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Waarom 
bestaan 
we?

Elke Amsterdammer komt in de 

verschillende fases van het leven 

voor zijn eigen uitdagingen te 

staan. Dat zijn momenten waarop 

je hulp kunt gebruiken. Maar het 

is voor Amsterdammers niet altijd 

duidelijk waar ze terechtkunnen 

met hun vragen.

Daar komt bij dat de verschillen 

tussen de inwoners steeds groter 

worden. Hoe zelfredzamer je bent, 

hoe eenvoudiger het leven (meest-

al) is. Hoe afhankelijker je bent 

van anderen, hoe ingewikkelder 

het leven wordt. Dat vergroot de 

kans dat je verstrikt raakt in elkaar 

tegenwerkende hulpaanbieders, 

Het leven van Amsterdammers wordt steeds inge-

wikkelder. Er zijn grote ontwikkelingen in de stad die 

het leven lastiger maken. Denk bijvoorbeeld aan de 

digitalisering bij de overheid, dure zorg die minder 

toegankelijk wordt, (energie- en intergenerationele) 

armoede, de woningnood en de kansenongelijkheid 

in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 

Hallo! Wij zijn Dynamo. 

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.



regels en wetten. Hierdoor daalt 

het vertrouwen in instanties. Op 

verschillende cruciale momenten 

in het leven is het risico op een 

kwetsbare situatie, en daarmee op 

afhankelijkheid, groot. 

Mede door de toenemende ver-

grijzing kunnen Amsterdammers

in de nabije toekomst waarschijn-

lijk minder zorg krijgen.

Daarom krijgen de Buurtteams, 

Ouder- en Kindteams en Sociale 

Basis een grotere rol. 

Samen met Amsterdammers

zoeken zij naar oplossingen, met

de hulp van familie en vrienden

en samen met andere (informele)

partijen. Dit vraagt om nog meer

zelf- en samenredzaamheid van

Amsterdammers. 

onze 
mensen

400 medewerkers

500 vrijwilligers

200 stagiairs

70 locaties

Onze opgave 

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 vertrou-

wen naar de volgende levensfase te stappen. 

Hiermee dragen we bij aan het welbevinden 

van Amsterdammers.

in 2023



Visie 

Ieder mens beschikt over talenten 

en krachten. Wij vinden dat iedere 

Amsterdammer gelijke kansen 

moet krijgen om zich te ontwik-

kelen, zodat iedereen zijn eigen 

leven kan bepalen. We staan voor 

een Amsterdam waarin jong en 

oud mee kan doen en om hulp 

kan vragen. Ondersteuning en 

zorg zijn herkenbaar, dichtbij, toe-

gankelijk en effectief.

Wij dromen van veerkrachtige 

wijken waar Amsterdammers zich 

staande kunnen houden. 

Dat vraagt van bewoners dat ze 

actief de regie over hun eigen 

leven pakken en een bijdrage 

leveren aan een prettige leef-

omgeving. Overheid, zorg, onder-

wijs en welzijnsorganisaties zijn er 

om dit te stimuleren en waar nodig 

te ondersteunen.

Er ligt nog een flinke opgave om 

tot een draagkrachtige sociale 

infrastructuur te komen. Het is 

onze ambitie om de kracht van 

Amsterdammers en de sociale 

infrastructuur te versterken. Wij 

nemen het initiatief om samen 

met de Amsterdammer, de 

gemeente en sociale partners te 

bouwen aan veerkrachtige wijken. 

Hiermee zorgen we ervoor dat 

Amsterdammers niet langer 

verdwaald raken tussen instanties 

en zelf de regie kunnen behouden 

op hun leven.

ons werk 
in de wijk

oost zuid west centrum

Spelinlopen    

Voorscholen    

Talententent  

Jongerenwerk 

Sport 

Welzijnswerk  

Buurtteams 

anno 2023



Dynamo stimuleert en ondersteunt 

 Amsterdammers van 0 tot 100+ met een 

kansrijke start en om actief mee te doen 

aan de samenleving. We maken het 

 grootste verschil door ons te richten op de 

cruciale momenten in de ontwikkeling en 

levensloop van de Amsterdammer. We zijn 

op die plekken in de wijken waar dit het 

meest nodig is. 

Dynamo beweegt tot meedoen.

Missie 
We stimuleren de kansen en ontwikkeling van 

Amsterdammers. We werken preventief én zijn 

er als vangnet, wanneer de Amsterdammer in 

een (tijdelijk) kwetsbare positie terechtkomt. 

Dan dragen we bij aan herstel. We schakelen 

snel en zoeken verbinding. Waar het kan bren-

gen we individueel en collectief aanbod samen. 

In Welzijn op Recept schakelen we tussen 

individueel en collectief aanbod. De huisarts 

schrijft een Amsterdammer met psycho

sociale klachten een Welzijn op Recept voor. 

Onze welzijnscoach zoekt samen met  

de Amsterdammer naar een passende  

activiteit, zoals samen sporten of samen 

koken en eten.

We zorgen voor toegankelijke locaties waar 

iedereen altijd welkom is. We maken zichtbaar 

wie we zijn, wat we doen en welke resulta-

ten we behalen. Zo weten Amsterdammers, 

 samenwerkingspartners en financiers ons te 

vinden en weten ze wat ze aan ons hebben. 

We werken (intern en extern) samen. Zo bieden 

we een integraal programma dat aansluit bij 

de leefwereld van de Amsterdammer en bij de 

opgaven in de wijk. Door onze actieve deel-

name in stedelijke samenwerkingsverbanden 

en coalities brengen we de systeemwereld en 

de leefwereld van de Amsterdammer dichter  

bij elkaar.

Dynamo werkt samen in een aantal  

familiescholen. Op school bieden we  

ondersteuning aan voor het hele gezin: er 

is een spelinloop voor de jongsten en de 

voorschool waar peuters zich voorbereiden 

op hun schoolcarrière. In de Talententent 

worden naschoolse activiteiten georgani

seerd. Medewerkers van het buurtteam en 

kinderwijkcoaches zijn aanwezig om ouders 

waar nodig te ondersteunen. Ook onze  

opbouwwerkers zijn verbonden aan de  

familieschool. 

Het effect van ons werk op de Amsterdam-

mer en de wijken maken we meetbaar. Waar 

mogelijk doen we dat in samenwerking met 

partners en gekoppeld aan specifieke opgaven 

in de wijk. We benutten daarbij de kansen die 

digitalisering biedt. Om onze dienstverlening 

en bedrijfsvoering continu te verbeteren en te 

innoveren, gebruiken we interne en externe 

data. Ook gaan we altijd in gesprek met elkaar, 

de Amsterdammer en partners. 

Leren, kennisdelen en gerichte innovatie staan 

bij ons centraal. Onze professionals en vrijwil-

ligers hebben de ruimte om hun vak zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren. We delen onze 

inzichten met onze partners en staan open om 

van hen te leren. 



onze 
kern
waarden

We zijn versterkend
Wij zijn er om de eigen kracht van Amster-

dammers en de sociale infrastructuur te 

versterken. We focussen op hun kansen en 

zien waar ontwikkeling mogelijk is. We 

sluiten steeds aan bij wat iemand wél kan. 

We zijn altijd dichtbij
We staan dicht bij de Amsterdammer en 

ontmoeten elkaar in zijn eigen leefwereld.

We weten wat er speelt in onze wijken. Onze 

professionals en vrijwilligers zijn een afspie-

geling van de plek waar we werken.

We zijn professioneel
We zijn een brede welzijnsorganisatie. We 

zijn divers in achtergrond, expertise en talent. 

Ieder kent zijn rol en expertise en weet wan-

neer het nodig is om anderen te betrekken, 

zowel intern als extern. We besteden aan-

dacht aan de ontwikkeling van onze mede-

werkers en vrijwilligers en hebben oog voor 

talent.

We zijn positief
Vanuit onze positieve kijk en met de juiste 

energie zorgen we dat iedere Amsterdammer 

het beste uit zichzelf kan halen. Wij onder-

steunen en faciliteren ontmoeting en inclusie 

in de wijken. We geven elkaar constructieve 

feedback, omdat we weten dat het bijdraagt 

aan onze ontwikkeling en verbinding. In 

samenwerking met anderen blijven we 

inclusief en positief, ook als systemen tegen-

werken.

We zijn verbinders
We zijn bereikbaar voor alle Amsterdammers. 

We stimuleren hun samenredzaamheid door 

ze met elkaar te verbinden. We weten wat er 

nodig is om de samenwerking tussen de 

Amsterdammers, professionals, vrijwilligers 

en partners te verbeteren. We vervullen een 

leidende rol in het samenbrengen van ver-

bindende initiatieven en coalities. Dit doen 

we ook door onze inzichten en kennis te 

delen met onze partners, zodat we samen 

beter worden in ons vak. 

onze 
kern
waarden



80% van de 
deelnemende 
 Amsterdammers 
ervaart meer grip 
op hun leven en 
heeft een sterker 
sociaal netwerk.

Doel 1
We verhogen 
de impact op de 
Amsterdammer 
en de wijken



strategie 
De Amsterdammer én zijn 
netwerk staan centraal. We 
versterken zijn kracht en bie-
den perspectief. We  betrekken 
formele en informele partners. 
We werken dus integraal. 

Ook werken we proactief,  
preventief en programmatisch. 
In de wijken waar onze inzet 
het hardst nodig is, zijn we 
diepgeworteld. We ontwikke- 
len aanbod dat aansluit bij  
Amsterdammers op die plek.

resultaat 
 80% van de deelnemende Amster-
dammers ervaart meer regie over  
zijn of haar leven; 
—
 De preventieve werking van 
 Dynamo-interventies is aan getoond; 
—
Dynamo regisseert jaarlijkse 
 multidisciplinaire gebiedsplannen 
met gezamenlijke analyses, doelen, 
taken en verantwoordelijkheden;
—
Dynamo meet jaarlijks de mate 
van buurtbetrokkenheid bij de 
ontwik keling en uitvoering van het 
 gebiedsaanbod (0-1-2-meting).

doel 1 we verhogen de impact op de amsterdammer en de wijken 

“ Dynamo heeft 
een belangrijke 
rol in de 
versterking  
van het sociaal 
weefsel achter 
de schermen. 
Buren met elkaar 
verbinden.” 

  – samenwerkingspartner

Gouden mannen is een  programma in Post Oost voor man-
nen van  boven de 40 die  geïsoleerd zijn  geraakt. Het traject 
is erop gericht om de mannen weer mee te laten doen door 
(werk)ervaring op te doen. Deelnemers geven aan weer een 
sociaal netwerk te hebben en meer zelfbewust te zijn. 



Doel 2
We versterken 
een kansrijke 
start

95% van de 
deelnemende 
Amsterdamse jeugd 
ervaart meer kansen 
in de doorstroming 
naar de volgende 
levensfase. 



strategie 
Elk kind en elke jongere onder-
steunen we op een manier die 
bij hen past in de ontwikkeling 
naar volwassenheid. We zorgen 
daarbij voor een doorlopende 
lijn tussen  gezin, school, buurt, 
vrije tijd en de onlinewereld. 

Dat doen we samen met ouders, 
verzorgers, andere opvoeders 
en partners, zodat iedere jeug-
dige zich optimaal kan ont-
wikkelen. 

resultaat 
95% van de deelnemende jonge 
 Amsterdammers en/of hun ouders/ 
verzorgers ervaart meer kansen in 
de doorstroom naar de volgende 
 levensfase; 
—
Dynamo onderzoekt jaarlijks de mate 
van betrokkenheid van jeugd, ouders 
en de buurt/omgeving bij de ontwikke-
ling en uitvoering van het jeugdaanbod 
(0-1-2-meting); 
—
Dynamo en lokale onderwijsinstellingen 
(PO en VO) werken aan een gezamenlijk 
jaarlijks uitvoerings programma met oog 
voor de vier leefmilieus;
—
Medewerkers van Dynamo kennen het 
brede Dynamo-aanbod en betrekken 
 actief interne en externe  expertise.

doel 2 we versterken een kansrijke start 

Bij Youngsterdam Challenges zetten jongeren zich samen in om 
hun eigen project waar te maken. Onze jongerenwerkers gebruiken 
hierbij de youth organizing methodiek: de doelgroep organiseert 
zelf waar ze behoefte aan heeft: een uitje, een sportevenement  
of masterclasses gezond koken. Zo ontwikkelen jongeren hun  
vaardigheden en dragen ze bij aan leefbare wijken.  

“ Als ouder is 
duidelijk te 
merken dat mijn 
kind op allerlei 
manieren in zijn 
ontwikkeling wordt 
gestimuleerd, door 
alle activiteiten 
en thema’s op de 
voorschool.” 

 – ouder voorschool



Doel 3
We versterken  
en borgen de 
kwaliteit van 
onze dienst
verlening

80% van de klanten 
en stakeholders 
waardeert onze 
dienstverlening met 
een 8 of hoger.



strategie 
Door eropuit te gaan en ervoor 
te zorgen dat Amsterdammers 
ons weten te vinden, zijn we 
dichtbij. 
We kennen de wijken en de 
inwoners en zorgen ervoor dat 
iedereen zich welkom voelt. 

Kwaliteit staat voorop: we wer-
ken met effectieve interventies.
Ook werken we flexibel:  
collectief waar mogelijk en  
individueel waar nodig.

resultaat 
Dynamo voert klant- en netwerk-
ervaringsonderzoeken uit met
een minimale score van een 8;
—
Dynamo werkt met actieve klant-
participatie en ervaringsdeskundig-
heid; 
—
We bereiken nieuwe moeilijke 
 doelgroepen die meedoen met ons 
programma;
—
Dynamo toetst en bewaakt een 
 gedegen uitvoering van de vast-
gestelde kwaliteitsstandaarden.

doel 3 we versterken en borgen de kwaliteit van onze dienstverlening 

Amsterdammers komen samen in onze ontmoetingscentra 
voor een kopje koffie, een maaltijd of de wandelclub. Onze 
buurtteammedewerkers zijn daar ook. Zo kunnen mensen 
die dat nodig hebben gemakkelijk ondersteuning vragen, 
bijvoorbeeld over geld. 

‘’ Deze plek 
heeft een goed 
imago. De 
jongerenwerkers 
hebben veel 
contacten in de 
buurt en kennen 
veel mensen, dat 
is positief.’’  

 – jongere



Doel 4
We vergroten 
de bijdrage aan de 
maatschappelijke 
opgaven in 
Amsterdam

Alle (toekomstige) 
opdrachtgevers en 
samenwerkings-
partners erkennen 
ons als een waarde-
volle partner.



“ De kracht van 
Dynamo is dat 
jullie echt in de 
haarvaten van de 
wijken zitten en 
dat wordt alleen 
maar belangrijker 
vanwege de 
complexe 
problematiek. 
Veel kennis 
rondom de 
burgers is heel 
waardevol.”    

 – opdrachtgever

strategie 
We weten wat er nodig is om de 
samenwerking tussen  
Amsterdammers, medewerkers, 
partners en de gemeente te 
verbeteren. We brengen maat-
schappelijke initiatieven samen 
en maken deze zichtbaar.

We signaleren, volgen en ana-
lyseren trends en anticiperen 
op ontwikkelingen. We maken 
zichtbaar wie we zijn, wat we 
doen en welke resultaten we 
behalen. Zo weten Amsterdam-
mers, samenwerkingspartners 
en financiers ons te vinden  
en weten ze wat ze aan ons 
hebben.

resultaat 
Dynamo vergroot de zichtbaarheid 
van haar resultaten; 
—
Dynamo is onderdeel van en/of  
pen voerder van een # aantal coalities 
met een gezamenlijke programme-
ring, agenda en datasturing; 
—
Programma’s zijn beter gelieerd aan 
de opgave door het stellen van meet-
bare doelen en outcome-indicatoren;
—
Trends en ontwikkelingen worden 
jaarlijks in kaart gebracht en leiden 
tot innovatieve programma’s.

doel 4  we vergroten de bijdrage aan de maatschappelijke opgaven in amsterdam 

In de pilot Campus voor het Leven in het Mennohuis  zorgen 
we samen met de Zonnehuisgroep, de huisartsengroep, 
 Ouderenvriendelijk Buitenveldert en de gemeente voor 
 passende zorg en ondersteuning voor ouderen in Zuid. 
We onderzoeken hoe ouderen zo lang mogelijk vitaal thuis 
kunnen blijven wonen vanuit de visie van positieve  
gezondheid. 



Medewerkers en 
vrijwilligers geven 
interne communi-
catie, samenwerking 
en ontwikkelruimte 
een 8 of hoger.

Doel 5
Alle medewerkers 
en vrijwilligers 
maken actief deel 
uit van de lerende 
organisatie



“ Het is belangrijk 
om structureel 
tijd en ruimte  
te maken voor  
innovatie. Liever 
een paar goede 
innovatieprojec
ten dan heel veel 
tegelijk waar dan 
te weinig aan
dacht voor is”     

 –  medewerker

strategie 
Dynamo is een lerende or-
ganisatie. Leren en ontwik-
kelen staan  centraal voor 
iedereen die bij ons werkt: 
 vrijwilligers, medewerkers en 
 leidinggevenden. Dat doen we 
 formeel en informeel. 

Ook zorgen we voor ruimte om 
te innoveren en experimente-
ren, zodat niet alleen wijzelf, 
maar ook onze programma’s 
zich verder ontwik kelen.

resultaat 
90% van de medewerkers werkt 
 gestructureerd aan zijn eigen ont-
wikkeling;
—
100% van de medewerkers kent en 
werkt volgens de kernwaarden van 
Dynamo; 
—
80% van de medewerkers is actief 
betrokken (deelname en input) bij de 
Dynamo Academie; 
—
80% van de medewerkers is tevreden 
over de interne communicatie en 
samenwerking;
—
Innovatie is een standaard onderdeel 
van alle werkprocessen.

doel 5  alle medewerkers en vrijwilligers maken actief deel uit van de lerende organisatie 

Dynamo heeft samen met Movisie de basis gelegd voor de 
professionalisering van het opbouwwerk. De komende jaren 
gaan we aan de slag met het verder vergroten van het  
vakmanschap, waarbij we erkende methodes inzetten bij 
thema’s zoals eenzaamheid, community building of actief 
burgerschap. De effecten hiervan meten en monitoren we.  



Doel 6
We versterken 
een toekomst
bestendige 
 bedrijfsvoering 

Kwaliteit en conti-
nuïteit van de 
dienstverlening  
is geborgd om  
Amsterdammers 
blijvend te onder-
steunen.



strategie 
Ons Bedrijfsbureau onder-
steunt onze medewerkers met 
de beste faciliteiten. Daarvoor 
benutten we de kansen die 
digitalisering biedt. 

We voeren en behouden  
verschillende keurmerken en 
evalueren en verbeteren ons-
zelf voortdurend. 

We zorgen voor langdurige 
contracten met onze opdracht-
gevers en verduurzamen onze 
bedrijfsvoering. 

resultaat 
Dynamo is financieel gezond, besteedt 
haar middelen doelmatig en is goed 
 voorbereid om haar werk na 2026 uit te 
kunnen voeren; 
—
Dynamo werkt data-gedreven op  input, 
output, effect en trends, geborgd binnen 
een actieve PDCA-cyclus op alle niveaus 
(interne en externe coalities); 
—
80% van de medewerkers is tevreden 
over de interne dienstverlening en weet 
waar hij terecht kan met zijn vragen; 
—
Dynamo haalt haar jaarlijkse kwaliteits-
keurmerken; 
—
Het personeelsverloop en verzuim ligt 
onder het sectorgemiddelde; 
—
Onze visie op duurzaamheid is ontwik-
keld en geïmplementeerd.

doel 6 we versterken een toekomstbestendige bedrijfsvoering 

Dynamo gaat meer data-gedreven werken: medewerkers 
krijgen met de BI-tool inzicht in hun eigen resultaten. Zo 
kunnen teams hun eigen successen zien én vieren. Ook 
kunnen we hiermee beter sturen op productie en kwaliteit.

“ Er moet meer  
datagericht  
worden gewerkt. 
Ik ben geen fan 
van gemiddelden, 
dat zegt niks. We 
moeten heel wijk
gericht kijken en 
betekenis aan de 
data geven.” 

     – opdrachtgever



Een uitgave van Dynamo, oktober 2022 

Dit beleidsplan is duurzaam vormgegeven.  

Het is gemaakt om digitaal te lezen. 

Bedrijfsbureau Dynamo Amsterdam

Ambonplein 55, Amsterdam

020 46 09 300

info@dynamo-amsterdam.nl

www.dynamo-amsterdam.nl

Totstandkoming van onze ambitie  

2023- 2026

Dynamo is in 2007 opgericht uit verschil lende 

welzijnsorganisaties. We blijven continu in 

ontwikkeling en in beweging. Dit jaar hebben 

we weer naar onze koers en strategie gekeken. 

Om onze strategie te kunnen bepalen, 

hebben we uitgebreid onderzoek gedaan 

onder en met onze doelgroepen, onze 

medewerkers en vrijwilligers, onze partners 

en stakeholders. We hebben onze omgeving 

geanalyseerd en een business development 

scan uitgevoerd. Daarna hebben we de 

resultaten in diverse sessies besproken met 

medewerkers en leidinggevenden uit de 

hele organisatie, onze vrijwilligersraad en 

onze ondernemingsraad. Hun waardevolle 

suggesties hebben onze ambities 

aangescherpt en verhelderd. We hebben 

hier gezamenlijk een jaar lang intensief aan 

gewerkt en zijn trots op het resultaat.

mailto:info%40dynamo-amsterdam.nl%20?subject=ambitie%202023-2026%20document
http://www.dynamo-amsterdam.nl
http://blik.nl
http://www.dynamo-amsterdam.nl
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