
DINAMO

DINAMO is een onafhankelijke vzw en woont in de Warande

DINAMO is partner van 

• Cultuurhuis de Warande 

• stad Turnhout

DINAMO wordt erkend en gesteund door de Vlaamse 

Gemeenschap departement CJSM

directeur: Bieke Suykerbuyk DINAMO vzw

http://dinamo.warande.be vrienden van DINAMO

dinamo@warande.be 62 dagen 

http://dinamo.warande.be/
mailto:dinamo@warande.be


DINAMO – de Warande Turnhout

• Vorming voor volwassenen overdag en op 

maandagavond

• door Vrijwilligers begeleid

• Krachtige Verbinding

10 medewerkers (7 voltijdse equivalenten) sturen 230 vrijwilligers aan  

400 activiteiten per jaar: cursussen, workshops, lezingen, uitstappen 

2600 deelnemers en 6000 inschrijvingen per jaar 

In de Warande Turnhout 

- Cultuurparticipatie

- Uitwisseling

- Overdag



DINAMO - aanbod

Inhoudelijke thema's: 

• culinair 

• fit & gezond

• kleding

• kunst & creativiteit

• mens & samenleving (Repair Café)

• multimedia

• muziek  & expressie

• talen & letteren (Praatpunt) 

• uitstappen



vrijwilligerswerking

• participatief 

• bijzonder en uniek

• 230 vrijwilligers per jaar 

– 180 lesgevers

– 35 koffie-dames en heren

– 20 uitstappenbegeleiders

– onthaal en permanentie

– … 

>>  krachtig en kwetsbaar <<



van organiseren naar 

managen van vrijwilligers

>> Logistieke en organisatorische ondersteuning

>> Kwaliteitsbewaking >> ook voor/met vrijwilligers!! 

Kwaliteit van de lessen is afhankelijk van vaardigheden van vrijwilliger 

op het moment dat hij/zij bij DINAMO begint. 

Bijzondere uitdaging! nieuwe motivatiedidactiek : niet 

dwingende, positief motiverende en waarderende aanpak



Krachtig DINAMO - analyse 

De kracht van DINAMO is dat ze vrijwilligers engageert 

zonder uitsluitsel op basis van diploma. 

- Ervaring opgebouwd uit loopbaan in regulier onderwijs

- Ervaring opgebouwd uit vrije tijd

- Ervaring opgebouwd in beroepsleven

>> Startpositie is heel divers 



Krachtig DINAMO - analyse

IP Masterstudenten UA  

Versterking (didactische) 

vaardigheden 

vrijwillige lesgevers

Klasbezoeken: analyse kansen 

1. interactie in de les

2. werkvormen en materialen

3. lesstructuur

4. feedback 

HOE?? 



Krachtig DINAMO – in de praktijk

Team: uitbouwen hecht contact met vrijwilliger = prioriteit

- luistervaardigheden en gesprekstechnieken

- Intake gesprekken

- Technieken van informeel leren – op maat 

- intervisie met deelgroepen van vrijwilligers (UA)

- effectieve feedback (UA)

- Didactische ondersteuning

- Leidraad instructiemodel Gagné



Krachtig DINAMO – in de praktijk

Vrijwilligers 

- Vaste intervisiemomenten - stimuleren van leren van 

elkaar, van uitwisseling en contact tussen vrijwillige 

lesgevers 

- Effectieve feedback tijdens een 1 op 1 gesprek

- Gerichte vormingen (digibord, EHBO, 

klasmanagement,…) 

- Vitamineboost: vormingsdag op dag van de vrijwilliger



Krachtig DINAMO - effect

- Vrijwilligers leren van mekaar en gaan sneller hulp vragen 

- personeelsbeleid: op zoek naar complementaire expertise

- Warme open cultuur waar vrijwilligers meer dan ooit 

voelen dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden voor 

hun inzet. 



62 dagen van DINAMO 

Initiatieweek met 15 workshops – 3 tot 5 juli 

Oogstfeest op 18 september 

Wat is jouw uitdaging? 

Deel op onze fb-groep - ’62 dagen’


