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VOORWOORD
Het jaar 2018 stond in het teken van het herinrichten
van de eigen organisatie. Aanleiding was het Achmea
Maatwerktraject dat Het Danspaleis met haar groeiplan
had gewonnen. In dit traject, dat in 2018 van start
ging, keken we naar onze visie, missie en formules.
Vervolgens scherpten we het businessmodel aan en
richtten we onze automatisering efficiënt in. Dit alles
wierp z’n vruchten af. Het Danspaleis draaide in 2018
een financieel goed jaar. De toenemende verkoop van
Danspaleizen aan zorginstellingen en bedrijven, de
bijdragen van fondsen, het stadsbrede vertrouwen van
de Gemeente Amsterdam, de bijdragen van donateurs
en gulle gevers en bijdragen van locaties op de gesubsidieerde edities maakten dat Het Danspaleis voor het
eerst in haar bestaan een significant positief resultaat
behaalde: 24.300 euro.
Wat betekende 2018 voor de ouderendoelgroep? Het
Danspaleis is ontstaan als vernieuwend initiatief voor
ouderen in zorgcentra. Door de ontwikkelingen in de zorg
waarbij ouderen langer zelfstandig thuis wonen, zijn De
Muzieksalon en Een Praatje en een Plaatje ontwikkeld
om ook op deze ouderen impact te kunnen maken in de
buurten van Amsterdam en Rotterdam. In 2018 hebben
we deze drie formules verder ontwikkeld met als doel het
netwerk rondom ouderen te versterken. De eerste tekenen
van succes komen tot uiting in clubjes ouderen die elkaar
blijven zien doordat ze elkaar ontmoeten op een Danspaleis
of Muzieksalon. Precies de intentie die we hebben bij het
aanbieden van deze formules.
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Naarmate we groeien wordt de inzet van vrijwilligers steeds
belangrijker: zij zijn de aanjagers in het contact en de
verbinding met de ouderendoelgroep. Momenteel heeft Het
Danspaleis een groep van ruim 200 vaste vrijwilligers die
zich met toewijding inzet voor ouderen. Ze staan symbool
voor onze organisatie en de ‘familie’ die we bouwen.
Vanuit een breder perspectief kunnen we zeggen dat onze
visie, missie en formules aansluiten bij een nieuwe, positieve vorm van welzijn die ouderen verbindt en in beweging
zet. We merken bovendien dat partners en financierders
zich aan ons concept willen committeren om de impact van
Het Danspaleis te vergroten. Samen zetten we ons in om
preventief eenzaamheid onder ouderen aan te pakken en
het fysieke en sociale welzijn van ouderen te verbeteren.
Tenslotte delen we graag de successen uit 2018 van Het
Danspaleis die ons een welkom zetje geven richting 2019.
Om er maar even drie te noemen: de documentaire Cheek
to Cheek, het Feest van de Verbinding in samenwerking
met Resto VanHarte en de landelijke Lidl-campagne in
samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Je leest er
meer over in dit jaarverslag.
Het is met recht een jaar om trots op te zijn en een jaar
dat een stabiele toekomst inluidt. De groeispurt die onze
organisatie doormaakt, maakt dat er noodzakelijke besluiten
genomen zijn op de herinrichting ervan in opmars naar een
meer en meer volwassen en toekomstbestendige organisatie.

Fotografie: Aad Hoogendoorn

DOELSTELLINGEN EN AMBITIES
Het Danspaleis is ooit gestart in zorgcentra als nieuw
initiatief voor ouderen. Via dans en muziek worden
deelnemers fysiek en mentaal geactiveerd en met
anderen in contact gebracht. Als reactie op de
ontwikkeling dat ouderen steeds langer zelfstandig
thuis wonen, is Het Danspaleis uitgebreid naar Huizen
van de Wijk en buurtfestivals. Om ook de meest kwetsbare zelfstandig wonende ouderen te betrekken, heeft
Het Danspaleis twee nieuwe formules ontwikkeld
op huiskamerformaat: Een Praatje en een Plaatje
en De Muzieksalon. Alle drie de formules gaan uit
van de kracht van muziek als ijsbreker voor contact
en verbinding en zijn er gezamenlijk op gericht om
ouderen te activeren en zowel het netwerk als de
zelfredzaamheid van ouderen te versterken.

Klein – middel - groot

Eerdergenoemde formules vormen een zogenaamde
‘klein – middel – groot’ opbouw van Het Danspaleis.
Zij zetten alle drie muziek en dans in om ouderen te raken.
Een oudere die het lastig vindt (alleen) naar buiten te gaan,
zal misschien niet snel een Danspaleis bezoeken. Daarvoor
is de formule Een Praatje en een Plaatje ontwikkeld.
Een vrijwilliger zoekt de oudere thuis op. Samen luisteren
zij naar muziek en kletsen ze over alles wat maar ter
sprake komt. Na een aantal sessies is doorgaans een vertrouwensband opgebouwd, waardoor de oudere mogelijk
te motiveren is om samen met de vrijwilliger een Danspaleis te bezoeken of mee te doen aan een Muzieksalon met
mede-buurtbewoners. Tijdens een Muzieksalon komen
dankzij muziek gesprekken op gang over de buurt en over
elkaars levens. Dit kan een basis vormen voor het opdoen
van sociale contacten in de buurt.

“HET DANSPALEIS IS EEN ONDERDEEL VAN MIJN LEVEN.
BIJ HET DANSPALEIS KAN IK ZIJN WIE IK BEN.”
Mariët, 79 jaar (en nog zo kwiek als een dertiger)
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De drie formules haken in elkaar: een deelnemer van
De Muzieksalon kan doorstromen naar Het Danspaleis,
en een bezoeker van Het Danspaleis kan zich opgeven
voor De Muzieksalon of Een Praatje en een Plaatje. De drie
formules versterken elkaar en werken beide kanten op.
Van klein naar groot wanneer een oudere van Een Praatje
en een Plaatje met een vrijwilliger Het Danspaleis bezoekt,
of van groot naar klein wanneer we tijdens Het Danspaleis
signaleren dat ouderen behoefte hebben aan meer sociaal
contact, bijvoorbeeld bij Een Praatje en een Plaatje.

Een buurtgerichte inzet

De formules versterken elkaar alleen wanneer ze buurtgericht worden ingezet. Dat wil zeggen dat ouderen die
meedoen aan Een Praatje en een Plaatje in diezelfde
buurt ook een Muzieksalon of een Danspaleis kunnen
bezoeken. Zo creëren we meerdere contactmomenten
voor ouderen en groeit het sociale netwerk in de buurt.
Een mooi voorbeeld is de pilot van De Muzieksalon in de
Indische Buurt in Amsterdam. Een aantal dames is daar
begonnen met Een Praatje en een Plaatje en zijn zo bij
De Muzieksalon terechtgekomen. Inmiddels bestaat daar
een vast netwerk dat zich steeds verder uitbreidt. Naast
gezamenlijke bezoekjes aan Het Danspaleis wordt er ook
samen gesport, gegeten en helpt de groep elkaar met
boodschappen doen. In het Achmea Maatwerktraject
hebben we besloten om ons in 2019 te focussen op het
versterken van de huidige formules. De formules zullen
meer op elkaar gaan ‘inhaken’ om de impact op ouderen
te vergroten.
“ALS IK HIER NIET WAS, HAD IK DE HELE DAG IN BED GELEGEN.

Belangrijkste resultaten Achmea Maatwerktraject
In het Achmea Maatwerktraject hebben we in 2018 onze
organisatie opnieuw bekeken, ontrafeld en toekomstbestendig ingericht. In dit hoofdstuk nemen we je mee
in de belangrijkste stappen die zijn gezet en de nieuwe
koers die we zijn ingeslagen.

De organisatiestructuur opnieuw inrichten
De organisatiestructuur van Het Danspaleis is voor het eerst
expliciet gemaakt en is toekomstgericht ingericht. Binnen
het traject is het aantal zzp’ers verminderd om compacter
te kunnen opereren en is daarom afscheid genomen van
een aantal mensen. Er zijn ook nieuwe mensen verwelkomd, met als belangrijkste reden het ontstaan van de
nieuwe functie: de gebiedscoördinator (zowel in Amsterdam
als Rotterdam). De gebiedscoördinator staat met beide
benen in de buurten van Amsterdam en Rotterdam om
verbindingen te leggen met buurtgerichte samenwerkinspartners en bouwt aan de vrijwilligerscommunity.
Met de automatisering is onze workflow in kaart gebracht
en aangescherpt. Hiermee kan de organisatie in 2019
efficiënter opereren.

IN PLAATS DAARVAN HEB IK NOG NOOIT ZOVEEL GEDANST!”
Bezoekster die per ongeluk op een Danspaleis terechtkwam
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Aanscherping visie, missie en activiteiten
We hebben ons verdiept in het businessmodel van Het
Danspaleis en dit opnieuw vormgegeven en aangescherpt.
Hiermee zijn we tot nieuwe inzichten en proposities
gekomen.
In onze nieuwe koers hebben we Het Danspaleis opnieuw
bevraagd. Zijn we een dansfeest voor ouderen? Zijn we een
ontmoetingsplaats voor iedereen? Zijn we een bestrijder van
eenzaamheid? Een bouwer van nieuwe families of een breekijzer in de zorg? De visie, missie en activiteiten die we uitvoeren
zijn onder de loep genomen en opnieuw geformuleerd.

Onze nieuwe missie is dat we pleiten voor dansen en muziek
als structureel onderdeel binnen het zorgveld, zowel in zorgcentra zelf als daaromheen (in de stadsdelen). Dit vraagt om
een duidelijke, duurzame positionering:
• Van gesubsidieerde organisatie naar sociale onderneming, gebaseerd op deelfinanciering
• Van eenmalige edities naar regelmatige contactmomenten met
de Danspaleis-formules om de impact op ouderen te vergroten
• Van vrijblijvend feest naar structureel onderdeel binnen
het zorgveld
• Van ’stand alone’ naar delen met anderen (samenwerkingspartners). Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met Resto VanHarte en de intentie om in 2019
samen te werken met GGD-valpreventie. Hierbij traint
de GGD onze vrijwilligers in valpreventie en brengen wij
de fysiotherapeuten van de GGD muziekkennis bij.
Door onze programma’s op elkaar aan te sluiten bereiken
we een groter resultaat voor ouderen.
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De proposities
In het Achmea Maatwerktraject stelden we onszelf de
volgende vraag: wie worden onze financiers en samenwerkingspartners in de toekomst, en wat beloven we hen? We
analyseerden het businessmodel en onze activiteiten en keken
opnieuw naar de impact en doelstellingen van Het Danspaleis.
Daaruit formuleerden we de volgende hoofdpropositie:
Het Danspaleis is een sociale onderneming die muziek en
dansen inzet om de levenslust van ouderen te bevorderen.
De Danspaleis-methodiek verbetert de fysieke en mentale
gezondheid van ouderen, draagt bij aan de aanpak van
eenzaamheid, verlicht de zorgtaken van familie en
professionals en brengt meer plezier en innovatie in de zorg.

Deelfinanciering: drie subproposities

In het afgelopen jaar brachten we alle potentiële
financierders in kaart. Vervolgens bepaalden we de drie
meest relevante financierdersgroepen, waar we ons de
komende jaren op gaan richten. Dit zijn:
1. Zorggroepen, met als doel een groter bereik onder
zorginstellingen
Grotere contracten, waar de drie formules onder één
koepel in Amsterdam en Rotterdam kunnen worden
ondergebracht
Eenmalige Danspaleizen binnen en buiten Amsterdam
en Rotterdam
2. Bedrijven en samenwerkingspartners, met ouderen
als (potentiële) klant. Denk hierbij aan de Rotterdamse
Uitvaartorganisatie CVU en Resto VanHarte
3. Gemeenten, fondsen en overheden
Het Danspaleis heeft een goede relatie met fondsen
en overheden en zij beogen dezelfde doelstellingen als
Het Danspaleis in de komende jaren (onder andere de
preventie van eenzaamheid)
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WAT HEEFT HET DANSPALEIS
IN 2018 BEREIKT?
Het Danspaleis heeft in 2018 11.235 ouderen blij gemaakt,
1.476 vrijwilligers ingezet, 144 Danspaleizen
uitgerold, in Amsterdam en Rotterdam in 300 huiskamers
ouderen bereikt en in vijf Muzieksalon-reeksen buurtbetrokkenheid aangewakkerd. Het Danspaleis is
opgenomen in de programmering van theaterfestival de Parade, waar jong en oud elkaar vinden.
Er is 100.000 euro opgehaald in de landelijke campagne
van Lidl Nederland en het Nationaal Ouderenfonds
voor het uitzetten van Danspaleizen in zorgcentra in
2019. De documentaire van Bo van der Meer en Malou
Wagenmaker over Het Danspaleis won de Prijs van de
Stad Utrecht op het Nederlands Film Festival en Het
Danspaleis heeft het businessmodel, de automatisering
en de organisatie toekomstbestendig ingericht in het
Achmea Maatwerktraject met ondersteuning van Social
Enterprise NL. Tot slot heeft Het Danspaleis na een groots
‘Feest van de Verbinding’ in de Beurs van Berlage met
Resto VanHarte een samenwerkingsverband met deze
partij gesloten voor 2019.
“MUZIEK IS EEN TROOST, EEN OPBEUREND IETS. MUZIEK
BETEKENT VOOR MIJ ALLES NU IK VAAK ALLEEN THUIS
BEN. HET DANSPALEIS HEEFT MIJ WEER BLIJ GEMAAKT
EN VELE HERINNERINGEN VAN VROEGER TERUGGEBRACHT.”
Deelneemster De Muzieksalon
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Fotografie: Marije Kuiper
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DE DRIE FORMULES
VAN HET DANSPALEIS
In 2018 zijn de drie formules van Het Danspaleis als
buurtgerichte aanpak getest. Het Danspaleis, het
dansfeest, is sinds 2015 actief in buurthuizen. Om
zelfstandig wonende ouderen te betrekken zijn we
in 2016 van start gegaan met Een Praatje en een
Plaatje. In 2017 is De Muzieksalon ontwikkeld om op
een meer frequente basis contactmomenten te faciliteren in de buurt en zelfstandig wonende ouderen
in beweging te krijgen met muziek. Met de geleerde
lessen uit 2018 gaan we de activiteiten intensiveren
om op lokaal niveau met de drie formules (voor
muziek en dans) het netwerk van, en rondom ouderen
te versterken.

Met de drie formules biedt Het Danspaleis contactmogelijkheden op verschillende schaalgroottes in de buurt.
Twee tot vier keer per jaar is dat met Het Danspaleis en vijf
tot tien keer per jaar met De Muzieksalon. Tot slot bieden
we Een Praatje en een Plaatje voor de meest kwetsbare
ouderen die behoefte hebben aan persoonlijke bezoekjes
thuis. In 2018 zijn Een Praatje en een Plaatje en De Muzieksalon in zes buurten doorontwikkeld, om in 2019 in 20 tot
30 buurten in Amsterdam en Rotterdam te worden ingezet.
De schaalvergroting zal vooral bij De Muzieksalon plaatsvinden, waardoor we ons meer concentreren op zelfstandig
wonende ouderen en er meer contactmomenten in de
buurt worden gefaciliteerd.
We werken samen in de buurt om informele sociale
netwerken van deelnemers te versterken. Naast de ouderen
en Het Danspaleis spelen de dansvrijwilligers daarin een
belangrijke rol. Het Danspaleis heeft in 2018 de eerste
stappen gezet zich hier ook organisatorisch op aan te
passen. In Amsterdam en Rotterdam zijn gebiedscoördinatoren gestart met de opdracht in de buurten vrijwilligers te
werven en samenwerkingen aan te gaan. In 2019 zullen de
activiteiten in de buurten worden ondersteund door buurtteams van vrijwilligers en teamleden van Het Danspaleis,
die onderling contact stimuleren en de sociale netwerken
rondom ouderen faciliteren.
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Fotografie: Aad Hoogendoorn
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DE DANSPALEIZEN
In 2018 hebben 8080 ouderen een stapje gewaagd
op de dansvloer, zijn er 720 favoriete nummers
aangevraagd en gedraaid en hebben de gemiddeld
vijf vrijwilligers per Danspaleis 8640 keer iemand ten
dans gevraagd. Met 144 Danspaleizen georganiseerd
in 2018 zijn deze feesten inmiddels een begrip
geworden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en ook
steeds meer in de rest van Nederland.

Met name in Amsterdam is het aantal fans dat meereist
met de Danspaleizen de laatste jaren flink toegenomen.
Een mooi voorbeeld is de 95-jarige Nel, al vijf jaar trouwe
bezoeker en aanwezig bij zo ongeveer alle Danspaleizen.
Tevens is er door uitbreiding van het aantal buurtlocaties
in stadsdeel West in Amsterdam een grote groep nieuwe
buurtbewoners aangeboord die regelmatig een Danspaleis
bezoekt, ook buiten stadsdeel West.
De reden dat het in Amsterdam zo goed loopt is omdat
we daar nu een aantal jaren achtereen structureel Danspaleizen aanbieden op veel verschillende plekken in de stad.
Het Danspaleis komt zowel in zorghuizen als in buurthuizen
en op festivals. De focus voor Het Danspaleis in Amsterdam
en Rotterdam in 2018 heeft gelegen op de buurthuizen
en de festivals in de zomermaanden. Vanuit de gemeente
verschuift de aandacht van de ouderen in zorghuizen naar
thuiswonende ouderen. Het Danspaleis heeft zich op
deze ontwikkeling aangepast door de introductie van
de drietrapsformule. Inmiddels zien we op de meeste
edities veel vaste fans terug die elkaar en de dansers
van Het Danspaleis hebben leren kennen. Het Danspaleis
is echt een ontmoetingsplek geworden.
We hebben in 2018 ook veel mogen dansen in Utrecht.
In totaal hebben we op negen zorglocaties en twee buurtlocaties de algemene ruimtes omgetoverd tot een dansvloer.
We hopen onze activiteiten daar in 2019 te kunnen voortzetten.
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Fotografie: Aad Hoogendoorn
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EEN PRAATJE EN EEN PLAATJE
In 2018 zijn er met de Een Praatje en een Plaatje-sessies
ongeveer 300 ouderen bereikt in hun eigen woonkamer
dankzij zo’n 150 vrijwilligers.
Vanuit het idee dat iedereen het plezier van muziek moet
kunnen ervaren, biedt Het Danspaleis Een Praatje en een
Plaatje aan. Bij deze mobiele huiskamerdisco gaan PlatenDraaiers (PD’ers) op bezoek bij ouderen met een draagbare
platenspeler en een mix met singeltjes ‘van toen’. Daarna
kunnen ouderen doorstromen naar De Muzieksalon en/of
een Danspaleis in de buurt, waar ze andere buurtbewoners
en vrijwilligers ontmoeten.

De formule Een Praatje en een Plaatje ontwikkelt zich
steeds verder. In 2018 zijn de Een Praatje en een
Plaatje-huiskamersessies in het leven geroepen. Tijdens
een-op-een-bezoeken merkten we de behoefte op om ook
buiten de deur muziekverhalen met anderen te delen.
In kleine groepjes (drie tot zes deelnemers) neemt een vrijwilliger nu de rol van PlatenDraaier op zich. De huiskamersessie heeft zich ontwikkeld tot een mooi alternatief voor
kleine clubjes ouderen die praktisch buren zijn. Zo leren
ze elkaar kennen en wordt het onderling contact en het
verbreden van de sociale kring gestimuleerd. De intieme en
vertrouwde sfeer van de Een Praatje en een Plaatje-sessies blijft behouden, en hier komt bovenop dat de oudere
in contact komt met buurtgenoten. Daarnaast komt hij of
zij letterlijk in beweging. Het een-op-een-huiskamerbezoek
blijven we ook na 2018 aanhouden. Allereerst voor de
meest kwetsbare ouderen die niet de drempel over kunnen
(of durven), maar ook om ouderen op laagdrempelige wijze
te enthousiasmeren voor de andere formules. Zowel de
een-op-een-sessie als de huiskamervariant vindt plaats in
een reeks van vier keer, om de week. Tijdens huiskamersessies stimuleert de PD ouderen om ook samen te komen
in de weken dat Het Danspaleis er niet bij is, om zo
duurzaam onderling contact te stimuleren.
Na afloop van de reeks Een Praatje en een Plaatje-sessies is
de drempel naar een Muzieksalon of Danspaleis verlaagd, en
is de kans groter geworden dat de oudere zich zelfverzekerd
genoeg voelt om aan een van deze formules deel te nemen.
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Fotografie: Dirk-Jan Visser / FNO “Meer veerkracht langer thuis!”
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DE MUZIEKSALON
In 2017 ontwikkelde het project OuderenLAB zich tot
de derde formule van Het Danspaleis: De Muzieksalon.
De Muzieksalon heeft als doel om informele netwerk
in de buurt te creëren en/of te versterken. Passend bij
de behoefte van ouderen, passend bij de organisatie,
en versterkend voor de twee andere formules van Het
Danspaleis. Met De Muzieksalon hebben we een vorm
gevonden voor 8 – 20 personen, die met een klein
budget op frequente basis in buurthuizen kan plaatsvinden. Dit sluit aan bij de behoefte van ouderen om in
vertrouwde sfeer contacten te verdiepen en aan een
netwerk te bouwen.
Een van onze doelen bij De Muzieksalon is om de geleerde
lessen in een methode om te zetten. Een stevige basis voor
de eerste versie van de methodiek Muzieksalon, waarin
middels muziek en contact een burennetwerk wordt opgezet
en versterkt, is in 2018 gerealiseerd. De eerste stappen
om het duurzaam voortbestaan te bestendigen worden
daarmee ondernomen. De volgende stap is om huiskamerPlatenDraaiers en vrijwilligers te trainen om de Muzieksalons
uit te voeren. Hiermee zijn we in het tweede deel van 2018 zijn
begonnen, en dit gaan we in 2019 voortzetten. We merken
in gesprek met partners in het veld dat er veel behoefte is
aan De Muzieksalon. Om ouderen uit de buurt blijvend te
betrekken blijkt De Muzieksalon het laatste missende puzzelstukje. Dit zowel vanuit het perspectief van organisaties, als
vanuit ouderen zelf. Het is nu zaak om De Muzieksalon in
aantallen op te schalen zodat er in verschillende buurten informele netwerken van ouderen ontstaan.
15

Wat is er bereikt in 2018?

In 2018 vonden er totaal zes Muzieksalon-reeksen plaats.
De OuderenLABs (vanuit 2017) in de Indische Buurt en
Oud-Oost vonden hun doorstart in De Muzieksalon. In
de zes verschillende Muzieksalons hebben in totaal 96
ouderen deelgenomen, waarvan er 52 tot een kerngroep
behoorden en minimaal vier keer een Muzieksalon hebben
meegemaakt.
Naast de series zijn er vier losse Muzieksalon-edities
uitgevoerd voor speciale gelegenheden. Zo werd er
gedanst in het Odensehuis in Zuid tijdens de zomerprogrammering en in Holendrecht tijdens de Burendag
en de Week van de Eenzaamheid, ook op de afdeling
Psychogeriatrische Zorg in huis Laarstede in Nistelrode
is flink gedanst en meegezongen voor het jubileum van
BrabantZorg. Hierbij zijn 96 mensen bereikt.
In Oud-Oost is de organisatie van De Muzieksalon ‘Rock
Around’ overgenomen door vrijwilliger Marco. Bij de langstlopende Muzieksalon ‘Sweet Memories’ in de Archipel
(Indische buurt) werd het effect van netwerkversterking erg
duidelijk. De vaste kern daar heeft elkaar ooit ontmoet in
De Muzieksalon. Inmiddels eet deze groep een paar keer
per week samen en stimuleren ze elkaar door samen
te sporten en andere activiteiten te bezoeken.
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VRIJWILLIGERS
Het Danspaleis heeft in 2018 met 1.476 vrijwilligers
11.235 ouderen blij gemaakt.
Momenteel heeft Het Danspaleis een groep van ruim
200 vaste vrijwilligers die zich met toewijding inzet voor
ouderen. Deze dansvrijwilligers vormen een belangrijk
onderdeel van Het Danspaleis. Ze staan symbool voor
de organisatie en de ‘familie’ waar Het Danspaleis
aan blijft bouwen. Ze voelen zich aangetrokken tot de
visie en activiteiten van de organisatie en zorgen voor
schaalvergroting door op hun eigen manier de Danspaleismethodiek uit te voeren en haar visie uit te dragen.
De vrijwilligers hebben onderling gemeen dat ze allen een
binding hebben met dansen, muziek en ouderen (plezier
hebben) en zich kunnen en willen inzetten om eenzaamheid te doorbreken (nuttig zijn).
Het is een club die erg betrokken is bij de organisatie
en hart heeft voor de zaak. Velen onder hen zien Het
Danspaleis ook voor zichzelf als een manier om plezier
te hebben en in beweging te blijven. Veel dansvrijwilligers
hebben inmiddels een band opgebouwd met vaste
Danspaleis-bezoekers. Vrijwilligster Dorien neemt bijvoorbeeld regelmatig contact op met 95-jarige bezoeker
Nel en neemt haar mee naar Danspaleizen door het hele
land. Deze kruisbestuiving en voortzetting van contact
is een belangrijk resultaat. Op deze manier kunnen
vrijwilligers immers nog meer betekenen voor ouderen.
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Achter de schermen

In 2018 is de functie Gebiedscoördinator in het leven
geroepen. Het idee was om slechts één schakel tussen de
ouderen, Het Danspaleis en de vrijwilliger te hebben, wat het
onderlinge contact versoepelt en versterkt. De vrijwilliger, of
beter gezegd de danser of PlatenDraaier, staat hierdoor een
stapje dichter bij de organisatie. Verder kan de gebiedscoördinator inschatten welke oudere aan welke vrijwilliger
gekoppeld zou moeten worden. Hierbij wordt gelet op woonplaats en beschikbaarheid, maar ook op muzieksmaak.
In 2018 is gebleken dat de grootste uitdaging ligt in het
werven en behouden van vrijwilligers voor Een Praatje en een
Plaatje. Daar waar dansers zich regelmatig via de website
aanmelden, is een huisbezoek minder laagdrempelig.
Enthousiastelingen voor Een Praatje en een Plaatje bleken
lastig te binden aan Het Danspaleis. Als PlatenDraaier draag
je een verantwoordelijkheid voor je oudere mede-deelnemer
en dien je wekelijks ten minste anderhalf uur beschikbaar
te zijn voor een periode van twee maanden. We hebben
gemerkt dat met name de jongere vrijwilliger hier moeite mee
had, vanwege studie, werk of andere verplichtingen. Daarnaast haakten sommige PlatenDraaiers af als bleek dat er
geen klik ontstond met ‘hun’ oudere.

Toekomstperspectief

2019 wordt het jaar van de vrijwilliger. Met de vrijwilligerscommunity gaan we een professionalisingsslag
maken en groeien in kwaliteit en kwantiteit.
Zo zullen we nog meer ouderen effectief bereiken
in de buurten van de grote steden. In Amsterdam gaan
we een vrijwilligersmakelaar aanstellen, die zich
specifiek zal bezighouden met het werven en behouden
van vrijwilligers voor Een Praatje en een Plaatje en
De Muzieksalon, zodat deze vrijwilligers de aandacht
krijgen die zij verdienen. Verder is het streven om onze
vrijwilligerscommunity buurtgericht te versterken.

“BIJ HET DANSPALEIS IS HET ELKE KEER ALSOF IK THUISKOM.
IK ZIE JULLIE VAKER DAN MIJN EIGEN FAMILIE!”
Vrijwilligster Durske

Fotografie: Jimmy Israel
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INKOMSTEN UIT DE MARKT
Naast de buurtgerichte aanpak, waarin Het Danspaleis
onderdeel is van de drietrapsformule om eenzaamheid te voorkomen, wordt Het Danspaleis ook steeds
vaker ingehuurd als een eenmalig feest in een zorginstelling, een theater of op een festival. In zo’n geval
kan Het Danspaleis worden gezien als een commercieel product waarin we vooral de focus leggen op het
bezorgen van een fijne dag voor de oudere bezoekers
en het aanwakkeren van levensvreugde.
Met deze Danspaleizen willen we daarmee evengoed
impact behalen. Door het eenmalige karakter omvat deze
impact weliswaar misschien geen duurzaam effect op de
oudere zelf, wel laat het nieuwe publieksgroepen zien hoe
muziek en dans kan bijdrage aan het welzijn van ouderen.
We brengen dit met veel plezier en op theatrale wijze en
trachten hiermee het vuurtje aan te wakkeren bij oudere
bezoekers, en andere geïnteresseerden te inspireren.
Edities
Danspaleis in de zorg
Danspaleis in de buurt
Danspaleis op maat (bedrijfseditie)
Danspaleis op een festival
Workshop ‘Contact maken’
Opzweper
Eindtotaal
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Aantal
40
7
7
4
3
3
64

Inkomsten uit de markt

2018 stond in het teken van het onderzoeken, testen en
implementeren van onze aansluiting op de markt. Het
Danspaleis heeft immers als doel om een sociale onderneming te worden, wat betekent dat het 50 procent van
haar totale inkomsten uit de markt moet gaan halen.
Dankzij de winst van het Achmea Maatwerktraject hebben
wij in 2018 drie nieuwe proposities kunnen definiëren die
we met succes in de markt hebben gebracht.
De meeste inkomsten kwamen dit jaar uit de zorg. Zorginstellingen die iets te vieren hadden waren onze grootste
klanten. Zo vierden verschillende zorginstellingen hun
jubileum met ons. In totaal is er een aantal van 40 Danspaleizen volledig zelf gefinancierd door zorginstellingen.
Daarnaast werkten we samen met verschillende organisaties. Bijvoorbeeld Vereniging Yarden, voor wiens
vrijwilligers we een workshop organiseerden, en Uitvaartorganisatie CVU, met wie we in 2018 twee ‘CVU-Danspaleizen’ organiseerden voor nabestaanden en ouderen
uit de buurt. Daarnaast organiseerden we met Sensoor
een swingende buurtlunch in de Albert Heijn en waren we
van de partij bij de landelijke campagne ‘Nederland Geef
Gehoor!’. Tot slot stond de decembermaand volledig in
het teken van de landelijke geldinzamelingsactie van Lidl
Nederland voor Het Danspaleis. In totaal werd er door de
klanten van Lidl en een gulle bijdrage van Lidl 100.000
euro bijeen gespaard. Hiermee organiseren we in 2019
ruim 25 Danspaleizen door het land heen.

Copyright: Duizel in het Park
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SAMENWERKINGSPARTNERS
Ouderen meer betrekken bij de samenleving en in
beweging zetten doe je niet alleen. In 2018 hebben we
veel tijd en moeite gestopt in het zoeken naar goede
samenwerkingspartijen die hetzelfde doel nastreven
als wij.

It takes two to tango

Dit heeft geresulteerd in het ‘Feest van de Verbinding’ in
samenwerking met Resto VanHarte, het ‘Laat je niet vallen
Danspaleis’ in samenwerking met de GGD Valpreventie
en een samenwerking met CVU Uitvaartzorg. Alle partijen
hebben eenzelfde belang als Het Danspaleis: de kwaliteit
van leven van ouderen verbeteren door het vergroten
van het sociale netwerk, het verbeteren van de fysieke
gezondheid of het geven van nazorg nadat een naaste is
overleden. Door onze krachten te bundelen hebben we
een groter bereik en kunnen we op laagdrempelige manier
ouderen informeren en hun sociale netwerk vergroten.
Daarnaast hebben we gemerkt dat een goede samenwerking met buurthuizen essentieel is. In stadsdeel West
hebben we in 2018 vier nieuwe buurthuizen bezocht met
een Danspaleis. Drie van deze huizen deden actief mee
in de PR en werving. Hierdoor waren deze Danspaleizen
succesvol met een goede opkomst. Ook hebben we hier
een grote schare aan vaste fans aan overgehouden die
we regelmatig op de vloer zien terugkomen. Tot slot is de
warme band die de oudere bezoekers opbouwen met de
dansers en het personeel van Het Danspaleis ook onmisbaar. Veel ouderen hebben hun ‘favoriete’ danser en
vice versa. Dansen doe je immers niet alleen, dansen doe
je samen.
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Fotografie: Het Fotomannetje
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PR EN COMMUNICATIE
Dankzij de gestage groei van Het Danspaleis wisten de
media de organisatie ook in 2018 weer goed te vinden.

Het Danspaleis gaat internationaal

Voor het eerst trok Het Danspaleis zelfs de aandacht
van de internationale pers, met als kers op de taart een
interview met oprichter Suna Duijf in het internationaal
uitgegeven Monocle Magazine. In dit themanummer (dat

verscheen in november) over Nederlandse ‘verschilmakers’
noemt het magazine Suna als inspirerend voorbeeld op
het gebied van eenzaamheidbestrijding. ‘Eenzaamheid is
een van nature verborgen probleem. Hierdoor zien we dit
probleem gemakkelijk over het hoofd, vooral wanneer het
gaat om eenzaamheid onder ouderen. Deze sociale
benadering [van Het Danspaleis, cp] is reproduceerbaar
en heeft het in zich om nieuwe verbintenissen te creëren
en om een hernieuwd gemeenschapsgevoel te stimuleren.’
Het Danspaleis kwam de redactie van Monocle Magazine
ter ore via een radio-item van het eveneens internationale
medium PRI’s The World (geproduceerd door onder andere
het Britse BBC), dat onder de titel ‘Amsterdam is tackling
loneliness one dance party at a time’ een radioreportage
maakte bij De Muzieksalon in Amsterdam-Noord.
Dat het eenzaamheidsprobleem onder ouderen zich niet
beperkt tot de grenzen van Nederland moge duidelijk
zijn, en in 2018 leek het erop dat de Danspaleis-formules
potentie hebben om als inspiratiebron te dienen voor andere
(westerse) landen.
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Persoonlijke benadering

Wat ook dit jaar weer opviel was de gerichte mediaaandacht voor de gezichten van Het Danspaleis.
De persoonlijke benadering van Het Danspaleis lijkt
door te sijpelen in de media-aandacht, met intieme,
persoonlijke verhalen als resultaat. Zo bezocht VROUW,
het lifestylemagazine van De Telegraaf, Danspaleis-bezoekster
sinds jaar en dag Nel (95) in haar zorgwoning in Oud-Zuid.
Na een interview reisden de journalist en Nel samen af
naar het Danspaleis, waar Nel haar befaamde rollatorwals
aan het grote publiek kon tonen. Nog wat zuidelijker in
Amsterdam bracht VANDAAG magazine een huisbezoek
aan Willy (82), Danspaleis-bezoekster en deelneemster aan
Een Praatje en een Plaatje, voor een persoonlijk interview.
Ook voor de dansers (vrijwilligers) van Het Danspaleis was
persoonlijke aandacht. Zo besteedde vrijwilligersplatform
Amsterdam Impact aandacht aan trouwe dansvrijwilligster Elles.

Aandacht vanuit het zorgveld

Binnen de zorgsector was er aandacht vanuit de
Achmea Foundation met een videoreportage van een
Danspaleis in het kader van het Heldcare traject, dat Het
Danspaleis in 2017 won. Daarnaast organiseerde de
23-jarige Amber, trainee bij Achmea, in 2018 een
crowdfunding-actie om Het Danspaleis naar het zorghuis
van haar onlangs overleden opa te halen. Over deze
succesvolle inzamelingsactie verscheen een persoonlijk interview met Amber in het personeelsmagazine van
Achmea. Ook medewerkers van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport konden maar moeilijk
om Het Danspaleis heen dit jaar. In haar personeelsblad
VWS#Dia verscheen ‘Muziek als magisch middel’,
een beeld- en tekstreportage van het allereerste
Danspaleis in Utrecht.

Lokale media-aandacht was ook in 2018 weer belangrijk
voor Het Danspaleis met haar buurtgerichte aanpak.
De lokale aandacht kwam van vele kanten, van video-items
voor Omrop Fryslan en RTV IJmond, aankondigingen in
het Parool, de Echo en andere lokale kranten, tot aandacht
voor Een Praatje en een Plaatje in het Rotterdam-katern
van de NRC.
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Uitschieters

Naast bovengenoemde aandacht waren er twee PRknallers dit jaar. Documentaire Cheek to Cheek, die op
prachtige wijze de levens van vier Danspaleis-bezoekers
in beeld brengt, ging in première tijdens de Week van de
Eenzaamheid op het Nederlands Film Festival in Utrecht.
Documentairemakers Malou Wagenmaker en Bo van der
Meer sleepten hier de Filmprijs van de Stad Utrecht in de
wacht. Hierover verschenen berichten op onder andere
nieuwssite Nu.nl en het Algemeen Dagblad. De film, die
op bijzondere wijze in beeld brengt wat muziek en dans
bij ouderen teweeg kunnen brengen, reist sindsdien langs
verschillende filmfestivals en krijgt lovende kritieken.
Een tweede knaller was de feestdagenactie van Lidl
Nederland voor het Nationaal Ouderenfonds en Het
Danspaleis. In ruim 400 Lidl-winkels door het hele land
werd gedurende de hele maand december op verschillende
manieren geld ingezameld voor meer Danspaleizen voor
ouderen. Winkelend publiek kon niet om de actie heen
dankzij posters en banners in de winkel, een pagina in de
huis-aan-huis-krant (oplage: twee miljoen), het magazine
Délicieux en via de online kanalen van Lidl. Naast het
opgehaalde bedrag van 100.000 euro heeft deze actie een
flink groot bereik gehad, met veel positieve reacties
en nieuwe vrijwilligersaanmeldingen tot gevolg.
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Eigen kanalen

Naast bovengenoemde free publicity werden de huisstijlflyers- en posters ingezet om ouderen en vrijwilligers
te werven. Promotiemateriaal op print blijft een belangrijk
publiciteitsmiddel voor Het Danspaleis omdat de
ouderendoelgroep over het algemeen weinig actief is
op sociale media en op het internet in het algemeen.
In 2018 kon de nieuwe huisstijl verder uitgebouwd en
geoptimaliseerd worden. Dankzij deze huisstijl zijn alle
uitingen in dezelfde lijn en kon Het Danspaleis zich nog
beter neerzetten als merk.
De primaire doelgroep van Het Danspaleis mag dan uit
ouderen bestaan, Het Danspaleis was wel degelijk ook
online actief. Zowel potentiële klanten als de ‘schil’ om de
ouderen heen - denk aan familieleden en mantelzorgers –
werd bereikt via online kanalen als de website, Facebook,
LinkedIn en Instagram en externe online kanalen. Hierbij
werd de content altijd in de stijl ‘van toen’ gegoten, met een
‘krantenkop’, een tekstje in theatrale tone-of-voice, en een
sfeervolle reportagefoto of video.
De conclusie: de media-aandacht voor Het Danspaleis
en haar formules hield ook in 2018 goed aan, zowel op
lokaal als op nationaal én internationaal niveau.

Fotografie: Lizet Deutekom
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FINANCIËN
Het Danspaleis heeft in 2018 een financieel goed jaar
gedraaid. De toenemende verkoop van Danspaleizen
aan zorginstellingen en bedrijven, de bijdragen van
fondsen, het stadsbrede vertrouwen van de Gemeente
Amsterdam, de bijdragen van donateurs en gulle
gevers en bijdragen van locaties op de gesubsidieerde
edities maakten dat Het Danspaleis voor het eerst in
haar bestaan een significant positief resultaat heeft
behaald van 24.300 euro.
2018 is met recht een jaar om trots op te zijn en een jaar
dat een stabiele toekomst inluidt. De groeispurt die
Het Danspaleis doormaakt, maakt dat er noodzakelijke
besluiten genomen zijn op de herinrichting van de
organisatie, in opmars naar een meer en meer volwassen
en toekomstbestendige organisatie.

Baten

De bijdragen van fondsen in 2018 ten opzichte van 2017
laten een procentuele positieve verandering zien van 82
procent. Aan de batenkant geeft 2018 een enigszins vertekend beeld ten opzichte van de andere jaren doordat de
organisatie een eenmalige financiële ondersteuning van
45.753 euro heeft ontvangen van de Achmea Foundation/
HeldCare om te besteden aan de professionalisering van
organisatieonderdelen. Tevens zijn door de organisatie
bij de grotere landelijke fondsen substantiële bedragen
aangevraagd voor de realisatie van een groter bereik onder
ouderen met de formule Een Praatje en een Plaatje, waarbij
ouderen een-op-een bezocht worden. Het werven, trainen
en begeleiden van vrijwilligers werd in 2018 intensief begeleid
door gebiedscoördinatoren in Amsterdam en Rotterdam.
Specifiek voor de realisatie van Roze Danspaleizen is er geld
aangevraagd voor de daartoe relevante fondsen.

De bijdragen van de Gemeente Amsterdam in 2018 ten
opzichte van 2017 laten een procentuele verandering zien
van – 46 procent. Deze daling is te verklaren doordat aan de
batenkant van de ingediende projectbegrotingen per stadsdeel deelfinanciering vanuit de landelijke fondsen en eigen
bijdragen van lokale instellingen is opgenomen en daartoe er
dus minder aanspraak gedaan hoefde te worden op overheidssubsidie. De Gemeente Utrecht stelde voor de realisatie
van twaalf Danspaleizen vanuit het budget Eenzaamheid
een bedrag beschikbaar. De realisatie van activiteiten in de
Gemeente Rotterdam is gerealiseerd met gelden vanuit de
landelijke fondsen en specifiek door het Sint Laurensfonds.
De eigen inkomsten in 2018 ten opzichte van 2017 zijn met
68 procent gestegen. Deze toename heeft te maken met het
toenemende aantal Danspaleis-edities dat volledig betaald
werd door zorginstellingen en bedrijven. De inzet van onze
organisatie op een structurele toename van de eigen
inkomstenquote werpt duidelijk zijn vruchten af.

Lasten

Onze organisatie heeft in het organisatie ontwikkeltraject, dat
mogelijk werd gemaakt door de HeldCare bijdrage, vanuit de
eigen inkomsten een investering gedaan van 20.716 euro.
Centraal stonden de herformulering en doorontwikkeling van
een gestroomlijnd automatiseringsproces, van een passende
organisatievernieuwing en een businessmodel canvas.
De personele lasten zijn met 11 procent in 2018 licht gestegen
ten opzichte van 2017. Deze toename heeft te maken met
een grotere inspanning op de verkoop van Danspaleizen en
de intensieve ondersteuning door de gebiedscoördinatoren op
de vrijwilligers in de wijken.
Aan het einde van het jaar zijn door het inwerken van nieuwe
mensen kort tijdelijk dubbele kosten gemaakt op de functies
bureaucoördinatie en zakelijke leiding.
De kantoorkosten in 2018 zijn ten opzichte van 2017 met
62 procent gestegen. Hierin zijn de implementatie van een
nieuw ICT-systeem Odoo en kosten voor de accountant voor
de controle op de uitvoering van het HeldCare-traject opgenomen. De hogere ontwikkelkosten hebben hoofdzakelijk te
maken met geleverd zakelijk en juridisch advies op de professionaliseringsslag van de organisatie.
Het positieve resultaat wordt op passende wijze bestemd en
zal daarmee volledig ten goede komen aan het behoud van
de kwaliteit van de drie formules en aan het creëren van een
groter bereik onder ouderen.
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SLOTSOM
2018 was een bijzonder jaar waarin naast de lopende
zaken een intensief traject is doorlopen om te professionaliseren. Het positieve financiële resultaat en de
hogere inkomsten uit de markt met als klapper de
Lidl-donatie zijn daar een voortvloeisel uit en vormen een
stimulans voor 2019.
De drie Danspaleis-formules zijn in 2018 op buurtniveau
getest om het ‘buurtnetwerk’ van ouderen te versterken.
De eerste resultaten tonen aan dat we deze ontwikkeling
verder kunnen uitbreiden in 2019. Ans (90, bijnaam ‘onze
oma’) uit Holendrecht bracht dat mooi onder woorden:
‘ M AG IK NOG EV E N IE TS ZE GGE N? DE ZE OCH T EN D
H E E F T ECHT INDRUK OP MIJ GE MAAKT. WE H EB B EN
G E L UISTERD NAAR DE FAVORIE TE MUZIE K VAN A L L E
DA M ES HIER. IK KE N ZE AL E E N TIJDJE , MAAR D O O R

In het verder ontwikkelen van de formules spelen de dansvrijwilligers een belangrijke rol. Het Danspaleis heeft in 2018
de eerste stappen gezet zich hier ook organisatorisch op in
te stellen. In Amsterdam en Rotterdam zijn gebiedscoördinatoren gestart met de opdracht in de buurten vrijwilligers
te werven en samenwerkingen aan te gaan. In 2019 zal Het
Danspaleis zich meer als vrijwilligersorganisatie inrichten en
zal de organisatie zich verder inzetten om de community te
versterken.
2018 is met recht een jaar om trots op te zijn en een jaar
dat een stabiele toekomst inluidt. De groeispurt die de
organisatie doormaakt maakt dat er noodzakelijke besluiten
genomen zijn op de herinrichting ervan in opmars naar
een meer en meer volwassen en toekomstbestendige
organisatie.

OV E R ELKAARS MUZIE K TE PRATE N HE B IK VA N DAAG
V E E L GELEERD. PE RSOONLIJKE DINGE N, MAAR O O K
VA N VERS CHILLEN DE CULTURE N. DIT HAALT JE U I T
J E I SOLEMENT! DAT IS HE E L BIJZONDE R O M M EE
T E M AKEN.’
Muzieksalon-deelneemster Ans (90 jaar) uit Holendrecht
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Fotografie: Jimmy Israel
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JAARCIJFERS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Website en huisstijl

31-DEC-17

31-DEC-18

4.847

6.147
4.847

Materiële vaste activa
Inventaris

0

6.147
326

0
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserve inrichtingskosten
Bestemmingsreserve nieuwe bus
Bestemmingsreserve ICT

26.425
20.606
53.430

24.575
17.490
38.302
100.461
29.592
134.900

80.367
1.090
87.930
31-DEC-17

31-DEC-18
38.100
3.000
7.000
5.000

2017

Baten
Subsides fondsen
Eigen inkomsten
Subsidies Gemeenten
Donaties
Subsidies lokale fondsen

225.799
153.190
80.258
7.384
5.900

73.244
91.122
142.434
9.841
53.886
472.531

Lasten
Medewerkers
Afschrijvingen
Kantoor en boekhouding
Uitvoeringskosten
Communicatie
Vervoerskosten
Ontwikkelkosten
Algemene kosten
Rentelasten

335.023
1.626
45.083
14.677
11.893
13.258
20.572
5.858
241

RESULTAAT

24.300

370.527
301.749
1.543
23.762
16.757
11.197
12.196
4.738
0
215

448.231

29.800

372.157
-1.630

0

17.954
62.846

29.800
40.700
17.430

80.800
134.900

31

2018

326

54.100
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

58.130
87.930
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COLOFON
Het Danspaleis

Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam
info@hetdanspaleis.com
06 33 30 60 83
www.hetdanspaleis.com
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Lotte Dijkstra
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Suna Duijf
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Cloë Petit
Kim Renskers
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Eindredactie
Suna Duijf
Cloë Petit

Grafisch ontwerp
Tess Semin
Marjolein Rams
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