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MET 
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SOCIALE  
VRAAGSTUKKEN 

WERKEN WE…

werk  gebeurt dikwijls achter de 
schermen, waar dan ook in het 
land. Mensen op het goede spoor 
zetten, samen talenten ontdekken 
en op weg helpen naar een betere 
toekomst is een veelomvattend 
proces. Langere termijn succes 
draait om plezier. Blij worden van 
de stappen die worden gemaakt, 
vooruitgang boeken. Het plezier 
bevordert de ontwikkeling en 
 motivatie om te groeien. 

Plezier vormt voor ons de rode 
draad in ons werk en het resultaat 
dat we bereiken voor de inwoners 
van Enschede. Met plezier ons werk 
doen is niet alleen een kernwaarde, 
maar zelfs een voorwaarde om 
de diensten te bieden zoals alleen 
Alifa dat kan. Plezier schept verbin-
ding, Alifa verbindt mensen.

Liselot Reversma
 

In 2019 hebben de 50 mede
werkers van Alifa zich volop in 
gezet voor het leefplezier in de 
stad. Wij zetten ons met hart
en ziel in voor een ander. 
Welzijn gaat voor ons over 
lekker in je vel zitten. Leven 
zoals je dat zelf wilt. Plezier is 
voor ons energie die je voelt, 
die al stromend z’n weg vindt 
en die mensen met elkaar 
verbindt. Daarom hebben wij 
in 2019 ons plezier ‘geformali
seerd’ als kernwaarde van  
onze organisatie. Plezier in ons 
werk drijft ons; wij doen wat 
we oprecht leuk vinden. Ons 
werk geeft ons het gevoel dat 
we er toe doen. 

We geloven dat wij verbinding tussen 
mensen en betrokkenheid kunnen 
 creëren. De impact die we kunnen 
maken in de stad onderschatten we 
geenszins. Ook in 2019 zagen we meer 
dan eens het effect van ons  meedoen 
en denken. Maar onze  invloed is 
niet altijd even zichtbaar. Welzijns- Alifa verbindt.

Wij verbinden mensen aan mensen. Wij bouwen aan 
het netwerk van elk individueel mens en versterken 
de binding in buurten en wijken. Samen leven in een 
stad biedt oneindige kansen. Door verbinding ontstaat 
energie. De bron van leefplezier in Enschede. 

Hoe zorgen we voor 
(interculturele) 
verbonden wijken?

Hoe zorgen we dat 
ouders hun talenten 
en die van hun kind 
ontdekken zodat deze 
de vrije ruimte krijgen?

Hoe zorgen we dat 
de generatiespiraal 
wordt doorbroken?

Hoe zorgen we 
voor financieel 
sterke schouders?

Hoe zorgen we dat alle 
mensen meedoen, ook 
mensen waar het systeem 
te moeilijk voor is of de 
samenleving te hoge  
eisen stelt?
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“De drempel om 
hulp te vragen is 
lager geworden”

Door veel aanwezig te 
zijn bij speeltuintjes en 
hangplekken konden we 
de Enschedese variant van 
Project X voorkomen. We 
hebben veel gepraat met 
jongeren daar.

Ik ben al 9 jaar op straat te vinden, ik ben daar waar de jongeren 
zijn. ’s Middags, na schooltijd, ga ik naar bepaalde plekken waar 
jongeren zijn en probeer contact met hen te maken. Veel jongeren 
ken ik inmiddels wel, zo loopt dat als je al lang in dit werk zit. Ik zeg 
wat ik doe en vraag hoe het met ze gaat. Indien nodig wijs ik hen op 
de rotzooi die ze maken en dat ze daardoor last kunnen krijgen met 
buurtbewoners. Ik probeer ze bewust te maken van wat ze doen 
en wat de effecten daarvan kunnen zijn. Ik pols ook of de jongeren 
bepaalde vragen hebben waarbij ik of iemand anders ze kan helpen. 
Ik werk met veel plezier. 

57mensen maakten 

gebruik van Welzijn op recept 

Met netwerkpartners  

werkgroep LVB gestart

Begeleiding jongeren 
bij aanvraag voetbalveld in het 
centrum van Enschede

Studiereis naar Zweden 
voor inspiratie Familiecentrum 

Enschede

150 ouders aan het ontbijt 

op school, aansluitend thematisch 

napraten @BudgetAdviesTeam

65 chauffeurs 

Automaatje @ANWB 

12 jongeren 
in klankbordgroep 

gestart over nieuw 

project Studio15

77Stap in gesprekken 

met ouders

Opstart groep: 
nieuwjaarsontbijt met 
30 ouders 
@OntmoetingsparkRightersbleek 
Thuis@ 

16 jongeren 
Learn 4 Work 
horeca 

Regenboogdagen: 

178 bedrijven bereid 

gevonden uit te dragen 

Activiteiten in Noord door 
bewoners toegenomen 
door ondersteuning 
@TwentseAlliantie @BurenvoorBuren 
 

325 
vrijwilligers 
Welzijn Senioren

17 
nederlandstalige 
laaggeletterden 
voor het nieuwe 
tabletproject 
@Swoesj

15 deelnemers
Start Turkse 

ontmoetingsgroep 

Migrante ouderen 

100 eenzame ouderen 
aten mee met ons kerstmenu 

Ontwikkeling 
vrijwilligersdiensten 
vanaf 18 jaar ism netwerkpartners

Wijkwijzers 

9 locaties
 
16 inlooppunten

12 teams 
Twente Cup  

@FCTwente

Jongeren 
Informatie 
Punt geopend 

@JIP 

Verbindingsopgave 
sociaal domein en 
cultuur door combi 
functionaris 
@Concordia

35 buurt 
Whatsapp
groepen

33 ouders 
deelgenomen aan 

Spel aan Huis 

Wij zijn trots op moeders 
als Maliha Malwand. Zij 
is in 2014 begonnen als 
vrijwilliger bij onze ontmoe
tingsgroep. Van daaruit is 
ze via Alifa gestart met de 
opleiding Zorg & Welzijn 
niveau 1. In 2017 rondde ze 
deze af. In 2018 behaalde ze 
haar rijbewijs. In 2019 vond 
Maliha werk in de thuiszorg. 

We hebben een 
sociale kaart 
gemaakt voor 
Enschede Noord. 
Deze wordt gebruikt 
door professionals 
en vrijwilligers.

” 

” 

” ” 

Aan de hand van onze 
kernwaarden die de 
basis zijn van onze 
cultuur, communicatie 
en resultaten, laten 
we zien wat we in 2019 
hebben gedaan. 

Welke impact hebben we 
gemaakt? Hoe heeft Alifa 
bijgedragen aan het vergroten 
van het leefplezier in de stad. Opening 

‘t Proathuus 

in Enschede Noord

Introductie 
nieuwe huisstijl 

De Week van het Geld 
Enschede breed 
uitgerold 
@BudgetAdviesTeam

188 vragen 

door het JIP behandeld

167 inwoners 
geholpen bij financieel welzijn 

@BudgetAdviesTeam

Kinderplatform 

begeleidt bij 
promotie 
rookvrijezone 

Een greep uit 

de organisaties 

waar Alifa mee 

samen werkt

Het bewonersplatform wil graag de stem  
van de jongeren horen. Een jongere van de 
Leerlingenraad sluit aan en weet heel goed 
te vertellen wat jongeren nodig hebben,  
waar zij behoefte aan hebben. We zagen 
hem iedere keer opbloeien, hij wilde meer 
betekenen voor de wijk. Helaas is hij verhuisd 
omdat zijn ouders gingen scheiden. We hopen 
dat hij dit talent vasthoudt en op een andere 
plek weer kan inzetten.

12 jongeren deden 
mee aan ons programma 
Music Makes Me 
@Artez

 58% 
Girls Talk 
(van 29 naar 
46 meiden in 2019)

1500
 vragen bij 

de Wijkwijzers 

behandeld
Ontwikkeling 
workshops 
ism lokale horeca 
ondernemers

Themaweek LHBT
Themaweek Respect
Themaweek Toekomst

4000 
ritten Automaatje 
@ANWB

“Meidengroep vind ik 
heeeel leuk en ik maak 
hier geen ruzie”

“Ons jongerenwerk heeft ism 
Tetem twee jeugdjournalisten 
opgeleid. Zij waren journalist 
op het bewonersfestival in Noord.”

“We zien dat jonge moeders 
steeds beter voor zichzelf en 
voor hun toekomst kiezen”

“Kan het niet meer missen”

“Hun zijn 
behulpzaam”

15 voetbaltrainers getraind 

in communicatie met jongeren

” 

Een moeder en zoontje die 
erg grote stappen hebben 
gemaakt. Het lukte moeder 
haar kindje beter te begrijpen 
en het gedag van haar zoontje 
te veranderen. Vertrouwen 
dat dit kon worden bereikt 
was daarin erg belangrijk.

23 jonge moeders 
Coachen, ondersteunen 
en begeleiden

@Jarabee

 23,5% 
deelnemers 
thuisadministratie 

(van 200 deelnemers naar 

247 in 2019)

600 basis
schoolleerlingen 

volgden onze Baastraining 

voor het vergroten van 

hun weerbaarheid

52 Triple P 

gesprekken met ouders

450
bezoekers 

Alzheimer Café

50 medewerkers

31 stagiaires

(social) media 
voorlichting 

aan 50 jongeren @JIP

” 

                           •Eurus             •Aveleijn                     

                                            •Bonhoeffer College               •ROC van Twente

                   •Visier                 

                •Domijn   •GGD
   •Sven   •gemeente Enschede                                        

                 •Het Stedelijk Lyceum                         •Twentse welzijnsorganisaties  

                                    •SMD   

 •Saxion                                                                                         •Beien
•Sportaal                                     •Tactus  

                   •Pioneering   •Kinderraad

   •FC Twente Scoren in de wijk                     •Politie   

                                                                                    •Stichting Enschedese Speeltuinen

            •Humanitas  • Power Enschede        •Concordia 

  •‘t Proathuus                 •Ontmoetingsclusters

                              •Jarabee   •Werkplein      

                •Kaliber Kunstenschool  •Het Diaconaal Platform 

                             •Alzheimer Nederland               •Metropool
                                                        •Wijkcoaches
                              •Menzis            •Meldpunt Loverboys

                                                     •Stadsbank    

20 jongereninlopen, 

elke week vlakbij hun eigen huis

“In 2019 heeft Leren&ontwikkelen 
en de deskundigheidsbevordering 
van medewerkers een impuls 
gekregen. Basis is een uitgebreide 
visie voor een leerinfrastructuur.”

135
taalvrijwilligers 

ONZE
KERNWAARDEN

VERBINDEND

ACTIVEREND

DICHTBIJ

ONDERNEMEND

DESKUNDIG

220 
moeders 
in ontmoetings
groepen, vlakbij 

hun eigen huis

12 jongeren 
opgeleid tot Bike Doctor 
@BikeWorks


