


DINAMO

• Vorming voor volwassenen overdag en op maandagavond
• Vrijwilligers op het voorplan 
• 9 medewerkers (7 voltijdse equivalenten) 
• 265 vrijwilligers  
• 2600 deelnemers en 5000 inschrijvingen per jaar 



DINAMO zet mensen in beweging

Geeft waarde aan het leven 

verbinding
vrijwillig engagement

vorming

>> DINAMO draagt bij aan een warme, solidaire en duurzame samenleving

DINAMO houdt mensen gezond omdat ze zinvol bezig zijn. Bij
DINAMO leer je nieuwe vaardigheden, je ontdekt nieuwe
talenten, je leert mensen kennen. DINAMO verruimt je wereld.

|Waarom|



WAT doen we? 

Vormingsaanbod september – juni 
- Jaarreeksen (32 lesweken) 
- kortlopende workshops (4-10 weken)
- eenmalige activiteiten (lezingen, infomomenten, Repair

Café,…)
- Uitstappen (daguitstappen, korte uitstappen, wandelen en 

fietsen)

Zomeraanbod  – 10 weken vorming 



Ruim en gevarieerd aanbod: 

Culinair |WAT|



Ruim en gevarieerd aanbod:

Fit & gezond |WAT|



Ruim en gevarieerd aanbod:

Kunst & Creativiteit |WAT|



Ruim en gevarieerd aanbod:

Mens & Samenleving |WAT|



Ruim en gevarieerd aanbod:

Taal & Letteren |WAT|



Ruim en gevarieerd aanbod:

Uitstappen |WAT|



Hoe doen we dat? 

2. Doelgroepenwerking
• Mensen met vrije tijd overdag
• Knipogers – mensen met een beperking 

– Aparte brochure
– Assistentie 
– Inclusief, samen deelnemen 

• Mensen met een cultureel diverse achtergrond
– Taaliconen
– Praatpunt
– Vrijwilliger 

• Mensen in armoede
• Avondaanbod
• Zomeraanbod

>>>>>>>>> INCLUSIE <<<<<<<<<

|Hoe|



Hoe doen we dat? 

Krachtig Vrijwilligerswerk
• vraag en aanbod – geven van kansen 
• 230-265

– 180 lesgevers – cursussen, workshops, lezingen 
– 35 koffie-dames en heren – 2 locaties
– 20 uitstappenbegeleiders
– 5 onthaalmedewerkers Turnova

|Hoe|





Krachtig DINAMO

• waarderende ondersteuning vrijwilligers
• Kwaliteitsgarantie aanbod
>> Waarderende benadering en growth Mindset
>> Europese subsidies MAVEP - Erasmus +/Ka2



Krachtig DINAMO
1. vorming van individuele medewerker >> vorming als team 

>> zelfde visie, zelfde taal 

2. focus op financiële tegemoetkoming >> waarderende ondersteuning 
>> inzet op complimenten, positieve feedback, goed gevoel, waarderende 
gesprekken 

3. ingrijpen als het fout loopt >> pro-actieve betrokkenheid 
>> waarderende lesbezoeken
>> leerinitiatieven om vrijwilligers te prikkelen iets nieuws te porberen 
>> Vitamineboost

4. programmaverantwoordelijke – vrijwilliger >> verbindend vrijwilligersteam 
>> vrijwilligers volgen bij elkaar les, intervisies om van elkaar te leren,… 
>> vrijwilligers zijn de experts, collega’s de moderatoren 
>> stimuleren van verbinding onder vrijwilligers
>> meer koffie !!



• DINAMO is een onafhankelijke vzw en woont in de Warande
• DINAMO is partner van 
• Cultuurhuis de Warande 
• stad Turnhout

• DINAMO wordt (tot 2023) erkend en gesteund door 
• Vlaamse Gemeenschap departement Cultuur 

http://dinamo.warande.be
014 47 21 60
Bieke.suykerbuyk@warande.be
dinamo@warande.be

DINAMO structuur

http://warande.be

