
Werken bij Alifa 
 
Onze organisatie 
 
Bij Alifa werken 67 mensen. We zijn zichtbaar in de wijken, bij speeltuinen en 
sportvelden, bij buurthuizen, op basisscholen en het voortgezet onderwijs. 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. 
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.  
 
Gezocht: wijkwerker 
 
Per direct hebben we een vacature voor 12 uur per week in stadsdeel Centrum 
(uitbreiding in de nabije toekomst behoort tot de mogelijkheden). 
Als wijkwerker ben je actief op allerlei terreinen om straten, buurten en wijken samen 
met bewoners veilig en leefbaar te maken. We stimuleren vooral de eigen kracht van 
kwetsbare bewoners. Daarnaast activeren we mensen om zich in te zetten voor hun 
buurt en medebuurtbewoners. 
Als wijkwerker heb je een oog voor talent en kun je mogelijkheden en kansen op 
waarde schatten en benutten. Je bent in staat mensen te enthousiasmeren, te 
stimuleren en te motiveren. Je bent een echte verbinder van mensen aan 
organisaties en initiatieven.  
Zo breng je de buurt dichter bij elkaar en zet je een ander in zijn kracht, waarmee 
hun zelfredzaamheid verbetert. Je doet onderzoek naar de wensen en behoeften van 
de bewoners en stimuleert de bewoners zich in te zetten voor hun straat, buurt of 
wijk. Ook helpt de opbouwwerker bewoners met ideeën op weg zodat zij zelf hun 
wensen om kunnen zetten in concrete activiteiten.  
 
Je werkt samen met een collega aan het welzijn van de wijkbewoners in dat 
stadsdeel. Je maakt deel uit van het vakteam van ongeveer 8 collega’s met 
vergelijkbare taken. In dat vakteam werken we samen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van ons werk, maar ook aan de eigen kennis en vaardigheden van de 
individuele medewerkers. 



 
Aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar, verlenging/vast contract daarna behoort tot 
de mogelijkheden. 
Inschaling volgens CAO Welzijn SCW 3, schaal 8. 
 
Wil jij bijdragen aan het versterken van het leefklimaat 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. Reageer uiterlijk 31 juli 2022. 
Voor meer informatie is hij bereikbaar via 053 4801200 of 06 53205411. 


