
Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep 

Talentontwikkeling 

http://www.youtube.com/watch?v=KVV1Ga-LFFg 



Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep 

Missie 

  

 
 

Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor 

jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en 

sport waarmee Dynamo het verschil maakt voor een ‘talent’, maar 

ook voor een jongere die extra hulp kan gebruiken om “grip” op zijn 

eigen leven te krijgen. 
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Visie 

  Dynamo is een talentontwikkelingsplatform voor en door jongeren en 

heeft betekenis in de periode van identiteitsontwikkeling van jeugd.  

Door onderdeel te zijn van het leven van jeugd, bouwt Dynamo in 

samenwerking met de Lumens Groep aan belevings- en 

leermomenten.  

Deze momenten vormen kinderen en jongeren en maken het verschil 

bij een ‘talent’, maar ook bij iemand die wat extra hulp kan gebruiken 

om grip op zijn eigen leven te krijgen. 

Op deze manier draagt Dynamo bij aan het veilig opgroeien van jeugd 

in de stad Eindhoven en krijgen talenten de kans zich te ontwikkelen 

binnen hun jeugdcultuur met als effect dat ze als zelfstandig burger 

participeren in de maatschappij. 
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Wie zijn we 

 

 

250 vrijwilligers 

15 fte vaste dienst 

90.000 

jongeren 

30 stageplaatsen 

60 freelancers 
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Wat doen we 

 

 

250 vrijwilligers 

15 fte vaste dienst 

90.000 

jongeren 

30 stageplaatsen 

60 freelancers 

Passie zien 

 

Talent ontdekken 

 

Talent faciliteren 

 

Talent coachen 

 

Talent binden, boeien en groeien 

 

Talent loslaten 
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Hoe doen we dat 

 

 

Door te bouwen aan communities in 

jeugdculturen en jongeren hun eigen identiteit 

te geven onder het kwaliteitsmerk powered 

by Dynamo. 

 

Communities hebben succes als groep en 

bereiken daarin eigen achterban (75.000).  

Individuele talenten krijgen de kans zich te 

ontwikkelen binnen hun discipline in de 

groep. Hierdoor ontstaat een leerproces 

vanuit initrinsieke motivatie en zijn jongeren 

voor lange tijd bereid zich in te zetten 
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Methodiek 

 

 
Talentontwikkelingsladder Hoog 

Loslaten  Zelfstandig 

Ondernemer

schap 

Service en 

onderhoud 

Zelfstandig 

Coaching Meebeslissen 

Stimuleren Meehelpen 

Activeren Meedoen 

Ontmoeting/vraag Bezoeker 

Laag 

(Participatieladder (Meulensteen, van Iersel, Immink & van Loon, 2008) 
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Effect 

• Jongeren zijn actieve burgers vanuit intrinsieke motivatie 

 

• Jongeren zijn in staat toekomstgericht keuzes te maken 

 

• Jongeren worden economisch zelfstandig 

 

• Jongeren geven de stad kleur, ontwikkeling DNA van de stad 

 

• Jongeren worden innovatieve samenwerkingspartners voor diverse sectoren 
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Dynamo Academy 

• Jongeren volgen een non-formele leerweg gericht op arbeid 

 wie ben ik, wat kan ik, waar doe ik 

 

• Creatief platform is startpunt voor verschillende sectoren 

 Muziek, dans, media, horeca, facility, office, art, management 

 

• Bedrijven uit regio zetten kennis/expertise in om talent te laten groeien 

 

• Leermeesters coachen de jongeren 

 

• E-portfolio wordt als tool ingezet 

 

• Instroom en uitstroom 
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Waar staan we nu 

 

 
•Innovatiesubsidie Gemeente Eindhoven 

 

•Start werving 15 deelnemers 

 

•Ontwikkeling leer/werk programma samen met de deelnemers 

 

•Bijdrage van bedrijfsleven komt op gang 

 

•Ontwikkeling E-portfolio gestart 
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Businessmodellen 

 

 

 

 

• Financiering vanuit particuliere markt 

 

• Financiering vanuit gemeente/overheid gericht op onderwijs en/of reintagratie 

 

• Financiering vanuit bedrijfsleven, investeerders in talent 

 

• Financiering vanuit ondernemerschap, % van opbrengsten jonge ondernemers 

is voor Dynamo Academy 
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Vragen 

Wat willen jullie nog weten? 

 

Blijf ons volgen  www.dynamo-eindhoven.nl 

 

 

http://www.dynamo-eindhoven.nl/
http://www.dynamo-eindhoven.nl/
http://www.dynamo-eindhoven.nl/

