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{Alifa}

Onze naam
komt voort uit het Urdu
en betekent letterlijk:
warmte en genegenheid.

Al het werk wat wij
doen is preventief.
Succesvol welzijnswerk
is een garantie voor
maatschappelijke winst.

Jullie oordelen niet,
maar luisteren...

”

Een jongere die Alifa via het JIP kent:

verbinddt
de sta

De medewerkers van
Alifa zijn altijd
vriendelijk en staan
direct voor me klaar
als ik hulp nodig heb.

”

Samen hebben
we onze buurt
gezelliger
gemaakt.
We zien elkaar
nu ook vaker.

Hier staan wij voor
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Een moeder:

Ik kan het gewoon echt
niet allemaal alleen.
Alifa geeft mij steun.”

M et pl ez ie r
D es kundig
O nd er ne m en d
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Jij bent Alifa.

Ben jij je ervan bewust dat je met
jouw werk bijdraagt aan het
behalen van de doelen van Alifa?

alifa.nl

Wie zijn we en waar
gaan we naar toe
de komende jaren.

verbindt
de stad

alifa.nl

verbindt
de stad

“Iedereen weet wat hij doet,
een gedeelte weet hoe hij
het doet, maar weinigen
weten waarom hij het doet”
Simon Sinek, de bedenker
van de ‘Golden circle’
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We zijn er voor
mensen

We helpen mensen
vooruit

Waar en wanneer nodig,
wij zijn in de buurt

Wij helpen mensen bij hun eigen
levensverhaal. In de thuissituatie, in
de wijk of op school, werk of sport.
Alifa ziet het als opdracht om het
leefplezier van mensen te organiseren.
‘Leefplezier’ heeft voor iedereen een
andere betekenis, maar elke mens,
met een eigen leven en eigen unieke
kracht, staat bij ons centraal. Wij
werken vanuit ons hart voor dat wat
mensen zelf belangrijk vinden, door
verbinding te zoeken. We supporten
en activeren mensen. Samen leven in
een stad biedt oneindige kansen. Door
verbinding ontstaat energie. De bron
van leefplezier.

Wij verbinden mensen aan mensen.
Wij bouwen aan het netwerk van
elk individueel mens en versterken
de binding in buurten en wijken.
Dat doen we soms door 1 op 1 met
mensen in verbinding te komen en
soms groepen mensen met elkaar
in verbinding te brengen om elkaar
vooruit te helpen. Dit is ons vak.
Verbinding is ons middel en ons
doel. Daar ligt onze deskundigheid.

Alifa is dichtbij. Je ziet ons op straat, in
het buurthuis, bij de scholen en
sportclubs en tijdens evenementen.
Wij verbinden mensen door contacten
te leggen. Alifa stimuleert buurtbewoners elkaar te ontmoeten en elkaar
beter te leren kennen. Dat is belangrijk,
want ‘leefplezier’ is een kwestie van
doen. Daarom creëren wij ontmoetingsplekken en organiseren we
activiteiten. Elke buurt en wijk bevat
een onschatbare hoeveelheid energie
van mensen. Iedereen heeft wat te
bieden. Verbinding haalt die positieve
energie naar boven.
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welzijnsorganisatie
in Enschede

ONZE
CULTUUR
Innovatie kracht in
ons denken en doen

Wat beloven wij
de klant
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Mensen
verbinden is
een tweede
natuur van
welzijnswerkers.

Wij zijn zichtbaar en
herkenbaar
Wij zijn goed bereikbaar
Wij luisteren naar
onze klanten
Wij maken onze tijd
vrij voor leren en
ontwikkelen

RICHTINGBEPALERS
Wij werken aan een organisatie
die stabiel is en zich kan aanpassen
wanneer nodig (we denken steeds in
opties)

Open en
transparant

Betrouwbaar
en veilig

Vrijheid
binnen kaders

Wij ontwikkelen onszelf
in de bepalende rol
bij het bieden van
preventieve oplossingen

Alles is
bespreekbaar

Aandacht voor kwaliteit en
aantoonbare verbetering
van ons werk

We werken vanuit ons hart, in combinatie met gezond boerenverstand. We
zijn creatief in denken en doen. Dus
géén dichtgetimmerde werkprogramma’s, maar gebruik van de zintuigen
en met focus op de wensen van de
mensen. We bewegen mee en zijn
erop gebrand de actualiteit flexibel te
verweven in onze aanpak. Wij doen
ons werk met passie. Dat straalt eraf
en dat brengen we over.

We zijn initiatief
nemers van
samenwerking en
zijn daarin vooral gericht op verbetering
en innovatie

Als enige aanbieder
van jongerenwerk in
Enschede zetten wij onszelf hiermee in de etalage

ONZE
DOELEN

Onze energie werkt
aanstekelijk

Heldere kaders
Goede ondersteuning
vrijwilligers
Het ontwikkelen
van onze basis: de ZOT

Leren en ontwikkelen
als logisch vast
onderdeel van ons
werk
Efficiënte
bedrijfsprocessen

Welke verhalen
vertel jij over je
werk en over Alifa?
Als medewerkers
zijn wij de meest
waardevolle
ambassadeurs van
onze organisatie.

Wij zijn deskundig
en ondernemend

Het sociaal domein in de 21ste eeuw
gaat over participatie en zelfredzaamheid. Welzijnswerk staat meer dan ooit
in de schijnwerpers. Het gaat om
activiteiten die dicht bij de inwoner
plaatsvinden. Verbinden van en met
mensen. Integraal werken en samenwerking organiseren. Het verbinden van
vitaliteit en kwetsbaarheid, van
zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
Voor elkaar, door elkaar en met elkaar.

We versterken onze
positie door met
bondgenoten op
te trekken

We verzamelen
partners om ons
heen en verbreden
ons dienstenaan
bod voor mensen
van 18-100 jaar.

Sterke teams
•
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goede ondersteuning van de teams
ontwikkeling van functies naar rollen
continuïteit in coachen en spiegelen
Passende cyclus voor beoordelen
en functioneren

