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Inleiding 
In de coronanotities van het Huis voor de Kunsten Limburg brengt het Huis de noden in de 
amateurkunst- en erfgoedsector in Limburg in kaart die ontstaan zijn naar aanleiding van de 
coronacrisis. Onze bevindingen zijn gebaseerd op enquêtes van het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), belrondes van het Huis langs tientallen 
amateurkunstverenigingen en kleine erfgoedinstellingen, hulpvragen die zijn binnengekomen bij het 
corona hulploket van het Huis en de adviesgesprekken die onze adviseurs voeren met partners in het 
veld. Naast onze bevindingen reiken we ook mogelijke oplossingen aan voor de problemen die we 
signaleren in de sector.  
 
In de notitie van 10 juli 2020 lichten we de situatie in de amateurdanssector in Limburg uit. De 
problematiek in deze sector is nijpend en heeft directe gevolgen voor de jeugdhulpverlening. In deze 
notitie presenteren we tevens het project SAMENSPEL, een initiatief waarbij het Huis samen met 
Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), 
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) focust op kwetsbare doelgroepen en problemen die in het sociale 
domein ontstaan naar aanleiding van het coronavirus. SAMENSPEL moet leiden tot nieuwe 
samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, innovatieve projecten op het vlak van cultuur-, sport- en 
spelbeoefening, nieuwe manieren om burgers en met name kwetsbare doelgroepen te activeren en 
toekomstbestendigere verenigingen. 
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Constateringen ten aanzien van de discipline Dans 
Het Huis licht in deze notitie de impact van de coronacrisis op de amateurdanssector in Limburg uit. 
Het betreft een sector die uit maar liefst 120 amateurdansscholen bestaat. Het Huis heeft de impact 
van de coronacrisis op de danssector in kaart gebracht middels een belronde langs twaalf 
dansscholen die representatief zijn voor de sector en de vijf grootste welzijnsorganisaties 
(Wel.Kom/Roermond, Alcander/Heerlen, Trajekt/Maastricht en Heuvelland, Partners in 
Welzijn/Sittard, Incluzio Sociale Basis/Venlo) verspreid over de Provincie. Ook voerde het 
adviesgesprekken met dansscholen.    
 
Dansscholen hebben sinds maart veel inkomsten misgelopen uit zowel lessen als danspresentaties en 
grote seizoenafsluitingen die niet zijn kunnen doorgaan. Deze toonmomenten zorgen naast 
inkomsten ook voor nieuwe aanmeldingen en het behoud van cursisten. De dansscholen hebben 
daar waar dat kon hun reserves aangesproken. Die reserves zijn nu op. Om de inkomstenderving 
deels te compenseren en de leden zoveel mogelijk te behouden, organiseerden sommige 
dansscholen danslessen buiten. Daarnaast kiezen veel dansscholen ervoor om het dansseizoen deze 
zomer te verlengen en ook weer eerder op te starten. Of dit voldoende is om de financiële schade te 
kunnen compenseren, moet de komende maanden blijken.  
 
In de danssector zijn minimaal 360 ZZP’ers actief als dansdocent (uitgaande van 120 dansscholen met 
gemiddeld drie dansdocenten). Zij zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de lessen die zij binnen- 
en buitenschool (op basisscholen, in dansscholen en in de wijk) verzorgen. Daarbij gaat het 
gemiddeld om 12 lessen per week. Zij hebben sinds maart geen lessen meer kunnen verzorgen. 
Daardoor liepen zij inkomsten mis de afgelopen maanden. Als freelancer werden zij niet doorbetaald. 
Het merendeel van de dansdocenten komt niet in aanmerking voor de Tozo 2-uitkering 
levensonderhoud, vanwege de partnerinkomenstoets en het feit dat het huishoudinkomen boven 
het sociaal minimum komt. De bijdrage is voor velen bovendien een druppel op de gloeiende plaat.  
  
In dit kader is het belangrijk om op te merken dat de dansdocent niet alleen een artistieke rol vervult, 
maar ook een belangrijke schakel is in het sociaal-maatschappelijke domein. Dansscholen en                 
-initiatieven (en dan met name urban) bieden kinderen en jongeren niet alleen een positieve 
vrijetijdsbesteding en een plek waar ze hun danstalenten kunnen ontwikkelen; ze hebben namelijk 
ook een sociaal-maatschappelijke functie. Ze brengen grote groepen kinderen en jongeren van alle 
lagen van de bevolking op een laagdrempelige manier samen. De urban dansscene kenmerkt zich 
door een informele infrastructuur, in tegenstelling tot het georganiseerde verenigingsleven. Dans 
speelt een belangrijke rol als het gaat om de sociale cohesie en wordt met name door voorgenoemde 
welzijnsorganisaties ingezet als preventief middel als het gaat om jeugdhulpverlening. Omdat veel 
dansinitiatieven in de wijk en danslessen op dansscholen niet konden doorgaan, is het waardevolle 
contact met de jongeren en dus ook de hulpverlening onder druk komen te staan. De urban 
dansscene kent daarnaast een behoorlijk terugloop aan leden. Dat komt omdat gezinnen die minder 
kapitaalkrachtig zijn financieel gezien extra hard worden getroffen door corona en kosten voor 
danslessen niet meer kunnen opbrengen.  
 
Het Huis ziet een oplossing door het direct koppelen van de beschikbare middelen van het 
Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg aan bovenstaande problematiek. De 
dansdocenten kunnen fungeren als intermediair voor het Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds 
Cultuur Limburg. Zij kunnen jongeren en gezinnen aansporen om een aanvraag in te dienen bij één 
van deze fondsen, zodat het lesgeld weer deels betaald kan worden en jongeren weer kunnen 
dansen. Tevens kunnen dansdocenten dan weer lessen verzorgen en inkomsten genereren en wordt 
het netwerk van jeugdhulpverlening weer geactiveerd. Het Huis wil in dit kader ook actief de 
samenwerking opzoeken met Burgerkracht Limburg. Zij hebben medewerkers in dienst die wellicht 
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ook kunnen fungeren als intermediair. Zij hebben immers ook een signaalfunctie in het 
welzijnsdomein.   
 
Het Huis wil daarnaast dansscholen en initiatiefnemers van dansactiviteiten in de wijk begeleiden bij 
het opnieuw opstarten van activiteiten en eventueel financiële middelen beschikbaar stellen om 
deze activiteiten mede mogelijk te kunnen maken. In de volgende coronanotitie gaan we hier 
gedetailleerder op in.   

 

SAMENSPEL - Aanpak welzijnsproblematiek door lokale samenwerking 
Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), 
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) en Huis voor de Kunsten Limburg slaan de handen ineen om 
problemen in het sociale domein en de sport- en cultuursector aan te pakken die naar aanleiding van 
de coronacrisis ontstaan of verergerd zijn. Dat heeft geresulteerd in het unieke 
samenwerkingsproject SAMENSPEL. Het project moet leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden 
op lokaal niveau, innovatieve projecten op het vlak van cultuur-, sport- en spelbeoefening, nieuwe 
manieren om burgers en met name kwetsbare doelgroepen te benaderen en te activeren en 
toekomstbestendigere verenigingen. De samenwerkingspartners verbinden hun netwerken en 
expertises om dit te kunnen bewerkstelligen.  
 
Het coronavirus zorgt ervoor dat sociale vangnetten onder druk komen te staan. Sport- en 
amateurkunstverenigingen, burgerorganisaties en anders georganiseerde groepen (zoals 
beweeggroepen) kunnen hun activiteiten en werkzaamheden niet of slechts onder beperkende 
voorwaarden uitvoeren. Dat heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van burgers (met name voor 
de kwetsbare doelgroepen), de toekomstbestendigheid van verenigingen en initiatieven, de kwaliteit 
van sport- en kunstbeoefening, voor gemeenschapshuizen en zorgondersteuning en de sociale 
cohesie in dorpen en steden.  
 
Burgerkracht Limburg signaleert dat het coronavirus onder andere leidt tot toegenomen 
eenzaamheid en stilgevallen zorg. Koepelorganisaties, patiëntenverenigingen, (ouderen)bonden, 
zelfhulpgroepen en burgerorganisaties en -initiatieven geven aan dat het contact met hun achterban 
verminderd is. Men is naarstig op zoek naar alternatieve manieren om het contact met kwetsbare 
doelgroepen (eenzame ouderen en jongeren, mensen met en lichamelijke of psychische aandoening 
etc.) te herstellen. Cultuur, sport en spel kunnen alternatieve middelen zijn om deze doelgroepen te 
bereiken, te activeren en samen te brengen.  
 
De accommodaties waar die ontmoetingen doorgaans plaatsvinden staan door de coronacrisis 
eveneens onder druk. Een recent verschenen onderzoek van VKKL maakt duidelijk dat 
wijkaccommodaties straks niet zonder meer open kunnen. Het merendeel van de wijk- en 
verenigingsaccommodaties wordt beheerd door vrijwilligers die tot de risicogroep behoren. Een 
groot aantal vrijwilligers geeft aan hun werkzaamheden niet te durven hervatten. Als zij hun 
werkzaamheden niet hervatten, kunnen accommodaties niet open en niet gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld de lokale amateurkunst- en sportbeoefening en dagbestedingsactiviteiten. 
Amateurkunst- en sportverenigingen, die al in financieel zwaar weer verkeren, worden daarmee nog 
kwetsbaarder.     
 
SAMENSPEL biedt de broodnodige experimenteerruimte voor nieuwe of intensievere samenwerking 
tussen o.a. sport- en cultuurverenigingen, speeltuinverenigingen, besturen van 
gemeenschapsaccommodaties en bewonersorganisaties (dorps- en wijkoverleggen). De 
samenwerking moet resulteren in vernieuwende activiteiten voor kwetsbare doelgroepen die door 
de coronacrisis nog kwetsbaarder zijn geworden en het versterken van de sociale cohesie. 
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Verenigingen krijgen de kans om activiteiten op innovatieve manier te hervatten en worden 
gestimuleerd om (meer) samen te werken op lokaal niveau. De partners willen met deze unieke 
samenwerking een beweging op gang brengen en zien SAMENSPEL als een eerste aanzet voor 
structurele, domeinoverstijgende samenwerking. 
 
De afgelopen weken hebben de samenwerkingspartners het project geconcretiseerd. In dit kader is 
een samenwerking opgezet met het Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg. 
Daarnaast is er een eerste overzicht gemaakt van sport-, cultuur-, spel- en welzijnsinitiatieven, 
verenigingen en wijkaccommodaties. In het overzicht van culturele initiatieven zijn ook enkele 
projectideeën opgenomen van makers die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de 
corona bijdrageregeling van het Huis, omdat ze goed aansluiten bij de doelstellingen van 
SAMENSPEL.  
 
Uit het totaal overzicht worden de komende periode een aantal zogenaamde lokale ‘hotspots’ 
geselecteerd. Het betreft plekken (wijken, gemeenten) verspreid over de provincie waar initiatieven 
uit verschillende domeinen die aansluiten bij de doelstellingen van SAMENSPEL en hun 
initiatiefnemers bij elkaar kunnen worden gebracht. Deze hotspots vormen de basis voor de 
pilotprojecten die in het kader van SAMENSPEL worden uitgevoerd. De hotspots worden na de 
zomervakantie bezocht in de vorm van een SAMENSPEL-roadshow. Onder begeleiding van de 
SAMENSPEL-samenwerkingspartners worden de lokale initiatiefnemers op het gebied van sport, 
cultuur, spel en welzijn, burgers, beheerders van wijkaccommodaties, sport- en cultuurcoaches, 
beleidsmedewerkers en wethouders en vertegenwoordigers van fondsen bij elkaar gebracht om 
samenwerking te onderzoeken en gezamenlijk vorm te geven aan lokale SAMENSPEL-initiatieven. Dat 
kunnen reeds bestaande projecten en bewonersinitiatieven zijn die met elkaar worden verbonden, 
worden uitgebreid en verdiept, maar ook nieuw te ontwikkelen initiatieven. De projecten en 
samenwerkingsverbanden die voortvloeien uit deze aanpak, vormen pilotprojecten die zowel met 
inhoudelijke ondersteuning van de SAMENSPEL-partners als financieel ondersteund worden.   
 
Naast de verdere concretisering van het plan hebben de samenwerkingspartners in het kader van 
SAMENSPEL ook gesprekken gevoerd met grote fondsen, waaronder het VSBfonds, Kansfonds, 
Elisabeth Strouvenfonds en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de Rabobank Zuid-
Limburg Oost. Deze organisaties zijn ook actief in het sociaal-maatschappelijke domein en beschikken 
over kennis, netwerken, financiële regelingen en ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld Rabo 
Versterkt) die we graag bundelen om de impact van sociaal-maatschappelijke initiatieven, waaronder 
SAMENSPEL, te vergroten.            
 
  


