Werken bij Alifa
Onze organisatie
Bij Alifa werken ruim 50 mensen. We zijn zichtbaar in de wijken, bij speeltuinen en
sportvelden, bij buurthuizen, op basisscholen en peuterspeelzalen. We ontmoeten
mensen overal in de stad. We zijn veel op pad, alleen zo kunnen we verbinden
met mensen. We werken in vrijheid en zelfstandig, maar zoeken elkaar graag op.
We zijn ondernemend, stuk voor stuk en daardoor een organisatie die snel kan
inspelen op ontwikkelingen. In onze organisatie staat niet alles vast, dat zorgt voor
veel bewegingsruimte. Er wordt niet strak geregisseerd, dat zorgt ervoor dat
creativiteit kan stromen.

Ons werk
Het welzijnswerk is aangemerkt als vitaal beroep. Dit geeft wel het belang aan van
dit werk. Onze ervaring leert dat gelukkige mensen actiever, productiever en meer
maatschappelijk betrokken zijn. Welzijn gaat over lekker in je vel zitten en vooral
over de eigen kracht van mensen. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan
halen.

Wijkwerk
Ons welzijnswerk in Enschede is daarmee zinvol en van grote betekenis voor de
stad. Alifa is actief in de hele stad, maar werkt vooral in de wijk. We zijn dichtbij.
We houden niet van praten over mensen. Nee, wij praten mét mensen! Die
vinden wij buiten op straat, in de buurthuizen, of online natuurlijk. We spreken
letterlijk en figuurlijk meerdere talen. Hoe? Door te luisteren. Zo weten we wat er
speelt.
Per direct ontstaat er binnen het vakteam Wijkwerk een vacature!
Vacature: wijkwerker/opbouwwerker
Stadsdelen: centrum
Aantal uren: 32-36 uur
Contract: jaar, met intentie tot verlenging

Inschaling: schaal 8, SCW 3

Over de functie
Als opbouwwerker werk je aan het verbeteren van de leefbaarheid, het
versterken van de sociale cohesie, ondersteuning van bewonersorganisaties en
werkgroepen, aan participatie en eigenaarschap van bewoners en hun
functioneren in de samenleving.
Daarnaast coördineer je de Wijkwijzer in het stadsdeel, waarbij je concreet 2
dagdelen in de locatie aanwezig bent om te zorgen dat alles organisatorisch goed
verloopt, de vrijwilligers worden ondersteund en de samenwerking met andere
deelnemende partners (o.a. het sociale wijkteam) verder wordt uitgebouwd.
Daarnaast neem je deel aan het coördinatorenoverleg Wijkwijzers, waarin deze
relatief nieuwe voorziening verder wordt ontwikkeld en uitgebouwd.

Als wijkwerker/opbouwwerker:
• Signaleer je (vroegtijdig) en analyseer je vragen en problemen in het
werkgebied en pleeg je oplossingsgerichte interventies;
• Begeef jij je zichtbaar en actief onder bewoners en organisaties, maak je
contact en ga je relaties aan die bijdragen aan de wijkondersteuning;
• Ben je zelf aanspreekpunt voor sociale vraagstukken in de wijk en draagt het
belang van actief burgerschap en zelforganisatie uit;
• Fungeer je als schakel tussen verschillende partijen (bewoners en organisaties)
en activeer je wijkbewoners om zich maatschappelijk in te zetten voor de eigen
woon- en leefomgeving en zelforganisatie van de wijk;
• Weet je bewoners (blijvend) te enthousiasmeren en geef je hen tools om mee
te denken, mee te praten en mee te beslissen bij wijkverbeteringsprojecten.

Waarom deze functie iets voor jou is:
• Je hebt aantoonbare ervaring in het wijkgericht werken en het ondersteunen
van bewonersgroepen en/of vrijwilligersorganisaties.
• Je hebt een proactieve houding en neemt graag initiatief.
• Je bent in staat zowel zelfstandig als binnen een team te werken.
• Je kan je goed inleven in de bewoners en luistert naar wat ze bezighoudt.

• Je bent in staat tactisch te opereren in complexe wereld van gevoeligheden,
posities, rollen en verantwoordelijkheden.
• Je zet jouw communicatieve vaardigheden in voor het verstrekken van
informatie en advies, schrijven van rapportages en het opstellen van plannen
van aanpak.
Natuurlijk heb je een relevante afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur Social
Work).

Inbedding in de organisatie
Het Wijkwerk wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen Alifa en Visier,
onder de naam Twentse Alliantie. Je bent in dienst van Alifa.
Als Wijkwerker maak je deel uit van het Vakteam Wijkwerk, waarin de nadruk ligt
op ontwikkeling van vakmanschap, afstemming van het werk en werkwijze met de
collega-wijkwerkers in de andere stadsdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van
een eigen aanpak/methodiek.
Daarnaast werk je in Stadsdeel Centrum samen met collega’s vanuit de vakteams
Opvoeden & Opgroeien en Jongerenwerk en diverse netwerkpartners.
De aanstelling geldt in eerste instantie voor 1 jaar, met vooruitzicht op verlenging
cq vaste aanstelling.
Wil jij bijdragen aan het leefplezier in Enschede? Laat ons dan weten waarom
we jou moeten aannemen voor deze job. Leg met ons de verbinding en vertel
ons dan beknopt waarom je geschikt bent. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
Gerard Kirchjunger, teamondersteunend manager bij Alifa via info@alifa.nl ovv
vacature Wijkwerk Centrum. Reageer uiterlijk 10 april 2022. Voor meer
informatie is hij bereikbaar via 053 4801200 of 06 53205411.

