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Nieuw en uniek: The Dance Teacher Agency, uitzendbureau voor dansdocenten

Het concept uitzendbureau kennen we al jaren. Een uitzendbureau voor dansdocenten 
echter niet. The Dance Teacher Agency werft gekwalificeerde dansdocenten en bemiddelt 
hen aan dansscholen. TDT Agency is daardoor uniek in zijn soort. Het is het eerste 
bureau in Nederland dat beschikt over een uitgebreid bestand van zorgvuldig 
geselecteerde dansdocenten in allerlei verschillende dansstijlen. Als een dansschool last 
minute vervanging nodig heeft voor een bepaalde les of lessen, dan zoekt TDT Agency de 
geschikte docent daarvoor.

Bemiddelen
De danswereld bestaat met name uit freelancers. En zeker in deze tijd is het voor dansers vaak 
moeilijk om werk te vinden. Dansdocenten die ingeschreven staan bij TDT Agency worden 
bemiddeld aan dansscholen. De docenten zitten daarmee niet vast aan een bepaalde les, maar 
vervangen één of meerdere lessen wanneer het hen uitkomt. Zij creëren hiermee meer kans op 
werk, maar behouden tegelijkertijd hun vrijheid als danser.

Bekende namen
Sinds de start van TDT Agency hebben al veel docenten zich ingeschreven, waaronder 
bekende namen zoals Anneke Ghysens en Denden Karadeniz, finalisten van So you think you 
can dance. Ook de eerste aanvragen van dansscholen zijn binnen gekomen en is er met succes 
vervanging voor hen geregeld.

Werkgelegenheid
The Dance Teacher is opgericht door Lieke van Kesteren. Lieke is in 2012 afgestudeerd aan 
de opleiding Docent Dans op Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. In datzelfde 
jaar heeft zij als danseres in Team Vincent o.l.v. choreograaf Vincent Vianen het tv-
programma The Ultimate Dance Battle gewonnen. Lieke is nu freelance danseres, 
dansdocente en choreografe en heeft door haar ervaring een netwerk opgebouwd aan dansers 
en dansscholen. Deze ervaring, haar liefde voor dansen en haar interesse in ondernemen 
leidden samen tot het idee om TDT Agency op te richten. TDT Agency creëert 
werkgelegenheid voor dansers en zorgt er tegelijkertijd voor dat er een centrale plek is waar 
dansscholen terecht kunnen voor dansdocenten. 

Kijk voor meer informatie op www.tdtagency.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
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