken met dit concept. Dankzij extra 
subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Fonds Sluyterman van Loo, hebben we 27 
optredens kunnen verzorgen op 20 verschillende locaties in Amsterdam.  

Met een infosheet en trailer werden organisaties benaderd om hen enthousiast te maken voor het concept. 
We hebben uiteindelijk niet enkel bij zorginstellingen, maar ook in privé tuinen, op openbare pleinen en 
midden op straat gedanst. De samenwerking met buurt-, zorg- en  welzijnsorganisaties maakte dit mogelijk. 
Zij faciliteerden in ruimte en benodigdheden zoals stroomvoorziening, omkleed- en toiletruimte; zorgden voor 
de promotie van de activiteit door onze flyers te verspreiden; mobiliseerden bewoners en buurtbewoners en 
informeerden ons over de doelgroep ter plaatse zodat wij de juiste voorstelling voor hen konden bepalen. Op 
veel locaties werd er een feestje gemaakt van onze komst en werd er ook iets te drinken en te eten verzorgd 
voor iedereen die meedeed.  

Dans voor de Deur heeft in totaal 670 Amsterdammers bereikt. Gemiddeld participeerden er 15 tot 30 
mensen per performance. De voorstellingen brachten vreugde, blijdschap en verlichting, maar maakte soms 
ook zwaardere emoties los. Er werden tranen weggepinkt, herinneringen aan vroeger kwamen boven en 
intense dankbaarheid werd geuit. Dans voor de Deur zorgde voor verbinding in een buurt of groep en liet 
mensen in onmenselijke tijden weer mens zijn.  

Het concept bleek een groot succes en een goede ingang om in gesprek te gaan met organisaties over 
structureler dansaanbod voor kwetsbare ouderen. Dans voor de Deur wordt daarom ook in 2021 weer 
uitgevoerd.  
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CLUB DANS
Om samenzijn, het delen van ervaringen en intergenerationele verbinding te stimuleren organiseren we 
CLUB DANS. Een laagdrempelig evenement voor alle deelnemers van het project, buurtbewoners, vrienden 
en familie. CLUB DANS is een rondreizend evenement waarbij de hele stad wordt uitgenodigd om te komen 
bewegen en ontmoeten. Iedereen van jong tot oud wordt uitgenodigd om samen te genieten van dans, 
muziek en elkaar. In 2019 hebben we dit concept op succesvolle wijze geïntroduceerd en we keken er 
enorm naar uit om ook in 2020 mensen van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar te brengen op de 
dansvloer.  

Op 13 maart stond CLUB DANS / Spring Edition gepland. Het zou een vrolijk feest worden in Jungle 
Amsterdam, waar we in 2019 onze allereerste editie hadden georganiseerd die toen zo’n 150 bezoekers 
trok. We merkten in de aanloop naar het feest toe dat er al minder respons kwam. Mensen waren al 
voorzichtiger en twijfelden of het een goed idee zou zijn om met een grote groep samen te dansen. En 
hoewel ze bij Jungle vonden dat het feest gewoon door kon gaan, want “zolang er toch geen 100 mensen 
kwamen was het geen probleem”, vonden wij het onverantwoord om met onze doelgroep dit risico te nemen.  

Toch leek het ons juist in deze tijd belangrijk om een gevoel van samenzijn te kunnen bieden. Iedereen zat 
alleen thuis en snakte naar contact en afleiding. Op 24 april organiseerden we daarom onze eerste online 
editie van ons intergenerationele dansfeest: CLUB DANS AT HOME EDITION. 

☞ Bekijk hier de video die we maakten van CLUB DANS @ HOME. 

70 mensen meldden zich aan voor deze eerste editie. Voor ons een behoorlijke verrassing. We hadden niet 
vermoed dat zoveel deelnemers hieraan mee wilden doen. Er dansten 50 mensen mee die middag. De 
reacties waren hartverwarmend, mensen vonden het bijzonder om elkaar na lange tijd weer te zien. De 
meeste deelnemers deden zoiets voor het eerst in hun leven en waren verbaast over dat dit kon, blij om 
bekende gezichten te zien, geëmotioneerd door het feit dat ze iets vertrouwds met elkaar deden, dat ze 
eindelijk weer met elkaar konden dansen en her en der ook verdrietig omdat het op zo’n manier moest.  

Technisch was het niet alleen voor de deelnemers een uitdaging, maar ook voor de organisatie. Kwaliteit op 
het gebied van beeld en audio van een DJ online bieden was een hele uitdaging. Echter waren mensen 
vooral blij dat ze voor even het gevoel hadden weer samen te zijn. 

In juni organiseerden we een tweede editie CLUB DANS@HOME. 50 mensen meldden zich, maar er 
stonden uiteindelijk slechts 25 deelnemers daadwerkelijk online te dansen. Het was een prachtige dag, 
zomers en warm, waarschijnlijk lonkte te buitenlucht meer dan een computerscherm. Toch ontvingen we van 
de mensen die meededen ontzettend positieve reacties, zoals Antonia (78) die schrijft: “Zo bijzonder dat dit 
kan! Het ontroerde me toen het laatste dansje kwam. Heerlijk ook een beetje gek doen en uit je bol. Dank 
iedereen!” of Don (29) die laat weten: “Echt een te gek initiatief! Heel leuk georganiseerd en vormgegeven! 
Heerlijke beats! Echt top:):)”. 

Na deze tweede editie hadden we eigenlijk verwacht dat het klaar zou zijn met het organiseren van CLUB 
DANS online. In de zomer zag het er wat betreft de coronamaatregelen nog rooskleurig uit en we hoopten 
dat het in het najaar misschien wel mogelijk zou zijn om ergens binnen, zij het met een klein gezelschap, 
met elkaar te dansen. We hadden een reservering staan voor 11 december bij CREA in de muziekzaal. 
Helaas werd in de loop van het najaar duidelijk dat het toch nog niet door zou gaan.  

De tweede lockdown werd aangekondigd en wij organiseerden CLUB DANS / TOGETHER APART. Er was 
grote belangstelling voor deze editie. We kregen 90 aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk 60 hebben 
deelgenomen. We ontvingen naar aanleiding van onze creatieve campagne o.a. op Instagram veel 
aanmeldingen van mensen van buiten onze community. Jong, oud, deelnemers, bekenden en volkomen 
vreemden van elkaar, dansten deze laatste editie van 2020 samen.  

Het is jammer dat zo’n online editie niet de mogelijkheid biedt om elkaar te leren kennen. We kijken daarom 
uit naar het moment dat we weer face to face met elkaar kunnen dansen. We hopen dat het komende zomer 
mogelijk gaat zijn om een buiteneditie te organiseren, maar verwachten dat de editie van 18 december nog 
niet de laatste online was. We zouden de geannuleerde editie van maart 2020 naar in maart 2021 online 
inhalen. 
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CULTURELE UITSTAPJES
In april stond een bijzondere voorstelling van Amos Ben Tal gepland in theater De Meervaart. Al enkele jaren  
op rij organiseren we in samenwerking met dit theater culturele uitstapjes voor onze deelnemers. Ons laatste 
bezoek aan het theater brachten we met zo’n 90 deelnemers.  

Dit bijzondere avondje uit kon dit jaar zowel in het voorjaar als in het najaar niet doorgaan. In het najaar 
hadden we wel een uitstapje voor een kleine club van 30 deelnemers weten te organiseren naar theater 
Bellevue. Dit theater lag wat centraler in de stad en was dus beter bereikbaar voor iedereen. Er kwam 
ondanks de spannende tijd veel respons op de uitnodiging. Meer dan 30 mensen wilden wel met elkaar naar 
een mooie dansvoorstelling, maar dit uitstapje kon toch niet doorgaan vanwege de tweede lockdown. We 
hopen in 2021 onze deelnemers weer te kunnen trakteren op een inspirerend avondje uit. 

COMMUNITY ONLINE
Om het netwerk te versterken en een gevoel van saamhorigheid te creëren hebben we de Dance Connects 
Community Online opgezet: een online platform, bereikbaar via onze website, waarmee we zo veel mogelijk 
mensen met elkaar in contact willen brengen om elkaar te ontmoeten en ondersteunen, online én in real life. 
De online community is een van de manieren waarop Dance Connects mensen aan elkaar verbindt. 
Hiermee beogen we dat leden zich sneller kunnen organiseren, hun netwerk opbouwen en uitbreiden, in 
contact komen met leeftijdsgenoten en ook met andere generaties, sociale initiatieven van de grond krijgen, 
draagvlak creëren voor een goed idee, en kennis op het gebied van dans en welzijn delen. 

Aan het begin van de coronacrisis telde de online community 100 leden. Het platform werd nog weinig 
gebruikt. Maar toen het niet meer mogelijk was om elkaar in het echt te ontmoeten, leek deze online 
ontmoetingsplek een goed alternatief. We hebben direct in maart een enquête uitgezet om te achterhalen 
waar de behoefte van de doelgroep op het gebied van online activiteiten lag. Op deze enquête kwam weinig 
respons. Mensen waren nog niet klaar om online actief te zijn en velen waren bezig met het wennen aan het 
verwerken van de plotsklaps veranderende samenleving.  

We hoopten met ons online platform toch onze deelnemers te kunnen bewegen om lid te worden en via het 
platform met elkaar in contact te blijven. Via diverse nieuwsbrieven, mails en social posts hebben we de 
deelnemers uitgenodigd om een profiel aan te maken en mee te doen met de online community.  

Een belemmering die daarbij naar voren kwam, was de gebruiksvriendelijkheid van het platform. Het was 
voor de doelgroep niet heel gemakkelijk om een profiel aan te maken. Helaas was er voor ons geen ander 
platform mogelijk vanwege de beperkte mogelijkheden op onze website. Met heldere stappenplannen, met 
plaatjes en uitleg, hebben we getracht de deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Sommige 
deelnemers hebben ook telefonische ondersteuning gehad.  

Het aantal leden van de online community is flink gestegen. Eind 2020 stond het aantal site members op 
272, maar lang niet iedereen is ook openbaar lid van de community. Het aantal actieve leden schatten we op 
200. Het platform werkt goed voor het aanbieden van dansopdrachten en dansvideo’s om thuis te volgen. 
Van enkele deelnemers ontvingen we ook reacties op de video’s, maar vanwege het gebrek aan technische 
kennis en ervaring op het gebied van online activiteiten en onzekerheden op het gebied van digitale 
mogelijkheden en privacy is het ons niet gelukt de doelgroep volledig te betrekken bij onze online 
activiteiten. 

We hebben vaak gehoord dit jaar “dat online gebeuren dat is niks voor mij”, maar ook “ik vind het moeilijk om 
anderen om hulp te vragen”. Daarom zijn we gestart met het vernieuwen van de website en het online 
platform, zodat deze toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden voor de doelgroep. Daarnaast gaan we 
extra digitale ondersteuning bieden in samenwerking met de digimaatjes van stichting Sina. We hopen 
daarmee de drempel tot digitaal participeren te verlagen, maar weten tegelijkertijd dat onze doelgroep het 
“echte contact” boven alles stelt. De online community zal een aanvulling blijven op onze offline activiteiten 
en een alternatief in tijden van nood. 

VRIJWILLIGERS
We begonnen met de ontwikkeling van ons vrijwilligersbeleid in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale 
Amsterdam. We volgden een inspiratiesessie en voerden oriënterende gesprekken met de coaches van 
VCA. We begonnen met de werving van dansbegeleiders bij de Slow Flow-lessen en zetten een vacature uit 
voor vrijwilligerscoördinator. De coronacrisis zorgde ervoor dat de ontwikkeling en de uitvoering van het 
beleid tijdelijk stil kwam te liggen, maar vanaf de zomer hebben we dit met de nieuw aangestelde coördinator 
hervat. Inmiddels is ons beleid opgesteld zijn de eerste vrijwilligers actief. 

Begin 2020 hebben we een klankbordgroep opgericht, bestaande uit 7 actieve deelnemers. Deze 
ambassadeurs van Dance Connects zijn actief betrokken geweest bij het vormgeven van ons alternatieve 
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programma. We hebben twee maal dit jaar een online overleg gehad met elkaar, waarin signalen vanuit de 
doelgroep werden besproken. Wensen en behoeften konden worden geuit en daar hebben we goed naar 
geluisterd. Op deze manier wordt het aanbod nog beter afgestemd op de doelgroep.  

Daarnaast hebben de ambassadeurs via telefonische interviews met de onderzoekers van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam bijgedragen aan het onderzoek Kunst in de Zorg van ZonMW. Hierbij wordt de 
waarde van kunstparticipatie voor ouderen onderzocht.  

Tot slot hebben de ambassadeurs schriftelijk hun bijdrage geleverd aan het handboek voor docenten dat dit 
jaar ontwikkeld is in samenwerking met LKCA.  

☞ Leer hier onze ambassadeurs kennen. 
☞ En bekijk hier het Handboek voor Docenten. 

Daarnaast waren in 2020 de eerste dansbegeleiders bij de Slow Flow-lessen actief in Zuidoost, Noord en 
Amstelveen. In Zuidoost waren dit deelnemers van de community, in Noord een student van de 
Amsterdamse dansacademie en in Amstelveen een dame die zich via ons welzijnsnetwerk heeft aangemeld. 
Via VCA zijn er nog meer potentiële begeleiders geworven die hopelijk in het nieuwe jaar aan de slag 
kunnen.  

Een vrijwilligersfunctie die ingewikkelder bleek, was die van dansmaatje, een vrijwilliger die kwetsbare 
Amsterdammers van deur tot deur zou begeleiden naar en tijdens de les. De functie vertoonde namelijk 
overlap met die van dansbegeleider, maar ook met maatjesprojecten van andere organisaties zoals 
Burennetwerk of de Regenbooggroep. We realiseerden ons dat er veel tijd, kennis en vaardigheden nodig 
zijn om een moeilijk te bereiken doelgroep in beweging te brengen. Deze kennis en vaardigheden hebben 
wij niet in huis.  

Er zijn echter allerlei andere organisaties die dat wel hebben. Daarom is besloten om in 2021 de 
samenwerking met deze organisaties op te zetten, zodat we via hen in contact kunnen komen met deze 
specifieke doelgroep en meer samen op kunnen trekken in het activeren en betrekken van deze ouderen.  

De vrijwilligersfunctie flyeraar is zowel in januari als in september vervuld door zo’n 15 enthousiaste 
deelnemers die op de fiets door de stad trokken om Dance Connects te promoten door flyers rond te 
brengen bij huisartsen, fysiotherapeuten, buurthuizen en bibliotheken. We zijn zeer dankbaar voor hun inzet. 
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Deelnemers
Dance Connects Community richt zich op mensen tussen de 60 en 100 jaar oud, in goede en in minder 
goede gezondheid, met en zonder beperkingen, met meer en minder financiële middelen. De Community is 
er voor iedereen die naast behoefte aan beweging en creatief bezig zijn ook behoefte heeft aan contact en 
verbinding met de buurt en haar buurtbewoners.  

In de 60+ lessen participeerden net als eerdere jaren voornamelijk vrouwen, veelal van Nederlandse komaf.  
De gemiddelde leeftijd van deelnemers van 60+ lessen is 70. In de Slow Flow-lessen zijn deelnemers  
aanzienlijk ouder. De oudste deelnemer dit jaar was 103. Zowel in geslacht als culturele achtergrond zijn 
deze deelnemers ook diverser. In alle lessen werd rekening gehouden met achtergronden en mogelijkheden 
van de deelnemers. Deelnemers kregen een les op maat waarin iedereen zich thuis voelde. 

Er is extra aandacht besteed aan het bereiken van minima. Naast de gereduceerde leskaart-tarieven voor 
Stadspashouders met groene stip, hebben we volledig gratis lessen aangeboden voor mensen in de 
bijstand. We hebben daarvoor via de Voedselbank een nieuwsbericht verzonden en informatie ook op flyers 
en website vermeld. Met name in Oost ontvingen we daarop aanmeldingen.  

In Zuidoost en Buitenveldert werkten we samen met het Seniorensportfonds en konden minima ook gratis 
deelnemen aan de lessen. Dit heeft voornamelijk in Buitenveldert effect op het aantal deelnemers gehad. In 
Zuidoost minder. Daar zijn we pas sinds kort in het aanbod opgenomen. 

Dit jaar was ongeveer een kwart van de deelnemers Stadspashouder met groene stip. Zo’n 60% van de 
deelnemers Stadspashouder met blauwe ruit en dus 66 jaar of ouder. De overige 15% betaalde het reguliere 
tarief.  

Resultaten
Hoewel alles anders liep dan gepland, hebben we veel bereikt dit jaar. De waarde van ons project bleek 
groter dan ooit. Het gemis was groot toen alle activiteiten in maart werden stilgelegd; de vreugde en 
dankbaarheid voor alle alternatieven waren misschien nog wel groter. Veel deelnemers gaven aan dat het 
dansen hun enige lichtpuntje in week was en we zijn heel blij dat wij dat lichtpuntje konden bieden. 

Zowel in de studio’s, als buiten en online spatte de energie, de creativiteit en het dansplezier er ondanks 
alles van af. In een tijd dat er over het algemeen veel minder bewogen werd, vonden deelnemers het extra 
fijn om in een dansles lekker actief bezig te zijn. Deelnemers gaven aan dat het wekelijkse dansen 
“noodzakelijk onderhoud” van lichaam en geest was. Zij voelden zich slechter op de momenten dat er niet 
gedanst kon worden. Lichamelijke ongemakken werden groter en het had negatieve invloed op de 
gemoedstoestand.  

De lessen werden als uitdagend en tegelijkertijd ontspannend ervaren. In de lessen werkten we aan de 
coördinatie, balans, kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Deelnemers voelden zich fitter, energiek en 
losser na een dansles. Coördinatie en balans blijven werkpunten, maar er werd zeker daar ook verbetering 
opgemerkt.  

Docenten hebben deelnemers uitgedaagd op fysiek en op artistiek vlak. Iedere les brachten docenten weer 
nieuwe dansopdrachten mee die de creativiteit van deelnemers aanwakkerde. Het niveau van de opdrachten 
werd goed afgestemd op de verschillende groepen. Een aantal deelnemers heeft aangegeven verder de 
verdieping in te willen en daaraan zullen we volgend jaar gehoor geven, zodat Dance Connects ook hen kan 
blijven uitdagen. 

Regelmatig hebben we dit jaar iets vernomen over het bevrijdende gevoel dat het dansen de deelnemers 
gaf. De coronacrisis en alle bijkomende maatregelen beperkten iedereen in het dagelijkse leven. Het dansen 
was in deze tijd een echte uitlaadklep. Deelnemers konden even met iets anders bezig zijn, tijdelijk in een 
andere wereld stappen, even genieten en contact hebben met anderen.  

DOCENTENEVALUATIES
De docenten stonden dit jaar nauw in contact met de deelnemers. Deelnemers zonder mail zijn af en toe 
gebeld om te informeren naar gezondheid en welzijn en dat werd erg gewaardeerd. Ook hebben docenten 
gemaild met deelnemers en ontvingen veel respons. Deelnemers stuurden soms zeer persoonlijke en 
emotionele berichten naar de docenten en uit de communicatie bleek duidelijk het gemis aan contact.  
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Het jaar was redelijk versnipperd en docenten hebben daardoor minder zicht gehad op het 
ontwikkelingsproces van de deelnemers. Pas vanaf de zomer tot aan de tweede lockdown was er weer meer 
vastigheid. Over deze periode hebben de docenten hun bevindingen op het gebied van fysieke, mentale, 
emotioneel/expressieve, artistieke en sociale ontwikkeling bij hun groepen opgeschreven.  

☞ Hun uitgebreide evaluaties kunt u hier lezen. 

DEELNEMERSENQUÊTE
Ieder jaar houdt Dance Connects een enquête onder deelnemers om te onderzoeken wat de ervaring van de 
deelnemers zijn op gebieden als lichamelijke, geestelijke en artistieke ontwikkeling, participatie en sociale 
cohesie. Dit jaar hebben we deze enquête iets anders ingestoken en hebben getracht te onderzoeken wat 
de effecten zijn van Dance Connects Community op de positieve gezondheid. We hebben de aspecten van 
het model van Machteld Huber verwerkt in een vragenlijst en zo proberen te meten in hoeverre het project 
bijdraagt aan lichamelijk en dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, participatie en kwaliteit 
van leven.  

Daarnaast hebben we gevraagd om algemene bevindingen van het project met ons te delen. 80 deelnemers 
hebben de moeite genomen onze vragenlijst in te vullen.  

☞ Alle antwoorden van de deelnemers op onze vragen vindt u hier.  

ONDERZOEK ZONMW
Het onderzoek naar de impact van actieve kunstparticipatie van ZonMW wordt vanwege de coronacrisis met 
een half jaar verlengd. Tot nu toe zijn er telefonisch een aantal interviews met deelnemers afgenomen en is 
er beperkt participatief onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben buitenles Moderne Dans 60+, een Slow 
Flow-les, een optreden van Dans voor de Deur en een editie van CLUB DANS online bijgewoond. De eerste 
resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd.  

Er zijn op basis van de interviews twee wetenschappelijke analyses uitgevoerd. Eén aan de hand van de 
zogenaamde SenseMaker, waarin aspecten die in verhalen naar bovenkomen kwantitatief worden verdeeld 
over bepaalde waarden, zoals de individuele, de sociale en de maatschappelijke waarde die 
kunstbeoefening voor de deelnemers heeft. Er zijn vier diepte-interviews gehouden met deelnemers van 
Dance Connects Community, waaruit een aantal belangrijke waarden voortvloeien. Eén van de belangrijkste 
waarden is het feit dat dansen bijdraagt aan levenslust. Het dansen geeft mensen positieve emoties, het 
maakt ze vrolijk en het helpt hen om zich beter te voelen. Expliciet wordt de nadruk gelegd op het feit dat 
mensen zich fitter voelen door het dansen. Verder wordt prominent het belang van de ontmoeting van 
anderen genoemd en daarbij met name dat het dansen “een andere manier van contact maken” biedt en 
een manier jezelf te uiten, om te laten zien wie je bent. Ook komt uit deze analyse naar voren dat 
deelnemers door het project blijven leren en uitgedaagd worden, zowel fysiek als creatief. 

Het aantal ondervraagden is klein, maar de resultaten maken zeker inzichtelijk welke waarden er aan ons 
project verbonden zijn. Het idee is nu om de vragenlijst die bij de SenseMaker hoort verderop in ons nieuwe 
jaar aan een grotere groep deelnemers voor te leggen, zodat we deze waarden nader kunnen specificeren. 

Naast deze kwantitatieve analyse, is er ook een kwalitatieve analyse uitgevoerd op basis van het theoretisch 
raamwerk van Cousins (et al. 2018), The Taxonomy of Arts Interventions for People with Dementia. Verhalen 
van deelnemers zijn na afloop van het interview bekeken in dit kader, waaruit als belangrijkste waarden het 
hebben van nieuwe ervaringen, sociale interactie, het kunnen delen van emoties in een veilige omgeving, je 
welkom voelen, ontspanning, ondersteuning en plezier, zijn geformuleerd. Ook hier zijn mogelijkheden om 
ook deze analyse op een groter aantal verhalen uit te gaan voeren. We hopen dat dit in 2021 gerealiseerd 
wordt. 

TESTIMONIALS
Door het jaar heen hebben we een aantal deelnemers gevraagd een aanbeveling te schrijven over Dance 
Connects. Hieronder vindt u er een aantal. 
  
“Op woensdagmiddag begon ik met de les Moderne dans bij Kim. Het voldeed gelijk aan mijn verwachting 
dat het een echte dansles was en niet een verkapte bewegingsleer voor ouderen. Het fijne is dat het niveau 
hoog is en dat iedere deelnemer naar eigen kunnen en energie kan dansen.  
Een keer dans in de week smaakte naar meer. Het werd dus twee keer in de week dansen. Ik verheug me 
elke keer weer op de les. Elke docent heeft zijn/haar eigen stijl, kracht en energie, waardoor elke les van een 
andere docent weer anders is. Als een docent nog niet de vereiste docentenkwaliteit heeft wordt deze 
begeleid totdat het plezierig is om die lessen te volgen.  
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In de lessen haal ik zoveel mogelijk uit mij zelf. Deze ruimte letterlijk en figuurlijk krijg ik ook. Ik kan veel 
energie kwijt en dat is voor een groot deel ook mijn bedoeling van deze lessen. Soepel en energiek blijven, 
conditie verhogen dmv dans. Na de dansles voel ik me lekker energiek een beetje moe en bezweet. Heerlijk! 
Dit maakt dat ik geen les wil overslaan. Ik voel me er goed bij, werk (naast de sportschool) aan mijn conditie. 
En ik dans! Dansen vind ik zo fijn om te doen en om naar te kijken. Mijn hele leven al.  
De docenten geven tools om vanuit thema’s of intrinsieke motieven je zelf op de muziek in beweging te 
zetten en te dansen. Dat triggert elke keer weer om te zoeken naar nieuwe dansbewegingen en het 
ontwikkelen van een eigen dansstijl. De docenten werken ook met goede muziek die uitdaagt.  
Sinds een paar jaar overweeg ik om danslessen te gaan volgen. Ballet, jazz, modern, tapdans? Alle lessen 
die ik tegenkwam of uitprobeerde waren met jonge mensen met veel meer energie en uithoudingsvermogen. 
Daardoor voelde ik me er niet helemaal op mijn plek. Hoewel mijn conditie nu erg vooruit is gegaan.  
Naast de wekelijkse lessen zijn er lessen met livemuziek en gastdocenten die een andere dansstijl laten 
ervaren. Dit zijn altijd fijne en goede lessen met een bijzondere ervaring. Tijdens het dansen een 
wisselwerking hebben met muzikanten, hun instrumenten en de muziek. En Hiphop smaakt naar meer! 
Met de andere deelnemers naar een dansvoorstelling gaan of lekker swingen op de clubdans is ook prettig 
en geeft meer sociale cohesie.” - Leta Spooren 

“Ik dans specifiek bij Dance Connects omdat ik met leeftijdgenoten dans. En ik ervaar dezelfde humor en 
danslust als toen ik tussen de 20 en 30 was. De dansgenoten zijn net als ik ouder geworden qua lichaam 
maar niet qua geest en inzet. Ik voel me totaal niet gegeneerd om hier lekker mezelf te zijn. Ik kom om te 
dansen, niet om op enerlei wijze kritiek te ervaren op hoe ik me kleed en hoe ik me beweeg. Die indruk krijg 
ik wel op andere dansplekken, dat ik te oud zou zijn of niet hip genoeg of iets dergelijks.” - Lies van der Pol  

“Wat me aanspreekt in een les is de variatie in beweging, de improvisatie, en het fysiek bezig zijn. 
Bovendien is mijn balans en mijn ritmegevoel ook wel wat verbeterd. En ik vind het leuk te merken dat ik 
toch wel plezier heb gekregen in dansen. 
Vooral ook de lessen met levende muziek zijn inspirerend, doordat de muzikanten kunnen inspelen op 
specifieke opdrachten. Ik heb les gehad van verschillende docenten, vind ook de afwisseling aardig. De 
docenten die veel ruimte geven aan verhalen, improvisatie en fysiek spreken mij het meest aan.” - 
Annemarie van der Vusse 

“Voor de les verheug ik me erop dat we flink gaan bewegen. Luchtige kleding in de tas, met de metro naar 
de stad, even uitrekenen om op tijd te komen, spannend om te ervaren of er genoeg mensen zijn, omkleden 
achter een gordijn en klaar voor de dans. 
Als we beginnen zijn er weinig heren, maar daar heb ik verder geen moeite mee. Je danst vooral met 
mensen die van dansen en bewegen houden. Al houd ik me ook wel eens in om niet al te veel voor het 
voetlicht te treden. Maar als de situatie er om vraagt gooi ik mezelf er gewoon in, wat soms enige moed van 
me vergt. De sfeer tijdens de les is niet gericht op wie het mooist of het best kan bewegen. Vaak kun je een 
bepaalde beweging ook minder heftig uitvoeren of eenvoudiger.  
Wat inspireert zijn de oefeningen waarbij je het bewegingspatroon moet overnemen van een andere danser. 
Of dat je door al je zintuigen open te zetten in een gemeenschappelijk ritme gaat lopen. De oefeningen 
vergen wel een flinke fysieke inzet. Je kunt het zeker vergelijken met een pittige work-out.  
Naarmate de lessen vorderen leer je de anderen beter kennen. Door de gemeenschappelijke dans-
inspanningen laat je jezelf op een speciale manier aan anderen zien. Door te bewegen in de ruimte zegt je 
lijf wie je bent. Verder zijn de lessen afwisselend gericht op choreografie of meer op improvisatie. De kunst is 
om in de improvisatie elementen mee te nemen van de oefeningen, zodat je meer variatie kan aanbrengen 
in je eigen inbreng.  
Theedrinken in de pauze. Daarna nog een half uurtje aan de slag. En op het laatst tot rust komen in een 
kring, een soort van cooling-down. Na de les omkleden en naar huis. Vreemd dat iedereen op straat niet 
danst, maar gewoon loopt. Thuisgekomen lekker douchen en een korte notitie van wat we gedaan hebben. 
Het is bijna elke les weer anders, opschrijven helpt om oefeningen te herinneren.” - Kees Valentijn 

☞ Hier vindt u een testimonial van Odensehuis Amstelveen over Slow Flow 60+ 

19

https://drive.google.com/file/d/1vNB8Js9IXEKyh-5vafrT364m3jUxnLXu/view?usp=sharing


20



Marketing, PR & Communicatie
De doelstellingen van alle marketing, pr & communicatie activiteiten en middelen waren in 2020 gelijk aan 
2019, te weten: naamsbekendheid, zichtbaarheid en duurzaamheid van Dance Connects Community 
behouden en vergroten. De doelstellingen: werven van deelnemers; informeren en onderhouden van het 
huidige netwerk; uitbreiden van het netwerk en het positief beïnvloeden van de beeldvorming rondom het 
ouder worden, zijn hier onderdeel van.  

Uiteraard is de coronacrisis ook op de ontwikkeling en uitvoering van marketing, pr en communicatie van  
grote invloed geweest. Het opnieuw bereiken en betrekken van de doelgroep en het netwerk via de on- en 
offline kanalen was een extra klus. De promotie van Moderne Dans 60+, Slow Flow 60+ en de werving van 
deelnemers, relaties en vrijwilligers van het project en de stichting en de promotie van CLUB DANS waren  
begin 2020 reeds opgezet en daar was veel energie en tijd in gestoken. Door de coronacrisis werd deze 
promotie en werving stilgezet en moest een directe omslag gemaakt worden naar het opnieuw werven en 
promoten van de online community, inclusief het onderhouden van deze community, Dans voor de Deur, 
CLUB DANS online en later de buitenlessen en de online lessen en dansoefeningen.  

Nieuw beeldmateriaal, nieuwe flyers, aangepaste website, extra nieuwsbrieven en mailings zijn niet alleen 
van belang gebleken voor het opnieuw bereiken en betrekken van deelnemers en relaties, maar ook en 
vooral om de deelnemers en de relatie met de deelnemers te behouden en de zichtbaarheid en 
naamsbekendheid van Dance Connects Community ook in coronatijd te kunnen blijven waarborgen. 

Website
De website is in 2020 93.815 keer getoond in zoekopdrachten op Google, in 2019 was dit 64.800 keer.  
De CTR (doorklikratio) is 4,5%, dit was in 2019 5,2%. De gemiddelde positie in 2019 in de zoekresultaten 
was 30,3. In 2020 is het 26,4. 

De Website trok in 2020 4222 bezoekers, waarvan 3110 unieke bezoekers. Dat zijn ongeveer 1000 
bezoekers meer dan vorig jaar. In 2020 telde de website 12000 paginabezoeken. De pagina’s die het meeste 
bezocht werden zijn Home, Dansles 60+ en Rooster. Daarnaast zorgen de blogpagina’s voor een 
percentage van 25% van de paginabezoeken. 

Nieuwsbrief
In 2020 verstuurden we 21 nieuwsbrieven. Op dit moment voorzien we 1537 lezers via Mailchimp 
maandelijks van nieuws over Dance Connects Community en Dance Connects Company. In 2020 is ons 
lezersaantal gegroeid met 95 mensen. 

☞ Nieuwsbrief Mei 2020 / BUITEN, ONLINE EN THUIS / WE ZIJN ER VOOR JE 

Pers & Media
We verstuurden dit jaar 4 persberichten. Onze perscontacten kregen een op het stadsdeel toegespitst 
nieuwsbericht, zodat de nieuwswaarde actueel was. Lokaal, landelijk, on- en offline hebben we in 2020 veel 
ruchtbaarheid gegeven aan onze activiteiten, er zijn ongeveer 36 publicaties geweest  over Dance Connects. 
Hieronder een paar mooie voorbeelden: 

☞ Het Parool / Aldus  
☞ De Groene Amsterdammer / Van friettrucks tot superheldenboxen  
☞ De Binnenkrant / Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van stadsdeel Centrum Binnenstad (p.5) 
☞ Dapperlandjournaal #10 / Een initiatief van Jungle Amsterdam met Truus Kletskous (vanaf 4.21) 
☞ AT5 / AmsterdamHouVol 
☞ NH Radio / De Agenda 

☞ Pakhuis De Zwijger / Wij Amsterdam. Het platform voor Amsterdamse initiatieven 

☞ Cliëntenbelang Amsterdam / Amsterdamse Pluim 

Netwerk
Ongeveer 6 keer per jaar activeren we ons netwerk om onze activiteiten bij hun achterban onder de 
aandacht te brengen. Dat doen we niet alleen door flyers in de wijk te verspreiden bij buurthuizen, 
wijkcentra, gezondheidscentra, OBA’s, supermarkten en cultuurplekken. We doen dit voornamelijk door een 
complete digitale nieuwsmap naar ons cultuur, buurt, zorg en welzijn-netwerk te versturen.  
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https://mailchi.mp/e9eb2d6d4087/nieuws-mei-2020-deel-2629117?e=dabfc91cdb
https://drive.google.com/file/d/1S8e07RhN17mrLh9OGu1bTGSLnUo82dU5/view
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https://www.youtube.com/watch?v=pm9ca6t-qJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZK6GQaJ84NE
https://nhradio.nl/t-m-18-december-stichting-dance-connects/
https://www.youtube.com/watch?v=0zjO3OF7n9o&list=PLMjdMnlQ78XtXYBzR0mBhAj0PksQ7kLiR&index=6
https://www.clientenbelangamsterdam.nl/thema-belangenbehartiging/amsterdamse-pluim


In deze nieuwsmap bevinden zich teksten, foto’s, videolinks en links naar sociale media posts om het de 
netwerkpartner zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie over ons te delen en om te zorgen voor een 
professionele, vriendelijke en authentieke toon en uitstraling van Dance Connects in externe uitingen.  

In 2020 heeft ons netwerk wederom enthousiast bijgedragen aan de werving van deelnemers en de 
promotie van onze activiteiten. Een aantal voorbeelden van deze actieve partners zijn De Regenboog 
Groep, Stadspas, Odensehuis Het Schouw, Dynamo Amsterdam, ABC-West, Stadsdorp Postjesbuurt, 
Indische Buurtbalie en Hallo IJburg. 

Facebook
Op 31 december 2017 hadden we 428 volgers op Facebook, in 2018 waren dat er 536, eind 2019 waren dat 
er 689 en eind 2020 zijn dat er 218 meer, namelijk 907 volgers. 
We plaatsten in totaal 66 berichten, dit zijn er 20 meer dan vorig jaar.  
Het grootste bereik van een Facebookbericht was dit jaar 7400 views. Dit betrof een tekstbericht en link naar 
onze nieuwsbrief over online dansen en de buitenlessen. Deze post hebben we betaald gepromoot. De 
reguliere berichten, tekst + afbeelding + ongepromoot, bereikten 80 tot 500 personen, een bereik van 200 
viewers meer dan vorig jaar. 

☞ De post over onze nominatie voor de Amsterdamse Pluim werd door 500 mensen bekeken.  
☞ Neem een kijkje op onze Facebookpagina om een totaalbeeld van onze stijl, toon en uitstraling te krijgen. 

Instagram
Op Instagram hebben we dit jaar een grote sprong gemaakt: we hebben op dit platform nu 363 volgers. We 
hebben getracht door middel van creatief content een intergenerationele connectie te maken: de doelgroep 
van de reguliere lessen te mixen met de doelgroep van de company en CLUB DANS. Zo bereiken we niet 
alleen een heel divers publiek, maar dragen we ook bij aan het positief beïnvloeden van de beeldvorming 
rondom mensen van 60 jaar en ouder. 

☞ Volg ons op Instagram 

Invloed promotie Dance Connects Company 
Voor de performance LIVE / Human Conditions van Dance Connects Company is in september, oktober, 
november en december een grote regionale en lokale campagne gevoerd. Dit heeft bijgedragen aan de 
zichtbaarheid en naamsbekendheid van de company, maar indirect ook aan de activiteiten van Dance 
Connects Community. Omdat we een strategische marketing en pr mix hanteren straalt de publiciteit van het 
ene project af op het andere, en vice versa. De groei aan volgers op Instagram en Facebook is o.a. hier aan 
te wijten.  

☞ Recensie LIVE door Kester Freriks in Theaterkrant / Enerverend dansgevecht tegen alledaagse routine. 

Advertenties & Advertorials
In 2020 plaatsen we een advertentie in de 50+ krant. Een krant die van juni t/m december overal in 
Amsterdam in supermarkten en bibliotheken vrij verkrijgbaar is. 
Ook plaatsten we een advertorial in Zuidoost in Beeld en Winter in Zuid om het lage aantal deelnemers in 
deze stadsdelen te verhogen. Op Facebook hebben we dit jaar 8 berichten betaald gepromoot. We 
behaalden een bereik van 3500 tot 6700 views met deze betaalde posts.  

Helaas weten we dit jaar niet wat het uiteindelijke effect is geweest van onze advertenties en advertorials op 
de hoeveelheid aanmeldingen voor onze activiteiten. Dit komt door de invoering van het 
reserveringssysteem waarin geen plek is om speciale doelgroeponderzoeksvragen op te nemen zoals we 
wel eerder deden in onze aanmeldformulieren.  

Drukwerk
Folders, Flyers en posters hebben we gedurende het jaar ten behoeve van de werving van nieuwe 
deelnemers en promotie van Moderne Dans 60+, Slow Flow 60+ en Moderne Dans 40+ vormgegeven en 
verspreid in Amsterdam en Amstelveen. In aanloop naar het eerste seizoen en aanloop naar het tweede 
seizoen zijn ongeveer 15.000 folders, flyers en posters gedrukt en verspreid. 
In februari hebben we voor CLUB DANS 1050 posters en flyers verspreid - helaas ging deze editie niet door. 
In mei hebben we om Dans voor de Deur te promoten bij bewoners en buurtgenoten van de 
wwonzorginstellingen 2500 flyers laten drukken en verspreid. 
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https://www.facebook.com/danceconnects.nl/posts/2887357434884876
https://www.facebook.com/danceconnects.nl
https://www.instagram.com/danceconnectscommunity/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/live-human-conditions/dance-connects-company/


De flyers en posters zijn verspreid bij o.a. buurthuizen en -kamers, supermarkten en winkels, 
fysiotherapeuten en huisartsen, wijkcentra en OBA’s. 

De flyers zijn verspreid in: 
• Centrum op 65 locaties; 
• Oost op 54 locaties; 
• West op 77 locaties; 
• Zuidoost op 32 locaties; 
• Zuid op 87 locaties; 
• Wittenburg op 12 locaties; 
• IJburg op 22 locaties. 

Aan het eind van dit jaar hebben we een speciale Vriendenkaart ontworpen om onze huidige vrienden (25) 
en de vrienden van afgelopen jaren (25) een gelukkig nieuwjaar te wensen, hen te bedanken voor hun 
support en hen tevens uit te nodigen om ons in 2021 weer te steunen met een financiële bijdrage. 

Conclusie
2020 was ook op het gebied van marketing, pr en communicatie een verwarrend jaar. Er werd veel verwacht 
en gevraagd; flexibiliteit en extra inzet was vereist om alles steeds weer opnieuw onder de aandacht te 
brengen van  een nieuw publiek, maar bovendien om al onze huidige stakeholders betrokken, tevreden en 
goed geïnformeerd te houden. Dit is gelukt. We zijn gegroeid, zelfs in tijden van een pandemie, op sociale 
media en met het aantal lezers van onze digitale nieuwsbrief. Onze website wordt nog beter bezocht en is 
nog beter vindbaar op Google dan voorgaande jaren. De danslessen worden goed bezocht, de online 
community is gegroeid, we krijgen enthousiaste reacties, in de pers en media worden we besproken en ons 
netwerk omarmd en ondersteund onze activiteiten en deelt deze met groot enthousiasme. 

Wat we meenemen
Dat we momenteel geen goed inzicht hebben in hoe deelnemers bij ons terecht zijn gekomen, is heel 
jammer. We zijn op dit moment bezig om een vragenlijst op te stellen waarin we de deelnemers van vorig 
jaar alsnog bevragen over waar zij voor het eerst over Dance Connects hebben gehoord. De uitkomst van 
deze enquete nemen we op in het volgende (tussentijdse) evaluatierapport.   

We hebben een voor de doelgroep zeer onoverzichtelijke en gebruiksonvriendelijke website. Dit jaar hebben 
we daarom besloten dat een nieuwe website noodzakelijk is en realiseren we momenteel een nieuwe 
website die niet alleen qua vormgeving wordt geactualiseerd, maar vooral op gebruiksvriendelijkheid voor de 
doelgroep gebouwd wordt. 

In 2020 hebben we een gedreven team van ambassadeurs bij elkaar gebracht. Deze ambassadeurs hebben 
veel zin om bij te dragen aan de promotie van al onze activiteiten en we kijken er dan ook naar uit om hen 
hun verhaal te laten vertellen en zo op hun eigen manier anderen aan te steken om te gaan dansen bij 
Dance Connects. 
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Samenwerking
Zoals reeds beschreven in het hoofdstuk activiteiten werden de samenwerkingen met de leslocaties voor de 
60+ lessen gecontinueerd. Amsterdam Dance Centre liet echter weten dat er geen korting op de huurprijs 
meer kon worden gegeven. Bovendien konden we in de loopt van het jaar niet meer gratis terecht in de 
buurthuizen van Oost en Zuidoost. Op de andere locaties werden nog steeds gereduceerde prijzen 
gehanteerd die overigens wel iets omhoog gingen dit jaar. 

ZORG & WELZIJN
De samenwerking met betrekking tot het Slow Flow-aanbod in Zuidoost, stopte eind 2020. We dachten na 
drie jaar samenwerken op een punt gekomen te zijn dat de dans structureel een plek kreeg bij Eben Haëzer, 
maar helaas bleek dit niet zo te zijn. Naast kortingen in hun budget vermoeden wij dat het ook te maken 
heeft met het vertrek van de participatiecoach die ons in 2018 enthousiast onthaalde. Zij heeft zich in de 
jaren daarna altijd hard gemaakt voor dans op diverse afdelingen van de zorginstelling. Zij en een andere 
zeer enthousiaste zorgverlener verlieten beiden Eben Haëzer deze zomer, waardoor wij minder warme 
contacten overhielden binnen de instelling en die zijn essentieel voor het laten slagen van samenwerkingen.  

We realiseren ons dat het erg belangrijk is om een breed draagvlak te creëren binnen een instelling, maar in 
de praktijk is het vaak heel moeilijk om bijvoorbeeld managers te spreken of bij een activiteit aanwezig te 
laten zijn. Daarom zijn we blij met het onderzoek van ZonMW en hopen we dat het zal bijdragen aan meer 
samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst. 

Er is ook veel goed verlopen in dit domein. Te beginnen met alle partners die hebben bijgedragen aan het 
succes van Dans voor de Deur. Participatiemedewerkers en activiteitenbegeleiders van Cordaan, Evean, 
Amsta, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Combiwel, Eigenwijks en Dynamo hebben enthousiast 
meegewerkt aan het realiseren van dit project. Zij hebben speelplekken voor ons georganiseerd, deelnemers 
gemobiliseerd en meegeholpen in de promotie door flyers en beeldmateriaal te verspreiden. Een aantal 
optredens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam. We kwamen in 
contact met Lynette Ho, projectmedewerker Ouderen in de Wijk, zij heeft een aantal zorginstellingen en 
seniorencomplex De Drecht enthousiast gemaakt voor de interactieve performances.  

In Noord heeft het optreden al geleid tot een vervolg in de vorm van structurele Slow Flow-lessen in het 
Twiskehuis. Ook Huis van de Wijk De Boeg van ABC-West, nu buurtwerk Combiwel, en het Odensehuis in 
Amstelveen zijn in het najaar van 2020 partners in het het Slow Flow-aanbod geworden. In de andere 
stadsdelen moeten de partnerships op dit vlak komend jaar verder worden ontwikkeld, maar zijn zoals 
beschreven in het activiteitenhoofdstuk veel lijnen uitgezet. 

Tot slot is Dance Connects afgelopen jaar zeer betrokken geweest bij de diverse wijkzorgnetwerken in de 
stad. Er werd kennis met elkaar gedeeld tijdens de wijktafels en we hielpen elkaars vragen beantwoorden in 
de wijkzorg-groepsapps. Dance Connects hielp mee met soep uitdelen aan kwetsbare IJburgers in de 
donkere dagen voor kerst en welzijnscoaches attendeerden hun cliënten op ons aanbod. In het najaar 
hebben we ons ook aangesloten bij het platform informele zorg in Centrum van waaruit ook de connectie 
opgebouwd gaat worden naar de andere stadsdelen. Doordat alle overleggen nu online plaatsvonden, kon 
Dance Connects vaker deelnemen. We hopen dat deze mogelijkheid ook na corona zal blijven bestaan. 

Intensivering samenwerking 
In december hebben we een oriëntatie gedaan op verdere samenwerkingsmogelijkheden en een vragenlijst 
verstuurd naar relevante netwerkpartners, waarin we onderzochten wat gemeenschappelijke doelen waren 
en wat de ideeën waren om die doelen met elkaar te bereiken. De timing van het versturen van deze lijst 
was niet de beste. Men was druk met het afronden van het jaar en coronaperikelen. Toch heeft een aantal 
mensen van diverse organisaties de moeite genomen om hierop te reageren. We ontvingen reactie van 
Buurtzorg/Radio Steunkous, Combiwel, Cordaan, Dynamo, Doras, Buurtteams Centrum en MEE Amstel en 
Zaan. De partijen gaven aan samen te willen werken op de gebieden gezondheid, beweging en 
eenzaamheid. Er werd ruimte, promotie, verwijzing en netwerk geboden en aan ons vooral de opdracht om 
informatie te delen, laagdrempelig aanbod aan te bieden en goed contact te onderhouden met de partners.  

Deze oriëntatie gaf goed inzicht in de welwillendheid van diverse partners, maar bood tegelijkertijd nog 
weinig inzicht in nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Behalve de opening naar stadsdeel Noord. We 
spraken met ouderenwerker Ingrid Rikkers en ouderenadviseur en beweegcoach Janine Drewes, beiden 
werkzaam voor Doras. Volgens hen was er zeker behoefte aan iets zoals Dance Connects Community in 
Noord. Toen we hen vertelde dat het stadsdeel er anders over dacht, hebben ze aangeboden om met ons in 
2021 samen te gaan kijken hoe we het met elkaar zouden kunnen realiseren. In 2021 wordt een 
vervolgmeeting gepland, waarbij de medewerkers van Doras hun netwerk zullen uitnodigen, zodat we met 
een grotere groep een plan van aanpak kunnen opstellen.  
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Investeren in het onderhoud en opbouw van netwerk in de stad blijft ook in 2021 een belangrijk focuspunt. 
We merkten ook dit jaar dat een warm netwerk veel ondersteuning bood bij onze activiteiten. Tegelijkertijd is 
het een tijdrovende zaak om in heel de stad goed zichtbaar te blijven binnen het netwerk. Het netwerk in 
Amstelveen heeft nog weinig aandacht gekregen. Daarom is er de wens om in de komende jaren 
wijkgerichte projectleiders aan te stellen die verdieping van de samenwerking kunnen gaan realiseren.  

PARTICIPATIE
Op het gebied van participatie werd begin dit jaar in samenwerking met de Voedselbank promotie gemaakt 
voor ons bijstandsaanbod. Het vinden van contact met de diverse klantmanagers van WPI was 
ingewikkelder. Een enkele keer sloot een klantmanager aan bij een wijktafel, maar het bleek erg moeilijk te 
achterhalen wie de klantmanagers in ons werkgebied waren. We hebben de gemeente gevraagd of het 
mogelijk was om ons in contact te brengen met de klantmanagers om ze op onze actie te wijzen, maar 
vanwege privacyredenen was dat niet mogelijk. Via het Seniorensportfonds en Stadspas hebben we ook een 
aantal minima kunnen betrekken bij onze activiteiten. We merken dat er nog steeds weinig bekendheid voor 
het fonds was, maar hebben er in eigen promotie meer aandacht aan geschonken en in totaal 9 deelnemers 
via het fonds laten participeren. 

KUNST & CULTUUR
Dance Connects werkt niet alleen in het sociale domein, maar ook in het culturele domein graag samen met 
organisaties die artistieke ambities met ons delen. Zo bieden we deelnemers van de community normaliter 
twee keer per jaar de mogelijkheid om samen een professionele dansvoorstelling te bezoeken, wat dit jaar 
helaas niet mogelijk was. Ook kon er geen CLUB DANS in real life worden georganiseerd op een bruisende 
culturele plek.  

Deelnemers krijgen normaal gesproken de kans om te participeren in dansprojecten van PRA Muziektheater 
of afstudeerprojecten van studenten van de AHK. Ook daar waren dit jaar geen mogelijkheden voor. Er stond 
ook een mooie samenwerking op het programma met het Holland Dance Festival. Choreograaf Bill T. Jones 
zou voor zijn nieuwe productie Deep Blue Sea aan de slag gaan met 15 van onze deelnemers, maar ook dit 
project kon geen doorgang vinden.  

De gastlessen in samenwerking met de Henny Jurriëns Stichting konden niet doorgaan. Tevens was het 
onmogelijk om live muzikanten uit te nodigen tijdens de lessen, omdat de afstandsregels teveel beperkingen 
oplegden aan het aantal mensen in een ruimte. We hopen in het nieuwe jaar de artistieke ontwikkeling van 
deelnemers weer meer te kunnen stimuleren middels inspirerende samenwerkingen. 
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Professionals
Alhoewel Dance Connects Community het niet als officiële doelstelling heeft om freelancers te 
ondersteunen, willen we in deze verantwoording toch aandacht schenken aan onze professionals in 
coronatijd. Dance Connects werkt altijd met een aantal vaste freelancers. Docenten, projectleider, pr en 
communicatiemedewerker, fotograaf en vormgever. Voor freelancers, vooral in de kunst en cultuursector, is 
de coronatijd in veel gevallen een moeilijke periode. Wij voelden een grote verantwoordelijkheid naar onze 
freelancers in deze onzekere tijd. De dansdocenten van Dance Connects Community hebben wij daarom 
zoveel mogelijk de kans gegeven om samen met ons vervangend aanbod te ontwikkelen en/of uit te voeren. 
Zo hebben wij een bijdrage geleverd aan het onderhouden van onze vaste freelance relaties en tevens aan 
de overbrugging van de coronacrisis voor deze professionals. 

Ook de projectleider en de pr en communicatie professional hebben van 13 maart tot op heden hun 
werkzaamheden moeten aanpassen. De projectleider heeft door het aangepaste aanbod voornamelijk veel 
extra werkzaamheden op haar genomen op het gebied van ontwikkeling, organisatie en administratie. Op 
het gebied van pr en communicatie was vooral het opnieuw bereiken en betrekken van de doelgroep en het 
netwerk via de on- en offline kanalen een extra klus.  

Het groeiend aantal activiteiten en de groei van onze organisatie, vraagt om verdere professionalisering. 
Vanaf einde zomer 2020 hebben we ons professionele team uitgebreid met een zakelijk leider en een 
vrijwilligerscoördinator. Beiden hebben zich in de afgelopen periode ingezet om dit project een goede 
doorstart te geven in het nieuwe jaar. We danken al onze professionals voor hun inzet, flexibiliteit en loyaliteit  
in deze moeilijke tijd. 

Automatisering
De nieuwe realiteit vroeg om een nieuw registratie- en betalingssysteem voor de deelnemers. Met 21 lessen 
per week en beperkte capaciteit per les, was er grote behoefte aan automatisering van onze 
deelnemersadministratie. We hebben verschillende systemen bekeken en met elkaar vergeleken en hebben 
uiteindelijk voor Bueno gekozen vanwege de eenvoudige uitstraling en de persoonlijke begeleiding bij het 
overstap-proces.  

Het was een moeizaam proces, een grote overgang voor de deelnemers. Deelnemers waren gewend een 
mailtje te sturen of even te bellen om zich in te schrijven voor een les, ze kochten vaak met cash geld een 
papieren strippenkaart en konden daarmee naar eigen inzicht naar de les komen. Nu moesten deelnemers 
zich per les aanmelden via het lesrooster op onze website, en ook afmelden als ze toch niet konden komen, 
zodat er een plekje vrij kwam voor iemand anders. Betalingen gingen vanaf nu via Ideal.  

We hebben veel ondersteuning geboden bij deze overstap. Zo hebben we een aantal tutorials gemaakt, 
waarin alles stap-voor-stap werd uitgelegd. Ook hielden we wekelijks een telefonisch spreekuur en konden 
mensen zonder internet zich nog steeds telefonisch aanmelden/afmelden en contant betalen. Wij zorgden er 
dan voor dat zij wel in het systeem kwamen te staan, zodat de docent wist wie hij/zij kon verwachten.  

Het begin van deze stap was “pijnlijk”, maar inmiddels zijn de meesten er aan gewend en vinden ze het ook 
prettig om zelf goed inzicht te hebben in hun zaken en het ook zelfstandig te kunnen regelen. Nog steeds 
zijn er een aantal punten waarop het systeem zich kan verbeteren en gelukkig is daar vanuit de 
ontwikkelaars van het systeem ook ruimte voor. Voor ons als organisatie is het in ieder geval een grote stap 
voorwaarts geweest in het professionaliseren van de bedrijfsvoering. 

Bestuur
Eind 2020 namen we afscheid van onze bestuursvoorzitter Hanneke van Bruggen, die sinds de oprichting 
van Dance Connects actief en betrokken was bij de beleidsvorming en subsidieaanvragen. Zij werd  
opgevolgd door Wies Rosenboom, voormalig hoofd Cultuurparticipatie bij het LKCA. Ook onze secretaris 
maakte plaats voor een nieuw bestuurslid; Monique Jongerius werd opgevolgd door Kathy Joe, redactioneel 
adviseur bij Research World. Joyce Vrijburg bleef penningmeester. Meer informatie over onze bestuursleden 
leest u hier. We danken oude en nieuwe bestuursleden voor hun adviezen en onbezoldigde werkzaamheden 
voor de stichting. 
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Conclusie
Het was een turbulent jaar. De coronacrisis had grote impact op ieders leven en in het bijzonder op de 
levens van onze deelnemers. We werden geïnspireerd door hun kracht en flexibiliteit en verdrietig van de 
signalen over eenzaamheid en fysieke achteruitgang. We hebben ons met hart en ziel ingezet om zoveel 
mogelijk contact te onderhouden en alternatief te bieden en zijn daarin behoorlijk goed geslaagd. Hoewel 
moeizamer dan normaal, bleek het zelfs coronatijd mogelijk om ook nieuwe deelnemers te werven en alle 
online en buitenalternatieven die ontwikkeld zijn, blijven bruikbaar in de toekomst.  

Dit jaar heeft ons misschien niet de maximum aantallen opgeleverd, maar wel een nieuwe kijk op de 
uitvoeringsmogelijkheden van het project. Daarnaast hebben opgemerkt dat zowel deelnemers als 
professionals juist in deze tijd betrokkenen waren dan ooit. Er is ondanks alle beperkingen een openheid 
ontstaan die veel perspectief biedt voor de toekomst.  

De waarde van dans, sociale contacten en een veilige plek waarbinnen 60-plussers zich kunnen blijven 
ontwikkelen is bijzonder groot gebleken dit jaar. Door financiële ondersteuning van de Amsterdamse 
Stadsdelen Centrum, Oost, West, Nieuw-West en Zuidoost, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds 
voor sociale initiatieven, VSBfonds, Hélène de Montigny Stichting en een aantal Vrienden van Dance 
Connects hebben wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van onze deelnemers.  

2020 heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd om door te gaan en verder te ontwikkelen. Hierin worden wij 
komend jaar ondersteund door de Amsterdamse Stadsdelen Centrum, Oost, West, Nieuw-West en Zuidoost, 
RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor sociale initiatieven en het VSBfonds. We zijn nog in 
afwachting van de besluiten van de gemeente Amstelveen en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

We zien uit naar een jaar waarin we elkaar weer echt kunnen ontmoeten, samen kunnen dansen en elkaar 
weer letterlijk een helpende hand kunnen bieden. 

Meer informatie & Contactgegevens
Stichting Dance Connects / Oostakkerstraat 39 / 1066 HR Amsterdam / info@danceconnects.nl 
Floortje Rous / Gillis van Ledenberchstraat 125-3 / 1052 VE Amsterdam / +31 (0)6 19 16 49 26 

• Website 
• Facebook 
• YouTube 
• LinkedIn 
• Twitter 
• Instagram 
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