
Wij 
ver
sterken 
elkaar

Koers 2023 – 2026



We zijn volop in beweging.

Onze nieuwe koers gaat over jou. Jij bent de

Amsterdammer die wij vooruit willen helpen.

Jij bent medewerker of vrijwilliger. Jij bent 

onze collega in het veld. We werken met 

elkaar en voor elkaar. We zijn verbonden

en versterken zo elkaar.

Hallo! 
Wij zijn 
Dynamo

Een nieuwe koers
Het leven van de bewoners in onze stad 

wordt steeds ingewikkelder.  

Elke Amsterdammer komt in de verschillende 

fases van het leven voor zijn eigen uitdagin-

gen te staan. Dynamo is er om samen met 

Amsterdammers te bouwen aan hun  

ontwikkeling, hun eigen regie én een  

krachtige sociale infrastructuur. Zo kunnen 

ze veilig, gezond en vol vertrouwen naar de 

volgende levensfase stappen. Hiermee 

dragen we bij aan het welbevinden van 

Amsterdammers. 
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We zijn in de 
buurt en in 
jouw leven
De Amsterdammer staat bij ons centraal.

We zien altijd kansen en versterken zijn eigen 

kracht. Dat doen we niet alleen: we werken

samen met partners. We komen het liefst al

in actie voordat iemand problemen krijgt.

We kennen de Amsterdamse wijken en bieden

de hulp en ondersteuning die past bij de

inwoners.
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Jij kan het, 
wij maken 
mogelijk
Elk kind en elke jongere ontwikkelt zich op

zijn eigen manier tot een volwassene.

Wij ondersteunen hen bij die ontwikkeling.

Daar betrekken we ook het gezin, de school,

de buurt en de onlinewereld bij. Ouders,

verzorgers, andere opvoeders en partners

hebben allemaal een eigen rol. Zo kan ieder

kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.
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We zien  
het zitten 
met jou
We gaan eropuit en zorgen ervoor dat  

Amsterdammers ons weten te vinden. Daardoor 

zijn we dichtbij. Bij ons voelt iedereen zich 

welkom. Kwaliteit vinden we heel belangrijk:  

we bieden hulp die écht werkt. Ook passen we 

ons makkelijk aan.
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We houden van 
ons vak en van 
samenwerken
We weten wat er nodig is om de samenwer-

king tussen Amsterdammers, medewerkers,

partners en de gemeente te verbeteren.

We brengen maatschappelijke initiatieven

samen. We zijn goed op de hoogte van 

ontwikkelingen en passen ons werk daarop

aan. We zorgen ervoor dat iedereen weet wie

we zijn, wat we doen en welke resultaten we

behalen. Zo weten Amsterdammers, samen-

werkingspartners en financiers ons te vinden.

En ze weten wat ze aan ons hebben.
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Door het 
samen te 
doen, komen 
we vooruit
Dynamo is een organisatie die altijd leert en 

ontwikkelt. Dat vinden we belangrijk voor 

iedereen die bij ons werkt: vrijwilligers,  

medewerkers en leidinggevenden. Ook blijven 

we innoveren en experimenteren. Zo worden 

niet alleen wijzelf, maar ook onze programma’s 

beter. 

Koers 2023 – 2026



Samen zetten 
we ons in voor 
de organisatie

Ons Bedrijfsbureau ondersteunt onze mede-

werkers met de beste faciliteiten. Daarvoor 

benutten we de kansen die digitalisering biedt. 

We voeren en behouden verschillende keur-

merken en evalueren en verbeteren onszelf 

voortdurend. We zorgen voor langdurige 

contracten met onze opdrachtgevers en 

verduurzamen onze bedrijfsvoering. 
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versterkend Wij zijn er om de eigen kracht van

Amsterdammers te versterken. We focussen op

kansen en zien waar ontwikkeling mogelijk is.

professioneel We zijn een welzijnsorganisatie waar 

mensen met verschillende achtergronden, experti-

ses en talenten werken. Iedereen weet wanneer het 

nodig is om anderen te betrekken, intern en extern. 

We geven onze medewerkers en vrijwilligers ruimte 

om zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. 

dichtbij We staan dicht bij de Amsterdammer.  

We weten wat er speelt in onze wijken. Onze  

professionals en vrijwilligers zijn een afspiegeling 

van de plek waar we werken.

positief Wij zorgen ervoor dat iedere Amsterdam-

mer het beste uit zichzelf kan halen. Dat doen we  

op een positieve manier, met veel energie en voor 

iedereen. We geven elkaar opbouwende feedback, 

want daar worden we allemaal beter van.  

We werken samen met anderen en blijven positief, 

ook als het even tegenzit. 

verbindend We zijn bereikbaar voor alle Amster-

dammers. We stimuleren hun samenredzaamheid

door ze met elkaar te verbinden. We weten wat er

nodig is om de samenwerking tussen de Amster-

dammers, professionals, vrijwilligers en partners te

verbeteren. We brengen initiatieven en coalities

samen. Ook delen we kennis en inzichten met onze

partners, zodat we samen beter worden in ons vak. 

Met deze 
kwaliteiten 
komen we er

Koers 2023 – 2026



kernwaarde  ?

Wil je meer  
weten over  
de koers naar 
2026?
Kijk op dynamo-amsterdam.nl/koers 
voor meer informatie.
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