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Make You Move 
zet Rotterdamse jongeren 
in beweging

Ze danst al zolang ze zich kan herinneren en soms heeft ze niet eens 

door dat haar lichaam beweegt op een ritme dat alleen zij lijkt te 

horen. “Ik denk dat ik nog geen twee jaar oud was toen mijn moe-

der me thuis nergens kon vinden. Nadat ze in paniek het hele huis 

doorzocht, vond ze me in haar slaapkamer, achter haar bed, dansend 

voor de spiegel”, lacht Neely. De dertienjarige scholier volgt elke 

week de lessen van dansdocent Raydiënne Hooi in de gymzaal van 

het Melanchton in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Samen met elf 

andere leerlingen heeft ze zich dit jaar voor het eerst aangemeld voor 

de lessen van dansprogramma Make You Move.  

Crew dansend Present Yourself (Foto Mark Bolk)
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TIJK D  ansen om tot rust te 
komen
Na schooltijd, als leeftijdgenoten 

zich ongeduldig een weg banen 

naar de uitgang, rent Neely naar 

de gymzaal. “De week kan me niet snel genoeg 

gaan. Mijn ‘bestie’ (beste vriendin, red.) en ik 

dansen dan tot we niet meer kunnen. Ik word 

er heel gelukkig van. En mijn moeder ook”, 

vervolgt ze met een brede grijns, “want volgens 

haar heb ik ADHD, ze wordt gek van mijn ener-

gie en dat beweeglijke van mij. Hier bij de juf 

kan ik eindelijk alles eruit dansen.”

Nog voordat de les van Hooi goed en wel is ge-

start, blijkt Neely niet de enige leerling met een 

onuitputtelijke hoeveelheid energie. De groep 

joelt, grapt, rent, springt en probeert elkaar te 

overtroeven met nieuwe dansmoves. De dertien-

jarige Jay laat stoer aan drie verveeld kijkende 

meisjes zien hoe goed hij zijn Afrodans onder 

controle heeft. “Ja, hij is baas”, knikt zijn vriend. 

De meisjes zijn nog niet overtuigd en laten dat 

luidruchtig weten. 

Hooi (24) blijft kalm onder alle commotie. Met 

een kalme stem en een simpel handgebaar be-

daart ze de recalcitrante Amy (14) en weet ze de 

dromerige Quinten (13) die aan de andere kant 

van de gymzaal een improvisatie dansje doet, bij 

de les te houden. “Het zijn lieverds maar ik merk 

het als ze niet lekker in hun vel zetten”, weet 

Hooi. “Dan beginnen we de les in een kring op 

de grond. Even praten, tot rust komen.”

De dansdocent vindt blijkbaar de juiste woorden 

en raakt de juiste snaar tijdens het kringgesprek 

want als een van de leerlingen de grenzen 

overduidelijk opzoekt, wordt dat niet getolereerd 

door de groep. Hooi zelf hoeft haar niet eens te 

corrigeren, dat doen haar vrienden en vrien-

dinnen wel. “Zit recht, toon respect en ga niet 

steeds in discussie”, zeggen ze bijna in koor. Ze 

willen dansen en weten dat de les pas start als 

iedereen stil en aandachtig luistert. Een paar tel-

len later is het muisstil. Hooi laat een hiphoprou-

tine zien, tien paar ogen kijken gretig naar de 

sierlijke bewegingen van de docent en na het 

‘één-twee-drie-signaal’ van de docent, lijkt alle 

onrust verdwenen. Een enkele leerling volgt met 

een serieuze frons nauwgezet de aanwijzingen 

van de docent op. De meeste hebben de nieuwe 

moves al snel onder de knie, lachend sporen ze 

■ Ludette el Barkany 
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elkaar aan om balans te houden. “Een halve 

sprong maken en daarna stevig op je voeten 

staan, Michaëlla, anders val je om”, moedigt 

Neely haar vriendin aan.  

Een ‘lastige’ doelgroep in beweging 
krijgen
Het dansprogramma Make You Move trekt ieder 

jaar meer jongeren uit de hele stad. Sinds de 

start van het project, ruim acht jaar geleden, 

deden al duizenden jongeren mee met, wat met 

recht, een uniek project genoemd mag worden: 

jongeren die door de gemeente Rotterdam wor-

den aangeduid als ‘moeilijk te bereiken’ vinden 

wel hun weg naar Make You Move. Ze volgen 

wekelijkse lessen, treden een paar keer per jaar 

op in het theater en krijgen binnen het project de 

mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. 

Hoe krijg je deze zogeheten moeilijke doelgroep 

dan aan het dansen? “Denken in mogelijkheden 

en oplossingen”, vat projectleider Dorinda Dijs 

het samen. “Buiten alle kaders om wandelen, 

letterlijk eigenlijk. Want toen ik Make You Move 

opstartte, ben ik gewoonweg naar een wille-

keurige middelbare school gegaan en heb daar 

een goed gesprek gehad met de gymleraar. 

Dat was scholengemeenschap Calvijn Maarten 

Luther in Rotterdam Zuid. Ik deed de gymleraar 

een voorstel: mag ik een keer een gratis dansles 

komen geven tijdens jouw gymles?”

“Ik wilde de leerlingen laten zien hoe fijn het is 

om even helemaal los te komen van jezelf en 

je te verliezen in dans. Wat een vrijheid je dan 

voelt. En daar kan je natuurlijk heel erg lang over 

praten, maar mij leek het een beter idee om de 

jongeren te laten ervaren wat je allemaal kan 

met je lichaam. Hoe geweldig trots je kan zijn 

als een dansroutine erg ingewikkeld lijkt maar 

dat je dat stapsgewijs binnen een paar lessen 

óók kan. Ik had het geluk dat ik een gymleraar 

trof die meteen begreep wat ik voor ogen had. 

Jongeren in beweging krijgen door workshops 

aan te bieden na schooltijd. Een laagdrempelige 

manier om ze in contact te laten komen met een 

kunstvorm. Hij begreep dat en inmiddels doen 

tien vmbo-scholen mee. We richten ons met het 

programma vooral op Rotterdam Zuid omdat de 

uitdagingen juist in de wijken daar liggen, maar 

Make You Move is ondertussen ‘stadsbreed’, 

zoals dat zo mooi heet.” 

Kansen zien, ontwikkelen en 
samenwerken
Dijs ging na de Dansacademie in Rotterdam aan 

de slag voor Stichting Kunstzinnige Vorming 

Rotterdam (SKVR). Binnen SKVR kreeg zij de 

kans het programma te ontwikkelen tot wat het 

vandaag de dag is. Hoewel ze niet is opge-

groeid in Rotterdam, lijkt ze de slogan waar de 

stad zo bekend om is, te belichamen; niet lullen 

maar poetsen. Negen jaar geleden deden de 

zogeheten buurtsportcoaches hun intrede in de 

stad en zag Dijs een mogelijkheid tot samenwer-

king. “Het doel van de stad was jongeren aan 

het bewegen krijgen. Dans is beweging. Logisch 

om daarin samen op te trekken, dacht ik.” 

De leerlingen hebben 
de nieuwe moves 
al snel onder de knie
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Inmiddels is Dijs zelf een van de Rotterdamse 

buurtsportcoaches. 

De samenwerking met verschillende sportor-

ganisaties, gymdocenten en scholen bleek een 

gouden greep. “SKVR kan dit niet alleen. We 

zetten echt in op intensieve samenwerking met 

organisaties in de wijken en daarbij zijn alle 

partijen die met jongeren werken essentieel. De 

scholen omdat zij hun leerlingen enthousiast 

maken voor het programma en het mogelijk 

maken dat de jongeren in een vertrouwde 

omgeving de danslessen kunnen volgen.  En 

de dansdocenten die de doelgroep begrijpen 

en geen standaard dansles aanbieden. Onze 

dansdocenten zijn eigenlijk rolmodellen waar de 

jongeren naar opkijken.

Ik vind het des te belangrijker dat die doorgroei-

mogelijkheden bij Make You Move blijven be-

staan. Heel simpel gezegd: een deelnemer heeft 

de smaak van het dansen goed te pakken en wil 

zich verder ontwikkelen. Wij bieden doorstro-

ming naar dansscholen in de buurt, vaak van 

een docent van Make You Move, of coaching 

als jongeren aangeven andere vaardigheden te 

willen leren. Ze hoeven niet in de danskunsten 

door te gaan. Het programma gaat om het 

ontdekken van je eigen talenten en dat kan iets 

heel anders zijn natuurlijk. De kern is dat Make 
You Move perspectief biedt en een realistisch na 

te streven carrièrepad. Dat pad naar je toekomst 

wordt iets makkelijker als je het juiste netwerk 

hebt en daar werken de jongeren aan. Beleid-

smakers noemen dat kansengelijkheid. Ach, je 

kunt ook zeggen dat we Rotterdamse jongeren 

een eerlijkere startpositie willen geven.” 

Een community waar je jezelf kunt zijn
Tomeloos enthousiast praat Dijs makkelijk een 

middag lang over het project dat haar dierbaar 

is en dat door SKVR en kunst- en cultuuraanbie-

ders wordt gezien als dé manier om die ‘lastig 

te bereiken doelgroep’ toch aan je te binden. 

Ook de gemeente Rotterdam en de scholen 

hebben het programma omarmd. “Kunst’’, 

zegt Dijs, “is een middel dat mensen in de 

stad verbindt.  Dat doen andere kunstvormen 

natuurlijk ook maar dans heeft geen taal nodig. 

Dansen is samen zijn, teamspirit, zo je wil. Het 

is een community waar je jezelf kan zijn, je kan 

spiegelen aan leeftijdgenoten, waar je vrienden 

maakt, troost en herkenning vindt en plezier 

hebt. Ik geloof er heilig in dat Make You Move 
meer is dan een wekelijkse dansles. We horen 

van onze deelnemers dat het veel meer voor ze 

betekent; het leert ze over eigenwaarde en trots 

zijn op wat je kan. Het zelfvertrouwen zien we 

toenemen. En, vergis je niet, ze doen het toch 

maar, optreden in het theater, zonder podiu-

mervaring, in al hun kwetsbaarheid. Na al die 

jaren ben ik dan nog altijd zo trots op ze.”

Op een waterkoude namiddag in december 

klinkt een oorverdovend gejuich in de gangen 

van Rotterdam Building. In de bomvolle thea-

terzaal van SKVR laten leerlingen van tien scho-

lengemeenschappen hun skills zien. Oftewel, 

de dansgroepen hebben hard gewerkt, tijd om 

te zien of ze zich kunnen meten aan de andere 

deelnemende scholen. De Afrobeats zorgen 

voor een bombastisch geheel terwijl de jonge-

ren elkaar vooral aanmoedigen, ook al gaat het 

af en toe helemaal mis en vergeet één dans-

groep zelfs de helft van de danspassen. De zaal 

blijft klappen en scandeert dat de groep door 

moet dansen. Ook het Melanchton Schiebroek 

klapt mee op de beats en draagt zo de dans-

groep door het optreden heen. De groep van 

Hooi gaat op: twaalf jongeren, zwarte broeken, 

rode hoodies. ‘Make better choices’ staat er in 

witte letters op. Jay doet een solo en danst alsof 

hij zich niet bewust is van de andere jongeren in 

de zaal. “Wow”, zegt de presentator na afloop. 

“Zo, jij was wel echt baas!” ■
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