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Voorwoord 

Strategie 

Om een strategie te bepalen moet de organisatie eerst vaststellen wat ze wil.  

Waar staat Dynamo voor en wat willen we voor de omgeving betekenen? 

Wat is onze missie, visie en wat zijn onze kernwaarden? 

Van belang is ook te weten wat we kunnen: wat hebben we te bieden als organisatie 

en waarin blinken we uit? 

Wat wordt er gevraagd, wat wil de klant, en waar liggen de kansen? En wat gaan we 

doen? 

 
 

Proces 

In een periode van 6 maanden keken we, in wisselende samenstellingen en 

bijeenkomsten, naar de lange-termijnontwikkelingen en de dynamiek in het werkveld.  

We namen onszelf en onze ambities onder de loep en betrokken daarbij wat anderen 

van ons vinden. Er vond een heroriëntatie plaats op onze visie en lange-

termijndoelen, en wat onze toegevoegde waarde als organisatie zou moeten zijn.  

 

Op de Dynamodag in november 2013 maakten we met een wordcloud samen duidelijk 

waar we voor staan als organisatie. 

 

Het strategisch beleidsplan dat hier voorligt geeft aan welke strategische keuzes zijn 

gemaakt en waar we als organisatie de komende jaren op koersen.  

 

Momentopname 

Dit strategisch beleidsplan is ook een momentopname in een periode van 

transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Een periode die zich 

kenmerkt door het beroep op de eigen kracht van de burger en de samenleving, een 

economische crisis, bezuinigingen en stelseldecentralisaties.  
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1. Samenvatting 

Waar staan we voor? 

Ons motto: “Dynamo beweegt tot meedoen” geeft de kern weer waar we voor staan. 

We stimuleren en ondersteunen mensen bij het zelf ontdekken van kansen, 

mogelijkheden en oplossingen, zodat ze actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen 

aan de samenleving. 

Vanaf onze oprichting in 2007 hebben we veel veranderingen ervaren, maar we zijn 

niet wezenlijk anders gaan denken over waar we als organisatie voor staan en voor 

zijn. 

Dat heeft ook te maken met de kernwaarden die we delen, de overtuiging van wat 

belangrijk is en wat niet. Deze waarden zijn onafhankelijk van de tijdgeest, 

economische crisis of concurrentie. Het zijn waarden die zich in de genen van de 

organisatie bevinden: betrokkenheid, deskundigheid, betrouwbaarheid en 

gedrevenheid. 

Veranderingen 

De fusies van 2007 en 2010 hebben energie gekost. We zijn een tijd naar binnen 

gekeerd geweest en hebben ons gefocust op het versterken van onze eigen kracht. De 

veranderingen in het sociaal domein, aanbestedingen en bezuinigingen maakten dat 

het geen gemakkelijke jaren waren.  

 

Ook de komende tijd zal de omgeving waarin we ons bevinden nog sterk in beweging 

blijven. De gemeente bereidt zich voor op en worstelt met de overdracht van taken 

van het rijk naar de gemeente. Er wordt veel beleid gemaakt; koersbesluiten, pilots 

en proeftuinen buitelen over elkaar heen. Iedereen doet zijn uiterste best, maar de 

samenhang is soms ver te zoeken en met de gemeenteverkiezingen in maart 2014 voor 

de boeg en de gelijktijdige wijzigingen in taakverdeling tussen bestuurscommissies en 

centrale stad blijft het voorlopig dynamisch om ons heen. 

 

De vraag is hoe wij als organisatie ons verhouden tot het dynamisch krachtenveld 

waarin we ons bevinden. Hoe staan we ervoor, waar staan we voor en waar gaan we 

voor? 

Trots 

Door de fusies hebben we onze schaal vergroot en zijn we nu een brede 

welzijnsorganisatie. Onze schaal en samenstelling zijn groot genoeg om in de 

transities en veranderingen die nog komen in ieder geval ons mannetje te staan. Wat 

niet wil zeggen dat we niet af en toe alle zeilen zullen moeten bijzetten.  

 

We mogen trots zijn op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt:  een enorme 

kwaliteitsslag in de voorscholen, een innovatief en resultaatgericht Wijksteunpunt 

Wonen, het beste resultaat in Amsterdam met Vroeg EropAf. Een succesvolle 
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Talententent, trekker bij de stedelijke effectmeting Jongerenwerk,voorloper in de 

vorming van sociale wijkteams. Mooie voorbeelden van samenwerking met de zorg 

zoals  in servicepunt Kraaipan, een nieuw participatiecentrum Post Oost, et cetera. 

We zijn op koers en gaan verder op de ingeslagen weg.  

Ambitie: waar gaan we voor? 

--- We richten ons op: 
--- talentontwikkeling 
--- meedoen en het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid  
--- het bieden een vangnet voor wie het op eigen kracht (tijdelijk) niet redt.  

 

 
---  
--- We bieden voor alle bewoners toegankelijke basisvoorzieningen rondom de school 

of in de buurt.  
--- We faciliteren en stimuleren actief burgerschap en informele zorg, preventie en 

signalering.  
--- We voeren vanuit de 1e lijn maatschappelijke dienstverlening uit. 
--- We werken vanuit de leefwereld van bewoners, stellen preventie voorop, werken 

collectief indien mogelijk en individueel waar nodig.  
--- We stimuleren en ondersteunen kinderen en hun ouders, huurders, tieners en 

jongeren, vrijwilligers, mensen met een beperking.  
--- We verbinden vitale burgers met kwetsbare burgers.  

 
--- We bewegen tot meedoen, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. 

Samenhang en coalities 

De komende tijd willen we onze werkzaamheden op het gebied van talentontwikkeling 

en het versterken van eigen kracht, in samenwerking met anderen, zoveel mogelijk in 

samenhang brengen. 

 

Voor de jeugd tot 12 jaar en hun ouders is dat rondom en in nauwe samenwerking met 

de basisschool. We ontwikkelen het concept van de peuterschool verder en we 

onderzoeken de mogelijkheden om flexibele kinderopvang uit te breiden, zelf of met 

een lokale partner. 

 

Voor jeugd van 10-23 en volwassenen richten we ons op een samenhangend aanbod in 

de buurt. Samenwerking met eerste lijns(gezondheids)zorg en informele zorg zijn 

daarbij heel belangrijk. Als gevolg van de WMO en de transities verandert de komende 
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jaren de rolverdeling tussen vrijwilligers, actieve bewoners en professionals. 

 

 

 

 

We bevinden ons in een dynamisch krachtenveld en moeten goed om ons heen blijven 

kijken om te bepalen hoe we gebruik kunnen maken van de juiste wind om op koers te 

blijven en onze doelen te bereiken.  

De maatschappelijke opgave is groot en we zullen onze doelen vooral samen met 

anderen moeten proberen te realiseren. Met andere organisaties werken aan vitale 

coalities is essentieel.  

Zichtbaarheid en profilering 

Met de grotere rol voor de centrale stad is het belang om ons te profileren en ons 

werk onder de aandacht te brengen groter geworden. De behoefte en noodzaak om 

mee te denken met de opdrachtgever en adviezen aan te dragen neemt toe. 

 

De diensten die van ons gevraagd worden, kunnen veranderen, evenals de werkwijze. 

Hoe beter we in staat zijn ons flexibel op te stellen en ons aan te passen, hoe groter 

onze kansen zijn om dat waar wij voor staan te bereiken.  

Het verschil maken 

Dat vraagt ook om innovatie en ondernemerschap. En het investeren in onszelf. 

 

Laten we zorgen dat we als individuele medewerkers en als organisatie het verschil 

weten te maken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven meedoen.  

 

Actief, zelfstandig en op eigen kracht!  
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2. Missie, visie, motto, kernwaarden en 
kernkwaliteiten 

2.1 Missie  

Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de 

samenleving. 

 

2.2 Visie 

Mensen dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. 

Dynamo stimuleert en ondersteunt mensen bij het zelf ontdekken van kansen, 

mogelijkheden en oplossingen. Dit draagt ertoe bij dat zij in staat zijn die 

verantwoordelijkheid te nemen en op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen aan de 

samenleving. 

 

2.3 Motto  

Dynamo beweegt tot meedoen. 

2.4 Kernwaarden (identiteit) 

--- Gedreven 
--- Deskundig 
--- Betrouwbaar 
--- Betrokken 

2.5 Kernkwaliteiten (vaardigheden) 

--- Sociaal vaardig 
--- Bereiken van mensen die anderen niet bereiken 
--- Signalerend 
--- Flexibel, maatwerk leveren 
--- Creatief 
--- Activerend 
--- Verbindend 
--- Ondersteunend 

  



 Vastgesteld door de Raad van Toezicht dd 27 maart 2014  - mv-                                                                       9 

3. Omgevingsanalyse, positionering en 
SWOT 

3.1 Ontwikkelingen en veranderingen 

Werkgebied en opdrachtgever 

De gemeente Amsterdam vormt het werkgebied van Dynamo. Dynamo opereert in 

twee van de in totaal zeven stadsdelen: Oost en Zuid. Het totaal inwoneraantal van 

Oost en Zuid bedraagt 260.000, dit is bijna 31% van het totaal aantal inwoners van de 

stad. De gemeente Amsterdam is de belangrijkste opdrachtgever van Dynamo. De 

stadsdeelraden verdwijnen en worden vervangen door bestuurscommissies. In 2014 

zijn er verkiezingen voor zowel de gemeenteraad van de centrale stad als de 

bestuurscommissies. Deze commissies hebben een verlengd mandaat voor het door de 

gemeente vastgestelde beleid. Ook burgers die niet verbonden zijn aan een politieke 

partij kunnen zich verkiesbaar stellen voor een bestuurscommissie. Er komt een 

centraal subsidieloket en per gesubsidieerde organisatie is een bestuurscommissie-

accounthouder, voor Dynamo is dat Oost. 

De verdeling van taken tussen centrale stad en bestuurscommissies is nog niet 

definitief. 

Onderstaand een voorlopige indeling voor het dienstenpakket van Dynamo: 

 

Centrale stad: 
--- voorschoolse peuterspeelzalen 
--- opvoedingsondersteuning 
--- maatschappelijke dienstverlening  
---  
--- Bestuurscommissies: 
--- schuldhulpverlening 
--- welzijn 
--- jongerenwerk 
--- Wijksteunpunt Wonen  

 

Terugtredende overheid: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

De afgelopen jaren zijn we in Nederland anders gaan denken over de verdeling van 

verantwoordelijkheid tussen overheid en burgers. De in 2007 ingevoerde wet op de 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) was de eerste concrete beleidswijziging die 

daaruit voortvloeide. In de troonrede van 2013 werd dit als volgt verwoord: “We 

maken een ontwikkeling door van een verzorgingsstaat naar de 

participatiesamenleving.” 

 

In de verzorgingsstaat is de verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning van 

kwetsbare burgers eenzijdig bij de overheid terechtgekomen. De eigen 

verantwoordelijkheid van burgers is vaak uit handen genomen en de 

ondersteuningsmogelijkheden uit de sociale omgeving van de burger zijn minder 

benut. Daar komt bij dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar dreigt te worden. Door de 
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individualisering van de samenleving komt ook de (anonieme) solidariteit door middel 

van belastingheffing voor collectieve voorzieningen onder druk te staan. De overheid 

wil de eigen verantwoordelijkheid nu (deels) terugleggen bij de burger. Dat betekent 

meer nadruk op welzijn en hulp voor elkaar en zorgverlening alleen als dat 

noodzakelijk is. Van verzekerd recht naar zorg op maat. 

 

De overheid moet volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in haar rapport 

Terugtreden is vooruitzien (juli 2013) een fundamentele verandering in haar 

taakopvatting doorvoeren. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is de kernachtige 

typering daarvan. In het verleden heeft de overheid vanuit grondrechtelijke principes 

van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid steeds meer zelf de organisatie van 

voorzieningen op zich genomen. Maar, zo stelt de RMO, het enige dat de overheid 

hoeft te doen is erop toezien dat er voldoende voorzieningen zijn. Ze hoeft ze niet 

zelf te organiseren. Liever niet zelfs, want de aansluiting van voorzieningen bij de 

waarden en overtuigingen van burgers wordt daardoor niet bevorderd. Integendeel: er 

dreigt uniformering als gevolg van overheidsprocedures als protocollering en 

aanbesteding.  

Burgerparticipatie 

De overheid zal zich zelf terug moeten trekken en bewust meer ruimte moeten laten 

voor maatschappelijk initiatieven. Ook als dit betekent dat er verschillen ontstaan in 

het aanbod aan burgers met een vergelijkbare ondersteuningsvraag. In het 

maatschappelijk debat moet nagedacht worden over de vragen: wat willen wij met 

elkaar voor iedereen gelijk, en wat willen we vrijlaten waardoor ongelijkheid 

ontstaat, aldus Paul Frissen (lid RMO) in Fatale staat (augustus 2013). 

 

De RMO en de schrijvers van Sociaal-doe-het-zelven (oktober 2013), Jos van der Lans 

en Pieter Hilhorst, pleiten ervoor om de betrokkenheid van burgers te vergroten door 

hen ook zelf de ruimte te bieden om initiatieven te nemen op terreinen als 

leefbaarheid, kinderopvang, sociale zekerheid en veiligheid. Of zoals de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2012 schreef Vertrouwen 

in burgers moet meer de leidraad worden. Al met al is de civil society, inclusief de rol 

van individuele burgers daarbinnen, onderwerp van een sterke opwaardering.  

Tijdgeest 

Is er sprake van een kantelpunt in de tijdgeest? Het beeld is in ieder geval wel dat 

veranderingen elkaar nu snel opvolgen. Tien jaar geleden waren sociale media alleen 

nog speeltjes voor ‘early adapters’. Nu zijn ze gemeengoed en hoor je er al bijna niet 

meer bij als je er geen gebruik van maakt. Commerciële dienstverlening loopt steeds 

meer via de kanalen van de moderne media en ook op het terrein van 

maatschappelijke dienstverlening zijn sociale media en E-hulpverlening in opkomst. 

Een positie als ‘stand alone’-organisatie is in deze tijd nauwelijks meer mogelijk.  

Expertise is niet langer doorslaggevend; het op de juiste manier met de juiste partijen 

delen van kennis bepaalt de maatschappelijke meerwaarde van een organisatie.  

Decentralisatie taken rijksoverheid naar gemeente: de 3 D’s (2015) 

Met ingang van 2015 worden rijkstaken en -middelen gedecentraliseerd naar de 

gemeenten. Deze overheveling van taken gaat gepaard met aanzienlijke 



 Vastgesteld door de Raad van Toezicht dd 27 maart 2014  - mv-                                                                       11 

bezuinigingen. Het betreft drie decentralisaties/transities: Wet op de Jeugdzorg, 

AWBZ en Participatiewet (WWB, WSW, Wajong). 

Het tempo van de transities en de budgetkortingen stellen de gemeenten voor grote 

opgaven. Het moet niet alleen met minder, maar het moet ook anders. Het 

toekomstperspectief (‘stip op de horizon’) is dat burgers meer zelfredzaam worden en 

zich ook weer meer verantwoordelijk gaan voelen voor anderen die zich, al dan niet 

tijdelijk, niet kunnen redden.  

 

De stad Amsterdam geeft de drie transities onafhankelijk van elkaar vorm. Ze worden 

aangestuurd vanuit de verschillende stedelijke diensten. Samenhang aanbrengen 

tussen de transities heeft geen of in ieder geval minder prioriteit gekregen. Ook is 

gekozen voor een sterke topdownsturing, gericht op het realiseren van de 3D’s, 

waarbij de uitgangspunten van de WMO: eigen kracht, collectief waar mogelijk en 

individueel waar nodig, in het gedrang komen. De eerste lijnsvoorzieningen zijn de 

afgelopen jaren gefinancierd door de stadsdelen en zijn als gevolg daarvan minder 

scherp in beeld bij de centrale diensten die nu de 3D’s trekken. In plaats van een 

beweging in de richting van burgerkracht, preventief werken door ondersteuning van 

de 0e lijn vanuit de 1e lijn, zien we een overheid die niet alleen de regie, maar ook 

de uitvoering ter hand gaat nemen en capaciteit uit de 1e lijn wegtrekt richting 

specialistische (2e lijns)dienstverlening. De maatschappelijke problematiek wordt 

door de gemeente op dit moment vooral opgeschaald waar schaalverkleining in de 

rede ligt. Onbekendheid van de gemeente met de inhoud van het werk van eerste 

lijnsvoorzieningen leidt voor een deel tot het opnieuw uitvinden van wielen dat 

gepaard gaat met strakke regie en een verschuiving van capaciteit van het 

maatschappelijk middenveld naar de gemeente. Van een terugtredende overheid is in 

Amsterdam op dit moment dan ook zeker geen sprake. 

 

Het kader voor de 3D’s is in Amsterdam vastgelegd in drie documenten: Koersbesluit 

Om het kind(jeugdzorg), Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop 

(langdurige ondersteuning en zorg voor volwassenen) en het meerjarenbeleidsplan 

2011-2014 Werken het doel, participeren de norm (re-integratie, volwasseneneducatie 

en inburgering).  

Nieuwe Wmo (2015) 

Er is een concept van de nieuwe Wmo 2015. Hierin zijn de gevolgen van de drie 

decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) verwerkt. De negen 

prestatievelden zijn vervangen door drie doelen: 

 

1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de 

veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van 

huiselijk geweld. 

2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk 

in de eigen leefomgeving. 

3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd 

wonen, verslavingszorg). 
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In de wet staan zelfredzaamheid en participatie voorop. Voorkomen moet worden dat 

burgers op ondersteuning van de gemeente zijn aangewezen. Gemeenten moeten 

daarom meer inzetten op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Doel 

hiervan is dat burgers weer voor elkaar gaan zorgen. Algemene voorzieningen (voor 

iedereen toegankelijk) en maatwerkvoorzieningen (voor individuele burgers) hebben 

als ultiem doel de zelfredzaamheid en participatie van de burger te ondersteunen. 

   
 

 

 

Participatiewet (2015) 

De participatiewet is erop gericht zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het 

arbeidsproces. Hiertoe worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale 

Werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd. De gemeente Amsterdam 

wil de invoering van de Participatiewet koppelen aan de decentralisaties van 

jeugdzorg en zorg . Eén van de doelen van de wet is dat er landelijk 100.000 mensen 

met een arbeidsbeperking meer aan het werk gaan in de periode 2014-2026.  

 

Amsterdam zet werk voorop in de samenwerking binnen het sociaal domein. Het 

hebben van werk heeft vaak positieve effecten op gezondheid, inkomenspositie en 

gevoel van eigenwaarde. Voor kinderen is het belangrijk op te groeien in een gezin 

waar werken de norm is. Binnen het sociaal domein worden problemen aangepakt 

door meer focus te leggen op werk als instrument om problemen aan te pakken en 

waar mogelijk wil Amsterdam hulpverlening en ondersteuning organiseren ‘om het 

werk’ heen. Amsterdam ziet hier ook een rol voor de Samen DOEN-teams.  



 Vastgesteld door de Raad van Toezicht dd 27 maart 2014  - mv-                                                                       13 

Dagbesteding:
- structuur bieden
- sociale contacten
- vaardigheden leren 
t.b.v. zelfstandig wonen
- ontlasting mantelzorg

Werken met begeleiding:
- structuur bieden
- maatschappelijke 
participatie
- werken bij werkgever 
met loondispensatie

Re-integratie:
- trajecten
- vaardigheden leren t.b.v. 
toeleiding naar werk

basisvoorzieningen activering en participatie (vrij toegangelijk, georganiseerd door de stadsdelen)

grote afstand arbeidsmarkt kleine afstand arbeidsmarkt

 

Ontwikkelingen sociaal domein en 3D's 

 

Passend Onderwijs (2014) 

Met ingang van 2014 wordt fasegewijs een nieuw stelsel voor passend onderwijs 

ingevoerd. Hierin werken scholen uit een regio samen om ieder kind de beste 

onderwijsplek te bieden. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die dat 

echt nodig hebben. Scholen kijken naar wat kinderen wel kunnen, bij voorkeur in het 

regulier onderwijs. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben stelt de 

school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen de 

leerling zal kunnen halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de 

ouders over het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Scholen in het voortgezet 

onderwijs betrekken ook de leerling zelf hierbij. Is de leerling meerderjarig en 

handelingsbekwaam, dan is dit verplicht. Daarnaast maakt de school gebruik van 

medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en 

behaalde leerresultaten. Ze kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende 

observaties of onderzoek. Op basis van al deze informatie stelt de school het 

ontwikkelingsperspectief van de leerling op. Het uiteindelijk behalen van een 

startkwalificatie op de arbeidsmarkt is een belangrijk onderliggend doel van dit 

systeem. Hieronder valt dus ook het voorkomen van schooluitval en/of weer 

terugleiden naar school als dit toch gebeurt (rol jongerenwerk). 

 

Passend onderwijs is landelijk per regio ingericht. In een regionaal 

samenwerkingsverband zitten vaak rond honderd scholen voor primair onderwijs. De 

schoolbesturen van betreffende scholen vormen het bestuur van een dergelijk 

verband. Samen met de gemeente voeren de samenwerkingsverbanden het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg(OOGO). Daar moeten de samenwerkingsverbanden 

hun ondersteuningsplannen voorleggen aan gemeenten en de gemeenten moeten hun 

beleidsplan jeugd voorleggen aan de samenwerkingsverbanden. Bedoeling is dat ze op 

het gebied van zorg en ondersteuning steeds meer een gezamenlijke agenda maken en 

komen tot een meer integrale aanpak rondom jeugdigen. 
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Nieuw stelsel kinderopvang (2016) 

Op 1 december 2013 heeft het kabinet de plannen voor een nieuw stelsel voor 

kinderopvang ´Een betere basis voor peuters´ bekend gemaakt. Het kabinet wil de 

onderlinge afstemming tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 

optimaliseren.  

Een basisvoorziening voor alle peuters waarover begin dit jaar werd gespeculeerd kan 

niet worden gerealiseerd met dit kabinet. Toch vormt de integratie van 

peuterspeelzaalwerk met kinderopvang een eerste stap naar een nieuw 

kinderopvangstelsel. Voorlopig komt er geen landelijke verplichting voor 

samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Het kabinet zet in op een verbetering 

van het huidige stelsel:  

 

1.  Versterking van de pedagogische kwaliteit 

2.  Eén kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen 

3.  Eén financieringsstructuur voor werkende ouders 

 

De financiering van het peuterspeelzaalwerk wordt onder de Wet Kinderopvang 

gebracht. 

De kabinetsinzet krijgt vorm in twee fases. Eén kwaliteitskader voor alle voorschoolse 

voorzieningen en één financieringsstructuur voor werkende ouders (fase 1) vergen 

onder andere aanpassing van wetgeving en de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. 

Daarnaast moeten gemeenten en voorschoolse voorzieningen voldoende tijd hebben 

om zich voor te kunnen bereiden op de wijzigingen. Het kabinet streeft daarom naar 

invoering per 1 januari 2016. De versterking van de pedagogische kwaliteit (fase 2) zal 

meer tijd kosten en vergt extra inspanning van de sector. Dat is een proces dat 

stapsgewijs plaatsvindt. Samen met de betrokken partijen wordt dit zo snel mogelijk 

in gang gezet.  

 

Het onderscheid tussen peuterspeelzalen voor doelgroepkinderen en kinderopvang 

voor kinderen van werkende ouders verdwijnt. Het peuterspeelzaalwerk komt volledig 

onder de wet Kinderopvang te vallen en moet voldoen aan dezelfde (kwaliteit)eisen 

als de kinderopvang. Werkende ouders die gebruikmaken van een peuterspeelzaal, 

kunnen dan ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat betekent dat 

kinderopvangtoeslag nog steeds alleen wordt uitgekeerd aan werkende ouders. Voor 

doelgroepkinderen (20 procent van de kinderen in Nederland) wordt een uitzondering 

gemaakt. Zij krijgen recht op een plek in de kinderopvang, ook als hun ouders niet 

werken. Dit wordt gefinancierd vanuit VVE-gelden. Gemeenten hebben de regie over 

het verdelen van de VVE-gelden. 

De wens dat kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen is nu nog niet 

vervuld. Er is nog altijd een groep kinderen (15 procent van alle kinderen) waarvan 

één van de twee of allebei de ouders niet werken en die geen achterstand hebben. 
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Risico’s van de vernieuwing in het sociaal domein 

In september 2013 heeft de Rekenkamer stadsdelen Amsterdam een verkenning van de 

vernieuwing van het Sociaal Domein uitgevoerd. Dynamo heeft deelgenomen aan deze 

verkenning. De vernieuwing van het sociaal domein betekent een grote bestuurlijke 

verschuiving, er gaat veel geld in om en het raakt veel mensen. De Rekenkamer wil 

daarom volgen hoe dit proces vorm krijgt in Amsterdam. Het is volgens de 

Rekenkamer te vroeg voor een evaluerend onderzoek naar het veranderingsproces. In 

haar verkenning constateert de Rekenkamer een aantal risico’s en mogelijk 

ongewenste neveneffecten van de vernieuwing sociaal domein.  

 

Risico 1 Betrokken organisaties kunnen zich de nieuwe werkwijze niet eigen maken 

1. Conflicterende doelen leiden tot frustratie en lagere effectiviteit 

2. Onder druk van bezuinigingen spelen er ‘andere’ belangen 

3. Gemeente investeert niet in eigen kracht 

4. Professional krijgt problemen met het invullen van de nieuwe rol 

5. Samenwerking kent onvoldoende heldere verdeling van taken 

6. Risicomijdende overheid geeft burger en welzijnsorganisaties te weinig ruimte 

 

Risico 2 Burgers zullen in hun gedrag en houding niet aan de verwachtingen voldoen 

7. Het draagvlak voor vernieuwing wordt overschat 

8. Logica van de wijk sluit niet aan bij netwerk en wens van burger 

9. Het aanbod van burgers sluit niet altijd aan bij wat nodig is 

 

Ongewenste neveneffecten  

10. Het aan moeten spreken van het eigen netwerk ondermijnt de zelfstandigheid 

11. Burgerinitiatieven kunnen op gespannen voet komen te staan met het algemeen 

belang 

12. Nieuwe werkwijze professionals en burgerinitiatieven vergroten rechtsongelijkheid 
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3.2 Positionering in het sociale domein  

Het sociaal domein is sterk in beweging. De komende tijd moeten er op lokaal niveau 

veranderingen worden gerealiseerd rondom de nieuwe WMO, de verschuiving van 

begeleiding van AWBZ naar Wmo, de invoering van de Participatiewet, de 

decentralisatie van de Jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs. Al deze 

ontwikkelingen hebben met elkaar gemeen dat er een grotere verantwoordelijkheid 

komt voor de lokale overheid. Hierbij heeft elke lokale overheid veel ruimte om zelf 

te bepalen hoe ze deze veranderingen wil realiseren.  

 

Overal in het land wordt geëxperimenteerd met nieuwe modellen van aansturing. De 

verschillende modellen zijn te rangschikken in de mate van sturing en de mate van 

samenwerking. 

Deze ontwikkelingen worden hier weergegeven als een verticale en horizontale as. De 

verticale as geeft de mate aan waarlangs de lokale overheid, CS en 

bestuurscommissies, het sociale domein wil aansturen. De horizontale as geeft aan de 

mate aan waarin organisaties met elkaar samenwerken.  
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Sturing  

Wil de lokale overheid daarin een sterk sturende rol vervullen, dan is er weinig ruimte 

voor organisaties als Dynamo om vanuit hun eigen deskundigheid te bepalen met 

welke methodieken en samenwerkingspartners zij aan de slag gaan. De te leveren 

prestaties zijn welomschreven en er gelden vaststaande tarieven per prestatie. Dat 

gaat gepaard met weinig ruimte voor de (individuele) professionals om maatwerk te 

leveren aan hun individuele klanten (kwadranten links- en rechtsboven).  

  

Of wil de lokale overheid juist ruimte bieden en stelt zich faciliterend op en wil ze in 

co-creatie met maatschappelijke organisaties en/of burgerinitiatieven bepalen welke 

maatschappelijke problemen opgepakt moeten worden, waarbij er veel vrijheid 

geboden wordt aan de (individuele) professionals om tot maatwerk oplossingen voor 

hun klanten te komen (kwadranten links- en rechtsonder)? 

 

Samenwerking 

Kiest de lokale overheid ervoor om per organisatie tot afspraken te komen (kwadrant 

linksboven) of streeft zij er juist naar om gemeenschappelijke afspraken met 

meerdere organisaties in één te maken? Doet zij dat door middel van één 

hoofdaannemer (kwadrant rechtsboven) of een samenwerkingsverband (kwadrant 

rechtsonder)? Of geeft ze juist de ruimte aan burger(initiatieven) om zelf hun 

dienstverleners uit te kiezen (kwadrant linksonder)? 

 

De Amsterdamse situatie lijkt ernaar te neigen dat de lokale overheid zelf sterk wil 

sturen. De CS bepaalt in belangrijke mate de doelen waaraan gewerkt moet worden 

en de werkwijze die toegepast moet worden. Maatschappelijke organisaties zijn 

daarin volgend en hebben hier tot nu toe maar een beperkte invloed op.  
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Voor W&MD is de positie als volgt in beeld te brengen: 

  

In het groen de huidige strategische positie, waarbij in het kwadrant linksboven de 

gemeente Amsterdam redelijk hoog in de lijn van aansturing zit. In het kwadrant 

rechtsboven stuurt de gemeente niet al te sterk op het slechts willen werken met één 

opdrachtgever. In het kwadrant rechtsonder wil de gemeente ook niet te veel ruimte 

bieden voor maatschappelijke organisaties om samen met elkaar en in co-creatie met 

de gemeente tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. In het kwadrant 

linksonder is maar weinig ruimte voor de burger(initiatieven) om echte invloed te 

hebben op het aanbod van W&MD. 

 

In het rood de verandering in positie die Dynamo zou willen bereiken op dit terrein. 

De verandering zit vooral in de beide kwadranten onderaan, omdat dat ook de 

kwadranten zijn waar Dynamo zelf invloed kan hebben. Rechtsonder omdat Dynamo 

verwacht dat samenwerking met andere partijen in het sociale domein tot betere 

resultaten voor haar klanten leidt. In het kwadrant linksonder omdat een consequente 

toepassing van Welzijn Nieuwe Stijl en de kanteling betekent dat burgers meer ruimte 

krijgen om zelf aan te geven welke problemen langs welke aanpak tot oplossing 

moeten komen. Het past bij de ontwikkeling van eigen kracht en burgerkracht, 

waarbij de welzijnsprofessional meer een verbindende en ondersteunende rol heeft. 

Het sluit aan op ons motto ‘Dynamo beweegt tot meedoen’.  
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Om deze positie te bereiken zal Dynamo enerzijds haar samenwerking met andere 

organisaties intensiveren en anderzijds ruimte bieden voor profilering van de 

individuele werkers.  

De samenwerking zal vooral gericht zijn op verbetering van de uitvoering aan de klant. 

De uitvoerend professionals krijgen alle ruimte om met hun collega’s van 

samenwerkingspartners tot vernieuwing van dienstverlening te komen. Klantbelang 

gaat daarbij boven organisatiebelang. Vergroting van deskundigheid van professionals, 

waarin men o.a. leert om breder te kijken dan de huidige eigen discipline en leert om 

te denken vanuit het klantenbelang, vormt de basis om deze vernieuwing tot stand te 

brengen. De burger die zelf mag kiezen voor de dienstverlener heeft de behoefte om 

de dienstverlener daadwerkelijk te kennen. De burger zal kiezen voor de 

dienstverlener waar hij vertrouwen in heeft. Dat betekent dat werkers in wijken 

herkenbaar aanwezig moeten zijn. Het gebruik van sociale media als contactkanaal, 

maar ook als methodiek, zal als bedrijfsstrategie geïmplementeerd moeten worden. 

 

Voor Jeugd, met name VVE en opvoedingsondersteuning, is de positie als volgt in 

beeld te brengen: 

 

 
 

De stippellijn geeft de huidige positie weer. Hierin ligt een sterke rol voor het 

stadsdeel, die organisaties individueel aanstuurt, maar wel streeft naar samenwerking 

tussen partijen rondom ouder-kindteams (OKT’s), doorlopende leerlijn en dergelijke. 
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Ouders hebben veel keuze om te bepalen van welke voorziening ze gebruik willen 

maken. 

 

De doorgetrokken lijn geeft de toekomstige positie weer. Het zwaartepunt van de 

sturing verschuift zeer waarschijnlijk in de richting van de scholen. Deze zijn (nog) 

niet in staat om sturing te geven aan het proces van vorming van integrale 

kindercentra. Hier ligt een kans voor Dynamo om de scholen te ontzorgen door de 

uitvoering van de integrale kindercentra voor haar rekening te nemen. 

 

Om deze positie te bereiken zal er een coalitie met scholen gesloten moeten worden, 

waarbij de scholen verantwoordelijk zijn voor de doorlopende pedagogische leerlijn 

en Dynamo voor de uitvoering van deze leerlijn in de integrale kindcentra. Hierbij is 

het zo dat verschillende scholen verschillende leerlijnen hanteren. Ook is Dynamo niet 

de enige speler in het integrale kindteam door de aanwezigheid van andere 

marktpartijen. 

 

Om deze positie te bereiken is het belangrijk om investeren in de relaties met de 

scholen en om een Dynamo-concept voor een integraal kindercentrum te ontwikkelen. 

Hierin moet zowel de mogelijkheid zijn om geheel zelfstandig het integraal 

kindcentrum te exploiteren, als in samenwerking met andere partijen. Dynamo wordt 

dan de hoofdaannemer voor de scholen. 
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3.3 Strategie naar aanleiding van de SWOT 

Binnen Dynamo is een gedetailleerde SWOT-analyse uitgevoerd op productniveau. Uit 

deze gedetailleerde analyse zijn hoofdlijnen gedestilleerd, waarmee gebieden van 

groei, verandering, verbetering en verdediging geïdentificeerd. Dit levert de 

uitgangspunten voor de strategische keuzes in het volgende hoofdstuk.  

 

 

  sterk  Zwak 

Kans Groeien Verbeteren 

bedreiging Verdedigen Veranderen/terugtrekken 

 

Groeien 

 

→→→→Groei realiseren in het het breed en integraal werken, met nadruk op preventie, 

 innovatie en de verankering in de wijk. 

 

Veranderen 

 

→→→→Veranderen door meer en beter samen te werken, de lobby te versterken, 

betere profilering en meer ondernemerschap. 

 

Verbeteren 

 

 

→→→→Verbeteren door meer aandacht te schenken  aan de informele actoren in de 

wijk en meer bedrijfsmatig te denken.   

 

Verdedigen 

 

→→→→Verdedigen door deskundigheidsbevordering en het profileren van onze 

toegevoegde waarde binnen het preventieve werk. 
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4. Belangrijkste strategische keuzes 
In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de omgevingsanalyse gepresenteerd en is met 

behulp van het model van Stade gekeken naar de positionering in het sociaal domein 

en de gewenste ontwikkelingsrichting. Op basis hiervan en de gemaakte SWOT-analyse 

zijn vijf strategische keuzes gemaakt.  

4.1 Positionering als brede welzijnsorganisatie 

Het bieden van, voor alle bewoners toegankelijke, basisvoorzieningen rondom de 

school of in de buurt. Het faciliteren en stimuleren van actief burgerschap, informele 

zorg, preventie en signalering. Het in de 1e lijn uitvoeren van maatschappelijke 

dienstverlening.  

4.2 Coalitievorming: samen werken aan vitale coalities in de wijk 

--- samenwerking actief (pilots) vormgeven op operationeel en strategisch niveau 
--- burgerkracht: bewonerplatforms, vrijwilligersorganisaties  
--- met informele zorg(organisaties) op wijk-en buurtniveau 
--- 1e lijns(gezondheid)zorg, huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijke 

dienstverlening: wijkzorgteams/ wijkschakelteams 
--- voorportaal (met) zorg: ontmoeting, dagbesteding, AOC voor dementerenden 
--- Samen DOEN: generalisten, Dynamo levert regisseurs 
--- onderwijs en kinderopvang: peuterschool 
--- jeugdgezondheid: ouder-en kindteams 
--- jongerenwerk profileren als partner onderwijsorganisaties  

4.3 Profileren en zichtbaarheid vergroten 

--- platform W&MD en Jeugd, samengaan SOM & OSA 
--- lobby en relatiebeheer (deels) verschuiven naar centrale stad 
--- invulling geven aan adviesrol voor gemeente, oplossingen aandragen voor 

maatschappelijke problematiek 
--- inzet social media 

4.4 Investeren om aan nieuwe rol en werkwijze te kunnen voldoen 

--- professionalisering 
--- integraal werken, vanuit nabijheid, en kunnen ‘schakelen’ 
--- veranderende rol professional, verhouding tot vrijwilliger/actieve burger 

(‘de kunst van het loslaten’) 
--- deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

4.5 Stimuleren innovatie en ondernemerschap  

--- vormgeven aan ‘kanteling’ 
--- intern creëren van ruimte en klimaat voor innovatie en ondernemerschap 
--- samenwerking zoeken met ‘markt’-partijen 
--- kennis en expertise delen met anderen 
--- online dienstverlening  
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5. Intern beleid  

5.1 Organisatiecultuur 

De veranderingen in de samenleving vragen  ook om een interne verandering. Door 

‘kanteling’ van de organisatie worden medewerkers gestimuleerd meer 

verantwoordelijkheid te nemen en klantversterkend te werken.  

 

Werkend vanuit de kernwaarden (gedreven, deskundig,betrouwbaar, betrokken) en de 

kernkwaliteiten (sociaal vaardig, doelgroepbereik, signalerend, flexibel, creatief, 

activerend, verbindend, ondersteunend) stelt Dynamo zich op als lerende organisatie 

en werkt aan een profesionele cltuur waarin kwaliteiten en ontwikkelpunten 

bespreekbaar zijn. 

 

Goede onderlinge verhoudingen zijn een eerste voorwaarde om met elkaar een goed 

resultaat neer te kunnen zetten. Dit betekent concreet dat we elkaar aanspreken op 

onze verantwoordelijkheid en op zaken die niet goed gaan. Maar ook dat we elkaar 

een compliment geven of erkenning voor elkaars bijdrage. Fouten worden niet 

verdoezeld of bestraft maar aangewend om zaken te verbeteren, te vernieuwen en 

om van te leren. 

 

De samenleving is sterk in verandering en we doen ons werk in een politieke context. 

Dit vraagt van ons een open, flexibele houding en bereidheid tot samenwerking en 

verandering.  

 

De door Movisie opgestelde generieke competenties voor W&MD worden in de 

komende tijd gebruikt bij het uitwerken en toevoegen van competenties aan iedere 

functie. Deze vormen mede de basis voor de gewenste organisatiecultuur.  

 

Generieke competenties Movisie W&MD: 
--- contactueel en communicatief 
--- vraag- en oplossingsgericht 
--- doel- en resultaatgericht 
--- ondernemend en innovatief 
--- inzichtelijk en verantwoord 
--- professioneel en kwaliteitsgericht 

5.2 Organisatiestructuur 

De afgelopen jaren  is gewerkt aan een nieuwe efficiënte structuur voor de 

organisatie. Eén van de speerpunten voor de komende tijd  is het kantelen van de 

dienstverlening en dat betreft zowel het primaire proces als ook de ondersteunende 

diensten (zie bijlage 2).  Hierbij worden de bevoegdheden lager in de organisatie 

belegd. 

Het Centraal Bureau wijzigt zijn naam in Servicebureau. De verandering van naam is 

meer dan alleen symbolisch, het past bij het model van integraal management. 

Kenmerken van het Servicebureau: 
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--- een klant-leveranciersrelatie tussen primair en secundair proces 
--- de juiste competenties om klantgericht te kunnen werken (flexibel, doelmatig) 
--- een hoog en actueel kennisniveau. 

 

De huidige juridische structuur sluit aan op de bestaande bestuurlijke verhoudingen in 

Amsterdam. Naar aanleiding van de wijziging in het bestuurlijk stelsel onderzoekt 

Dynamo de komende periode of het wenselijk is de juridische structuur hierop aan te 

passen. 

5.3 Personeelsbeleid 

Personeel is de belangrijkste succesfactor voor het realiseren van de doelen van dit 

strategisch beleidsplan. Om die reden dient het personeelsbeleid aan een aantal 

voorwaarden te voldoen:  
--- Een divers samengesteld personeelsbestand is een belangrijke voorwaarde om ook 

in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende personeel dat een goede 

afspiegeling is van het werkgebied van Dynamo. 
--- Dynamo stelt zich op het standpunt dat mensen en dus ook medewerkers 

verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en hun werkomgeving. Dynamo 

faciliteert, stimuleert en ondersteunt medewerkers. Iedere medewerker toont zich 

verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, inzetbaarheid en loopbaan binnen 

en buiten Dynamo (employability).  
--- Dynamo stelt middelen voor professionele ontwikkeling beschikbaar, maar stelt ook 

eisen en beoordeelt het functioneren van medewerkers. 
--- Dynamo verwacht van haar medewerkers dat zij zich opstellen als ambassadeurs 

van de organisatie. 
--- Stagiairs en vrijwilligers nemen een volwaardige plaats in binnen de organisatie. 

Dynamo investeert in deze medewerkers door een goede begeleiding en 

deskundigheidsbevordering. 
--- Leidinggevenden moeten in de eerste plaats in staat zijn hun medewerkers zodanig 

te sturen en te ondersteunen dat zij maximaal gemotiveerd en uitgedaagd zijn om 

hun werkzaamheden zo goed mogelijk te doen. Ze inspireren en doen een 

voortdurend beroep op eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

en zelfsturend vermogen van medewerkers. 

5.4 Communicatiestructuur 

Interne communicatie 

De interne communicatie wordt verder geprofessionaliseerd en gedecentraliseerd, 

waarbij interactie centraal staat. Digitale mogelijkheden worden optimaal benut. 

We gebruiken het intranet niet alleen als vindplaats van kerndocumenten maar ook als 

interactief medium waarmee medewerkers, vrijwilligers en stagiairs onderling kunnen 

communiceren. We onderzoeken hoe sociale media kunnen worden ingezet om de 

interne communicatie verder te stimuleren. 

 

Dynamo’s interne overlegstructuur is gebaseerd op het linking-pinmodel. De 

leidinggevende of voorzitter van het ene overleg is deelnemer in het overleg op het 
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naast hogere organisatieniveau. Deze overlegvormen spelen een belangrijke rol in het 

proces van ontwikkelen en operationaliseren van het Dynamo-beleid. 

De communicatie tussen productgroepen vraagt om extra aandacht. We willen de 

onderlinge uitwisseling en het integraal werken verder bevorderen.  

 

Externe communicatie 

De externe communicatie richt zich op klanten, opdrachtgevers, stakeholders en 

samenwerkingspartners. Daarbij is de profilering van Dynamo als brede 

welzijnsorganisatie een belangrijk aandachtspunt. Externe communicatie voor klanten 

is zoveel mogelijk buurtgericht (Dynamo is dichtbij). 

Het gebruik van digitale media (zoals internet en sociale media) moet verder worden 

geprofessionaliseerd en online dienstverlening wordt ontwikkeld. 

5.5 Kwaliteitsbeleid  

Dynamo werkt volgens een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Het 

kwaliteitsmanagementsysteem biedt het management houvast bij het bewaken van en 

sturen op kwaliteit. We hanteren daarbij de kwaliteitscirkel plannen-uitvoeren-

toetsen-verbeteren (Plan Do Check Act). 

Uitgangspunt voor Dynamo is een vraaggestuurde werkwijze waarbij de klantbehoefte 

centraal staat. Doelmatige bedrijfsvoering valt of staat met de beheersbaarheid van 

processen binnen de organisatie. Integrale kwaliteit in de welzijnssector gaat over het 

bereiken van meetbare resultaten: van dienstverlening, financieel, in termen van 

klant- en medewerkerwaardering en in termen van waardering door de maatschappij.  

 

Dynamo voert sinds 2010 het kwaliteitscertificaat HKZ voor de voorscholen, de 

maatschappelijke dienstverlening en het wijksteunpunt wonen en streeft naar 

uitbreiding op de onderdelen peuteropvang en gebiedsteams. We onderzoeken of het 

wenselijk is om een ISO-certificering te behalen in plaats van een HKZ-certificaat. 

Daarnaast neemt Dynamo zich voor om als eerste Amsterdamse welzijnsorganisatie 

het kwaliteitscertificaat Vrijwilligersinzet Goed geregeld te verkrijgen en als eerste 

een auditteam van en voor vrijwilligers in te stellen. 

5.6 ICT-beleid 

De ontwikkelingen op het terrein van de ICT gaan snel en de complexiteit neemt toe. 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in apparatuur en netwerk. Voor de uitvoering 

van het werk is toegankelijkheid en beschikbaarheid van ICT-middelen een vereiste.Er 

is gekozen voor een model van outsourcing waardoor we flexibel zijn bij groei en 

krimp. 

De samenwerking tussen proceseigenaren en ICT moet verder worden uitgebouwd. 

Om de proceseigenaren en eindgebruikers meer te betrekken, zal hun mening vaker 

gepeild worden met een tevredenheidsonderzoek. 

 

We hanteren de volgende uitgangspunten: 
--- Doelmatig onderhoud van het vaste en draadloze communicatieplatform 
--- Dynamo realiseert een veilig ICT-platform voor samenwerking over het internet 
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--- Medewerkers hebben breed toegang tot basisdiensten van gegarandeerde kwaliteit 
--- Het management heeft de beschikking over actuele informatie voor processturing 

 

5.7 Financiën 

Gezonde bedrijfsvoering is essentieel voor het voortbestaan van elke organisatie. 

Dynamo heeft een goede financiële uitgangspositie, maar verdere versterking van het 

Eigen Vermogen is gewenst. We sturen op een aantal kengetallen.  

Continuïteit op langere termijn  

De wens is om het eigen vermogen verder te versterken en 20% van de totale som van 

lasten te laten bedragen, dit is conform het advies van de branchevereniging (MO-

groep).  

Vermogensopbouw 

De jaarlijkse vermogensopbouw bedraagt minimaal 1% per jaar en we streven naar 3%. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit (Eigen Vermogen versus Vreemd Vermogen) moet minimaal 40% zijn. 
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Bijlage 1   

Organogram en juridische structuur 

Organogram 

 

 
 

 

 

 

 

Juridische structuur 

 
 

 

 

 


