
EVEN VOORSTELLEN:

DANIQUE KREEFT

Hoi! Ik ben Danique Kreeft, coördinator Jeugd bij stads-
deelmanagement west van Gemeente Enschede. Samen 
met mijn team werk ik vanuit Stadsdeelcentrum de Boei, 
deze is te vinden midden in de wijk van het Pathmos.

Met mijn achtergrond in een uitvoerende functie in de 
jeugdzorgsector heb ik mij altijd maatschappelijk betrokken 
gevoeld. Ik vind het belangrijk om te werken waarbij ik een 
bijdrage kan leveren aan de stad waar ik in woon en iets 
te kunnen betekenen voor mijn mede-inwoners. Om dit te 
doen op een sociale en verbindende manier op een tactisch 
en strategisch niveau is geweldig. Via een traineeship via 
Regio Twente kwam ik terecht bij Stadsdeel West en ben ik 
uiteindelijk gegroeid in de baan van Jeugdcoördinator. 

WERKEN ALS COÖRDINATOR JEUGD
BIJ GEMEENTE ENSCHEDE 
In de stadsdelen werken we niet alleen voor, maar met be-
woners, ondernemers en jongeren. Om toegankelijk te zijn 
voor onze samenwerkingen staat onze werkplek daardoor 
ook direct in een woonwijk van stadsdeel west, naast een 
basisschool en kinderopvang. Vanuit Stadsdeelcentrum 
de Boei werk ik als coördinator Jeugd aan verscheidenen 
projecten op het gebied van de jeugd. 
Omdat de doelgroep van 0 tot 27 jaar erg breed is, worden 
mijn werkzaamheden enigszins afgebakend door te werken 
vanuit onze beleidsthema’s. Denk hierbij aan: de kansenge-
lijkheid van de jeugd vergroten, de taalachterstanden laten 
krimpen, de gezonde leefstijl van gezinnen verbeteren en de 
talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren. Ei-
genlijk koppel je de beleidsthema’s aan de concrete kansen 
in de praktijk.

Een paar voorbeelden van opgaven zijn: 
▬    Meer structureel buitensport voor de jeugd aanbieden 

op onze openbare speelplaatsen.
▬    Jeugdoverlast verminderen door hierop acties uit 

te zetten. 
▬    Een informatiebijeenkomst voor basisscholen en de 

kinderopvang organiseren om te kijken hoe we kinderen 
meer kunnen laten bewegen en gezonder eten. 

Door de verschillende projecten zijn mijn werkdagen erg 
afwisselend en kan ik zeker zijn dat geen een dag hetzelfde 
is. Het ene moment vinden afspraken fysiek plaats in een 
buurthuis of school en het andere moment krijg ik gehele 
vrijheid om mijn werk naar eigen inzicht in te delen en daar-
binnen te doen wat nodig is. Afspraken vinden plaats met 
mijn netwerk, die erg breed is. Nog iets waar ik ontzettend 
veel energie van krijg, zo zit je aan tafel met jongerenwer-
kers en jeugdagenten tot schooldirecties, beleidscollega’s 
en opbouwmedewerkers.
Wat ik zo leuk vind, is dat ik werk in een ambitieus team met 
een groot, energiek netwerk van samenwerkingspartners. 
De omgeving is dynamisch en je ziet ook snel resultaten van 
je werk. Dat vind ik mooi.

SUCCESSEN VIEREN WIJ!
Bij stadsdeelmanagement werken we hard en vieren we 
ook onze successen tijdens een borrel. Ook hebben we 
inspirerende werkbezoeken en hilarische teamuitjes. Oh, 
en vergaderen met een lekkere lunch moet af en toe ook 
kunnen! Daarnaast staat regelmatig de radio aan op kantoor 
en lachen we wat met elkaar af. Aan humor ontbreekt het 
ons niet. 😉

JEUGDCOÖRDINATOR


