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Voorwoord  

 

Het jaar 2017 eindigde om diverse redenen verwarrend, zowel voor de vrijwilligers als het bestuur. Er was een 

vacuüm ontstaan mede door het verlies van Brigitte Sijmons. Gelukkig waren er gemotiveerde vrijwilligers en 

een bestuur die deze uitdaging aangingen.  

Er is hard gewerkt om de personele situatie te verbeteren zodat per 1 april 2018 een parttime coördinator is 

aangesteld met een beroepsgerichte hbo-opleiding.  

Daarna is gewerkt aan administratieve- en ICT-processen door o.a. het invoeren van de AVG, het wijzigen van 

het back-up systeem en het verbeteren van de website.  

Ook timmerde SIVE aan de weg door regulier gebruik te maken van sociale media.  

De visie en missie is bijgesteld, zodat SIVE als organisatie goed kan uitleggen voor welke groepen SIVE werk 

verricht[LK1] en het waarom daarvan. De organisatie legt accenten en vindt het belangrijk dat meisjes en vrouwen, 

naar vermogen, mee kunnen doen binnen een laagdrempelige organisatie.  

Via de beursvloer heeft SIVE diverse matches binnen gehaald, zodat het bestuur inspiratiesessies heeft 

ontvangen van het bureau Van Alle Kanten. Dit bureau heeft twee inspiratiesessies aan het bestuur gegeven 

over strategie, richting de toekomst en focus. 

SIVE is verheugd om te melden dat in 2018 het totaal aantal bezoekers op 2531 kan registreren,  

waarvan plm. 10 procent nieuwe bezoekers zijn. Bezoekers die voor 2018 niet in ons bestand stonden, komen 

nu naar de inspirerende ontmoetingen, de taallessen (voor hoger opgeleide vrouwen in het land van herkomst) 

en bij de nieuwe ontwikkelingen in de wijk met de inspirerende ontmoeting en praatgroep Twekkelerveld. Ook 

is eind 2018 gestart met een nieuwe groep KWIK (Kijk Wat Ik Kan) en de groei van de praatgroepen, nieuwe 

deelnemers bij de multiculturele leesgroep. Het infopunt ‘Vrouw en Welzijn’ is in 2018 gestart. Kortom mooie 

ontwikkelingen waar we trots op zijn. 

 
Onderstaande nieuwe activiteiten zijn gerealiseerd: 

• Een wijkgerichte samenwerking in de bibliotheek van Twekkelerveld bij de inspirerende ontmoetingen. 

• Meer vrouwen bereikt bij de Nederlandse les die nu is verdeeld over zes niveaus. 

• Geparticipeerd in de werkgroep taalnetwerk Enschede, zodat wordt samengewerkt met Werkloket, Alifa, 
M-Pact, ROC, Power en UWV.  
 

Bijzonder positief punt is, dat we steeds kunnen terugvallen op een grote groep enthousiaste en kundige 

vrouwen, die vrijwillig bij SIVE werken! We danken deze vrouwen voor hun enthousiasme en 

doorzettingsvermogen. 

Na de gemeenteraadverkiezingen heeft het bestuur de raadsleden in het voorjaar voor een ontbijtsessie 

uitgenodigd en vond een uitwisseling plaats over de activiteiten en de doelstelling. In oktober is opnieuw 

voorlichting gegeven aan de raadsleden op het gemeentehuis. Ook was er tijd om aan de politieke partijen te 

vragen en te discussiëren over de issues, die zij lokaal politiek van belang vinden, voor vrouwen. Beide 

bijeenkomsten zijn goed bezocht en heeft het bestuur als bijzonder waardevol ervaren. Raadsleden gaven aan 

dat ze de werkzaamheden en initiatieven van SIVE erg waarderen en waarde hechten aan het bestaan van SIVE 

als vrouwencentrum voor emancipatie. 

 

We bedanken de Gemeente Enschede voor de subsidie en het Oranjefonds voor hun bijdrage aan het project 

Kwik, de bibliotheek en veel andere organisaties voor de fijne samenwerking in 2018.  

 

Namens het bestuur van SIVE 

 

Margreet Versteegen,  

voorzitter.  
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1. SIVE Algemeen 

 

Doelstelling  

SIVE heeft als doel het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van vrouwen in het 

maatschappelijk leven en zo mogelijk op de arbeidsmarkt.  

 

Alle vrouwen in Enschede, zowel jong als oud, werkend en niet-werkend, gelovig en niet-gelovig, wit en 

gekleurd, hier of elders geboren, is onze doelgroep.  

 

Comité van aanbeveling  

• Mevr. Selma van Hulsen, ex-first lady van Enschede  

• Dr. Ir. Ellen van Oost, universitaire hoofd docent gender technology.  

• Drs. Han Tjhiang Sie Dhian Ho, cultuur antropoloog.  

 

Bestuur  

Per 31-12-2017  

Margreet Versteegen, interim-voorzitter  

Josephine van den Graven, interim-secretaris  

Jasminka Malinkoska, penningmeester  

Soenita Gangabisoensingh, bestuurslid  

Eveline Jansse van Noorwijk, bestuurslid  

Carla Admiraal, bestuurslid  

 

Het bestuur heeft sturing kunnen geven aan een groot aantal actieve vrijwilligers en hardwerkende 

medewerkers, die gezamenlijk een boeiend programma gedurende het hele jaar hebben gerealiseerd. In 2018 

heeft het bestuur tien keer regulier vergaderd. Ook vond veelvuldig overleg plaats per e-mail en telefoon.  

 

 

ANBI  

Onze stichting heeft een ANBI-status wat inhoudt dat giften van sponsoren en donoren 

fiscaal aftrekbaar zijn en dat de stichting vrijgesteld is van erf belasting. 

 

 

 

1.2. SIVE – De organisatie – Participeren in de samenleving 

 

SIVE is een vrijwilligersorganisatie. 

SIVE zet in op vrijwilligerswerk, waardoor mensen participeren en de Nederlandse taal in de dagelijkse praktijk 

gebruiken. Laagdrempeligheid door de locatie van SIVE in de openbare bibliotheek is daarbij een pre. 

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van ons beleid. Deze 

kernwaarden bepalen dan ook in hoge mate de inzet van onze vrijwilligers. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Ruim 60 vrijwilligers verrichten allerhande werkzaamheden binnen SIVE. Daaronder valt ook het bestuur.  

 

Vrijwilligersbijeenkomsten 

In 2018 hebben we geïnvesteerd in het vrijwilligersbeleid. Er zijn vier bijeenkomsten voor alle vrijwilligers 

georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was om collegae te ontmoeten, informatie te delen en in het 
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vrijwilligersbeleid onderdelen uit te lichten. Op 14 januari is er een aparte coördinatorenoverleg geweest om 

met de coördinatoren van de diverse werkgroepen inhoudelijk te spreken over hoe het per werkgroep gaat, 

wat er leeft en welke signalen er vanuit SIVE moeten worden opgepakt.  Uit deze signalering is naar voren 

gekomen, dat bij KWIK-project behoefte was aan intervisie voor de coachmaatjes. Hiermee zijn we mee aan de 

slag gegaan en hebben dit gerealiseerd. (Zie scholing vrijwilligers).  

Vrijwilligers vinden het prettig om van elkaar te horen hoe het gaat en elkaar te ontmoeten. Hiervoor 

organiseren wij tenminste vier keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst. Indien nodig zullen wij vaker hieraan 

gehoor geven.  

Uit de werkgroep ‘vrouw en welzijn’ kwam het verzoek om het infopunt ‘vrouw en welzijn’ bij te stellen. Voor 

dit infopunt is de methodiek aangepast. (zie uitgelichte activiteiten)  

De nieuwsbrief redactie is, na geluiden uit de vrijwilligersgroep, gegroeid en actiever geworden. Bij de 

multiculturele leesclub bleek dat ze nieuwe deelnemers konden toelaten, waar gelijk op is geworven.  De 

taalvrijwilligers gaven aan dat ze graag een keer een training wilden over interculturele communicatie. Deze 

vraag is uitgezet bij M-Pact. 

Toevoegingen aan het vrijwilligersbeleid 

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is ingevoerd binnen het vrijwilligersbeleid en 

organisatie breed. Dit was voor een kleine organisatie als SIVE een hele transactie en heeft veel tijd gekost. Er is 

een nieuw planningssysteem eind 2018 aangeschaft, PLANN-inroostering en -informatie om de communicatie 

intern voor de organisatie en de vrijwilligers onderling nog verder te optimaliseren en professionaliseren. In 

2019 zal dit gaan draaien. 

 

Scholing Vrijwilligers 

 

KWIK-project 

Van september 2018 tot en met december 2018 hebben de coachmaatjes van het KWIK-project opfrislessen 

gehad over coaching methodieken en groepscohesie. Zes lessen waar de coachmaatjes intervisie hebben 

ontvangen van een docent. 

 

Taallessen hoger opgeleiden 

De werkgroep taallessen voor hoger opgeleide vrouwen is uitgebreid met vier nieuwe vrijwillige 

taalvrijwilligers, die lessen geven aan de deelnemers. Om hun goed in te werken en te begeleiden zijn hiervoor 

twee groepsbijeenkomsten georganiseerd voor de totale werkgroep met als doel om van elkaar te leren, tips 

en tricks te ontvangen en samen lessen voor te bereiden. De coördinator heeft de nieuwe taalvrijwilligers 

getraind en ingewerkt tijdens de lessen. 

 

Personeel 

Het contract van de interim coördinator eindigde in het voorjaar. Per 1 april is een ervaren medewerker op 

hbo- niveau benoemd. De coördinator werkt 21 uur per week en draagt zorg voor alle coördinerende 

werkzaamheden. De eerste maanden heeft de coördinator vooral rust moeten brengen in de organisatie. 

 

Het bestuur heeft in 2018 ingezet op het verder professionaliseren van administratieve systemen, zoals het 

updaten van materieel kantoor. Ook heeft de coördinator de opdracht gekregen om meer van buiten naar 

binnen te kijken en SIVE verder te profileren.  

 

Stagiaires 

In 2018 zijn er drie stagiaires begonnen: een student van ‘Roessingh kaderopleiding voor 

kantoorondersteuning’ voor het opdoen van werkervaring, een student Sociaal Cultureel Werk van het ROC 
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Twente voor projectondersteuning en het meedraaien met de activiteiten en een student Saxion die onderzoek 

doet naar solidariteit onder vrouwen anno nu. Al deze studenten zullen medio 2019 hun stage afronden bij 

SIVE. 

 

2.1.  Doelstellingen 

Doelstelling: Vrouw en Ontmoeting - Inwoners participeren in de samenleving 

SIVE heeft een duidelijke rol binnen het 

sociale domein, gericht op interculturele 

vrouwen uit Enschede en omgeving. We 

brengen vrouwen bij elkaar en helpen 

hen, vanuit hun eigen kracht te groeien 

en zich verder te ontplooien en 

ontwikkelen. Dit sluit aan bij de 

doelboom sociaal domein om vrouwen 

uit hun isolement te helpen of te 

voorkomen dat ze erin geraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het organiseren van vraaggerichte 

ontmoetingen zorgen we voor begrip, 

respect, vertrouwen en vergroten we de 

kennis en kansen voor vrouwen. 

• Inspirerende ontmoetingen. 

• Creatieve werkgroepen. 

• Avondactiviteiten. 

• Informatieavonden.  

• Taalles voor hoger opgeleide  

               vrouwen, opleiding genoten          

               in het land van herkomst 
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Doelstelling 

Activering en Participatie 

SIVE stelt zich tot doel door 

middel van laagdrempelige 

ontmoetingen vrouwen te 

inspireren naar sociale 

activering, arbeidsparticipatie en 

persoonlijke ontwikkeling. 

• Inspirerende ontmoetingen. 

• KWIK-project. 

• Praatgroepen. 

• Maatschappelijke 

bijeenkomsten. 

• Kunst en cultuur. 

• Taalles voor hoger opgeleide vrouwen, opleiding genoten in het land van herkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling: Vrouw en Maatschappij - Integratie: meedoen en thuis voelen 

Ingaan op de persoonlijke behoefte vragen van vrouwen met het doel, dat vrouwen een betere aansluiting 

vinden bij maatschappelijk Enschede. Vanuit de doelboom sociaal domein valt dit onder meer inclusie. 

 

Taal oefenen en leren is een belangrijke pijler bij SIVE. Laagdrempelig maar met een duidelijk doel, vrouwen 

zelfredzamer maken met de basis van de Nederlandse taal.  Daarnaast komen diverse culturen samen en 

daardoor leren ze van elkaar en stimuleren ze elkaar de Nederlandse taal te oefenen en beter te begrijpen. 

• Praatgroepen. 

• Taalles voor hoger opgeleide vrouwen, opleiding genoten in het land van herkomst. 

• Multiculturele Leesclub. 
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Doelstelling: Vrouw en Werk en Vrouw en Carrière 

Zelfredzaamheid en empowerment 

SIVE zet met projecten en activiteiten zich tot doel, vrouwen te stimuleren zich verder te ontwikkelen op 

persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en economische zelfredzaamheid door richting werk, scholing of 

vrijwilligerswerk. SIVE bereikt vrouwen uit diversiteit en ziet daarin een belangrijke rol naar deze kwetsbare 

doelgroep. SIVE zoekt naar geschikte manieren om de autonomie van de doelgroep te bevorderen, 

vaardigheden en competenties te vergroten en een sterkere positie te verwerven. 

• KWIK-project. 

• Inspirerende ontmoetingen. 

• Voorlichting en informatie. 

• Doorverwijzing. 

• Bedrijfsbezoeken. 

• Sociale activering. 

• Taalles voor hoger opgeleide vrouwen, opleiding genoten in het land van herkomst 

 

2.2.  Uitlichten van een aantal activiteiten 2018 

Naast de benoemde activiteiten in ons activiteitenplan van 2018, waarvan u hieronder schematisch kunt lezen 

wat het heeft gebracht.  

Culturele zondag september 2018 

Heeft SIVE actief deelgenomen aan deze culturele zondag. SIVE heeft zich gepresenteerd in ‘De Grote Kerk’ met 

een fotoserie, die gemaakt is door fotografe Tessa Wiegerinck. In opdracht van SIVE heeft zij met de foto’s van 

de diverse vrouwen, die bij SIVE komen, het interculturele karakter van SIVE weergegeven. Deze serie foto’s zet 

SIVE in voor het werven van vrouwen voor de empowerment projecten. Daarnaast is het expositiemateriaal.  

De vrouwen die gefotografeerd zijn, hebben allemaal wat overwonnen door op de foto te zijn gevraagd en 

gegaan. En heeft wat los gemaakt tijdens de fotosessies. Dit ervaren wij als waardevol onderdeel van SIVE.  
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Workshop schrijven 

Stadsdichter, Margot Veldhuizen, heeft een workshop schrijven gegeven bij SIVE in november 2018. De 15 

deelnemers hebben les gehad in hoe je wervende teksten schrijft en je emoties op papier kunt zetten en daar 

een gedicht van kunt maken. 

 

SIVE in de wijken 

Vanaf september 2018 tot aan december 2018 heeft SIVE een pilot gedraaid op de bibliotheek Twekkelerveld 

met inspirerende ontmoetingen en een praatgroep. Bibliotheek Twekkelerveld gaf aan dat er behoefte was in 

de wijk Twekkelerveld aan 

laagdrempelige 

ontmoetingsmomenten voor 

vrouwen om de Nederlandse taal 

te oefenen en om meer te weten 

over diverse 

hulpverleningsinstanties en wat zij 

doen. Aan de hand van deze 

behoeftevraag is een pilot 

gedraaid. Begin 2019 vindt 

evaluatie van deze pilot plaats en 

wordt gekeken of er een vervolg 

komt. Naast Twekkelerveld zijn er 

ook gesprekken gevoerd met bibliotheek Glanerbrug en de Zuidwijken om in opmaat naar voorjaar 2019 daar 

ook met praatgroepen of inspirerende ontmoetingen te starten. SIVE is hiervoor de aanbieder en de 

bibliotheken dragen zorg voor de faciliteiten. Hierover kunnen we in 2019 meer vertellen. 

 

WAK (Week van de Amateurkunst) 

SIVE heeft deelgenomen aan de ‘Week van de Amateurkunst’ met een workshop ‘schilderen en tekenen’. Deze 

workshop is gegeven door Emil Bilgin. Er waren 15 nieuwe bezoekers en komend jaar zullen we ook actief 

deelnemer zijn aan de WAK. 

Expositie in April 2018 

Kunstenaar Diane Boerrigter heeft met 12 werken geëxposeerd in de huiskamer en een workshop gegeven 

over hoe tekenen en schilderen kunnen helpen bij traumaverwerking, afscheid nemen en rouwverwerking. Er 

was een goede opkomst en er werd actief meegedaan met de workshop. Daarnaast heeft een aantal vrouwen 

met Diane vervolgcontact gekregen voor begeleiding in traumaverwerking. 

Zilverfestival 2018 

Op het zilverfestival van 4 november waren we een deelnemende organisatie, waarin we een workshop 

hebben gegeven van ‘Luz Graciela Jimenez’ Diaz. Zij is een beeldend kunstenaar en werkt met driedimensionale 

kunst, waarin je levensverhaal omzet in een visueel kunstwerk. Helaas was de opkomst die dag erg 

teleurstellend. De bezoekers van het zilverfestival kwamen niet naar de 1e verdieping van de bibliotheek (waar 

SIVE gehuisvest is). In de bibliotheek waren meerdere organisatie die hun bijdrage aanboden. Dit zullen we in 

de toekomst meenemen in onze overwegingen. 

Internationale vrouwendag 8 maart 2018 

Op 8 maart is de internationale vrouwendag gevierd met als thema ‘Letterlijk en figuurlijk in beweging’. Deze 

internationale vrouwendag is een jaarlijks evenement dat bij SIVE wordt gevierd. Er was een middag- en een 

avondprogramma, om zo ook de werkende vrouwen te kunnen bereiken. De internationale vrouwendag is van 

start gegaan met een inspirerende ontmoeting met Hacer Bircan. Aansluitend waren en diverse workshops, 

zoals ‘vrouwelijke kunstenaars in de 20e eeuw’, ‘in beweging met buikdansen en bollywood dansen’, ‘gun jezelf 

een groeigesprek’ en ‘welke beweging past bij jouw natuurkwaliteit’. Tussen de overgang van het middag- naar 
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het avondgedeelte was er een netwerkbijeenkomst met een hapje en drankje, zodat vrouwen met elkaar 

in gesprek gingen. In het avondgedeelte werden dezelfde workshops gegeven met een extra workshop 

‘vrouwen in de politiek’. 

Werkgroep vrouw en maatschappij  

Werkgroep vrouw en maatschappij heeft twee bijeenkomsten georganiseerd op 21 februari in de Tor gericht 

op jongeren met een politieke pub quiz en op 8 maart internationale vrouwendag een workshop over vrouwen 

in de politiek. De workshops waren allen gericht op de gemeenteraadsverkiezingen. 

Kracht on tour 

SIVE participeerde ook in 2018 in het project ‘Kracht on Tour’, een initiatief van de minister van onderwijs, 

cultuur en wetenschap, Jet Bussemakers. Doel van dit project is om vrouwen te stimuleren hun talenten te 

ontdekken, benutten en verzilveren. Hiervoor worden deals gesloten om een bijdrage te leveren aan een 

betere zelfstandige positie van vrouwen. SIVE maakt deel uit van de werkgroep, onder leiding van M-Pact, om 

het event vorm te geven en actief deel te nemen als vertegenwoordiger voor vrouwen. Het was een geslaagde 

dag. Voor het KWIK-project hebben we vijf deelnemers kunnen werven, die nu hieraan deelnemen en we 

hebben ons netwerk rondom vrouwen kunnen versterken. 

 

Taalnetwerk Enschede 

Vanaf medio 2018 is SIVE nu actief lid in de werkgroep taalnetwerk Enschede. Met Werkloket, Alifa, M-Pact, 

ROC, Power en het UWV zit SIVE nu geregeld aan tafel om te overleggen hoe het informele en formele 

taalonderwijs in Enschede nog beter op elkaar kan worden afgestemd. 

Als partner van het netwerk heeft SIVE meegetekend voor het vernieuwde taalpunt in de aanvraag naar de 

fondsen en provincie. 

 

Beursvloer 

SIVE heeft als deelnemer meegedaan aan de ‘Beursvloer Enschede 2018’. Op deze middag/avond hebben we 

zes matches kunnen maken voor onze doelgroep en doelstellingen. Hiervan zijn er nu vier uitgevoerd. We zien 

de beursvloer 2018 dan ook als een succes. Zo heeft het bureau Van Alle Kanten het bestuur van SIVE twee 

inspirerende sessies gegeven over strategie, richting de toekomst en focus.  

Van bureau advies fondsenaanvragen een uitdraai ontvangen over fondsen, die aansluiten bij onze 

doelstellingen en die niet direct te vinden zijn in het fondsenboek. De coördinator kan hiermee aan de slag. 

 

Verder Groeien en Groeigesprekken  

In 2018 is SIVE betrokken geweest bij het project ‘Verder Groeien’ en ‘Groeigesprekken’. Een serie gesprekken 

in de trant van ‘De tafel van één’ in Enschede in samenwerking met M-Pact. Zoals voorgaande jaren heeft SIVE 

hierin een ondersteunende- en faciliterende rol.  

 

De Nieuwe Toekomst 

Een project dat ontwikkeld is door Vrouwenplatform Carree voor vrouwen die uit een gewelddadige relatie 

komen. SIVE heeft Vrouwenplatform Carree geholpen met het werven van vrouwen voor dit project en heeft in 

2018 afspraken gemaakt om het in 2019 samen te faciliteren. De coach van dit project wordt door 

Vrouwenplatform Carree ingezet en SIVE regelt een veilige omgeving en een deel van de werving en 

doorverwijzing. 

 

Communicatie met de wethouder en raadsleden 

Voor de gemeenteraadverkiezingen was er contact met Patrick Welman als wethouder. Na de verkiezingen 

heeft SIVE de gemeenteraadsleden voor een ontbijtsessie uitgenodigd voor een uitwisseling over de 

activiteiten en de doelstelling. In oktober is opnieuw voorlichting gegeven aan de raadsleden op het 

gemeentehuis. Ook was er tijd om aan de politieke partijen te vragen en met hen te discussiëren over de issues 
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die de partijen politiek van belang vinden voor vrouwen. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht en heeft 

het bestuur als bijzonder waardevol ervaren. Raadsleden gaven aan dat ze de werkzaamheden en initiatieven 

van SIVE erg waarderen en waarde hechten aan het bestaan van SIVE als centrum van ontwikkeling en 

emancipatie. 

 

Nieuwsbrief SIVE 

In de zomervakantie van 2018 is SIVE, naar aanleiding van de AVG-regels, begonnen met een nieuwe opmaak 

van de nieuwsbrief in Mailchimp. Een digitale nieuwsbrief, waar lezers zich voor aan- en af kunnen melden en 

dit wordt direct verwerkt in het databestand. De opmaak is opgefrist en de werkgroep van de nieuwsbrief is 

uitgebreid met nieuwe redactieleden, die een bijdrage leveren aan de inhoud van de nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief heeft in 2018 vier extra edities gekregen. De nieuwsbrief wordt ook beperkte oplage gedrukt voor 

vrouwen die de nieuwsbrief ophalen bij SIVE. 

 

Start organisatie Internationale vrouwendag 2019 

In opmaat naar 2019 is de organisatie voor internationale vrouwendag al gestart. 2019 Staat in teken van 100 

jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. SIVE organiseert in 2019 een groter event dan regulier. De 

voorbereidingen zijn gestart in september 2018, zodat er een goed doordacht en inhoudelijk sterk programma 

kan worden ontwikkeld om internationale vrouwendag in Enschede grootst neer te zetten.  

 

Kijk Wat ik Kan (KWIK) project voor empowerment van vrouwen.  

Onderdelen die aan de orde zijn gekomen tijdens het traject zijn als volgt opgebouwd; 

 

Kennismaken met elkaar en met KWIK, het moodboard, training in luistertechnieken en doorvragen. 

Communicatie en signaalgevoeligheid, kwaliteiten en vaardigheden, wie ben je en wat kun je? Werken 

deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).  Zicht op kwaliteiten, vaardigheden, leerwensen. 

Talenten benoemen. Introductie van 

alles wat te maken heeft met 

presentatie en houding. Daarnaast ook 

het maken van je eigen curriculum 

vitae. Hoe presenteer jijzelf op papier? 

Leren netwerken, presenteren voor de 

groep, training omgaan met positieve 

feedback, het leren geven van 

feedback, inzicht in wat voor werk 

past bij jouw POP en waar kun je dat 

vinden, snuffeldagen, bij bedrijven op 

bezoek individueel of met de groep. 

Training over hoe neem je initiatief. 
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Kwik 2017/2018 
Deelnemers 
uitstroom Kolom1 scholing werk solliciteert 

Totaal 12     

Vrijwilligerswerk 3 3    

Scholing 4  4   

Werk 3   4  

Solliciteert  1    1 

 

Van de groep, die in het najaar van 2018 is gestart, kunnen we in 2019 verslag doen. Groep 2017/2018 was 

eind mei klaar. 12 deelnemers.  

Nieuwe seizoen start in september 2018/2019 met acht nieuwe deelnemers. 

Overzicht groep voorjaar 2018 

Infopunt Vrouw en Welzijn 

SIVE  is in het voorjaar gestart met 

infopunt vrouw en welzijn als 

inlooploket voor vrouwen, die de weg 

niet weten in het maatschappelijke- en 

sociale hulpverleningslandschap óf 

gewoon even hun verhaal kwijt 

moeten óf een helpende hand nodig 

hebben om zelf weer verder te 

kunnen.  

In mei is gestart met tweemaal 

wekelijks loketfunctie. Na evaluatie in 

juli bleek dat de loketfunctie met 

vastgestelde openingstijden niet echt 

aansluit bij de behoeftevraag. Vanaf 

juli is het loket omgezet naar reguliere 

inloop op iedere dag  

 
 

vrijwilligerswerk
27%

scholing
37%

werk
27%

solliciteert 
9%

DEELNEMERS UITSTROOM

vrijwilligerswerk scholing werk solliciteert



 

 
13 

3.1.   Samenwerking met partners in het werkveld 
 
Openbare bibliotheek Enschede 

De verbinding met de openbare bibliotheek is fysiek als in samenwerking goed en we merken op dat onze 

accommodatie binnen de bibliotheek, goed aansluit bij onze doelgroep. Het is laagdrempelig, vrij toegankelijk 

en onze vindplaats op de 1e verdieping is prettig.  Met de bestuurder Gerard Kocx is gesproken en hij heeft 

aangegeven dat de  m2 van SIVE zijn meegenomen in de plannen van de bibliotheek naar mogelijk het Muziekkwartier. 

Daarnaast is het een goede vindplaats voor onze doelgroep als het gaat om vrouwen die graag zichzelf willen 

empoweren, kennis willen opdoen en de Nederlandse taal willen verbeteren. 

De samenwerking met de bibliotheek is in 2018 versterkt. Aanvragen van bibliotheek Twekkelerveld hebben 

geleid tot de pilots met inspirerende ontmoeting en een praatgroep in de wijk. 

Aanvragen hebben wij ook ontvangen van bibliotheek Glanerbrug en bibliotheek Wesselerbrink. Met hen 

hebben we in 2018 oriënterend gesproken voor eventuele mogelijkheden voor praatgroepen of inspirerende 

ontmoetingen in de wijk.  Gezien de beperkte uren van de coördinator en de pilot in Twekkelerveld is ervoor 

gekozen dit nog niet in 2018 tot uitvoering te brengen. Eerst moeten de randvoorwaarden voor uren en budget 

om deze samenwerking verder aan te gaan, meer worden geborgd.  

 
M-Pact 

M-Pact en SIVE werken samen. De groei en verder groei gesprekken zijn gezamenlijke activiteiten. Verder 

werken M-Pact en SIVE samen in verschillende rollen. Zoals faciliterend, wervend of in ontwikkelen.  

Zoals al eerder boven benoemd is SIVE-partner in Kracht on Tour en actief deelnemer aan de werkgroep voor 

Kracht on Tour breed. 

We vinden elkaar vinden en ondersteunen in werving, publiciteit, kennis en kunde. 

 

Vrouwenplatform Carree, Overijssel 

Een intensieve samenwerking tussen projectleider Vrouwenplatform Carree maakt bijvoorbeeld dat we in 2019 

voor de nieuwe toekomst ondersteunend zijn. Dit is een project van Carree, voor vrouwen die uit een situatie 

komen van huiselijk geweld en waar SIVE in 2019 voor gaat ondersteunen door veilige omgeving te bieden, te 

werven en te faciliteren. 

We vinden elkaar en SIVE ondersteunt Carree in werving, publiciteit, kennis en kunde. 

Verder is SIVE actief betrokken bij de Overijsselse bijeenkomsten omtrent vrouwenwerk en is partner van 
Vrouwenplatform Carree 
 
Alifa 

Met de projectcoördinator Taal van Alifa is er samenwerking in het afstemmen van deelnemers. Bij 

intakegesprekken met de deelnemers voor de taallessen wordt gekeken waar de deelnemer qua lesniveau en 

intakevoorwaarden het beste past. Wij verwijzen fysiek door naar Alifa binnen de bibliotheek en zij fysiek door 

naar ons binnen de bibliotheek. 

Daarnaast komen er vragen of meldingen via hun binnen die beter bij ons passen per mail of andersom. 

 

Taalnetwerk 

Taalsamenwerking is in 2018 met werkgroep taalnetwerk Enschede geoptimaliseerd. SIVE zit nu als deelnemer 

in de werkgroep taal. Samenwerkingspartners in dit netwerk zijn: Werkloket, Alifa, ROC Twente, Openbare 

bibliotheek, Power Enschede, M-Pact. Deze samenwerking is in 2018 tot stand gebracht. 

 

Humanitas  

Met Humanitas zijn er vernieuwde contacten gelegd om te kijken of jonge vrouwen vanuit Humanitas 

misschien een betere aansluiting kunnen vinden in eventuele gezamenlijke projecten.  Dit zal in 2019 een 

vervolg krijgen.   
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Concordia kunst cultuur en film 

Met Concordia is er een directe samenwerking als het gaat om kunst en cultuuractiviteiten die betrekking 

hebben op onze doelgroep bij werving of uitvoering van de activiteit . 

 
Soroptimist International club Enschede 
Door de planning/ afstemming met elkaar geen datum gevonden voor de Meet en Greet. Deze wordt in 2019 
opgepakt. 
 

Nieuw:  

Samenwerking met Pakhuis Oost.  

Pakhuis Oost stelt maatschappelijke thema’s aan de kaart door middel van debat en beleving. In 2018 is 

hiermee de samenwerking gezocht door SIVE om voor 2019 Internationale Vrouwendag vorm te geven. 

 

MKB Enschede 

Met MKB Enschede, gevestigd in het oude MST-ziekenhuis aan het Ariëns plein, zijn contacten gelegd voor 

samenwerking door SIVE. MKB Enschede wil heel graag met ons kijken of we in de toekomst nader kunnen 

samenwerken voor vrouwen die ondernemen of ondernemer willen worden. 

 

3.2.  Fondsaanvragen 2018 

Zoals aangegeven in jaarplan 2018 is SIVE actief op zoek naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Op de 

beursvloer heeft SIVE een mooie match gemaakt met een fondsenadviseur. Hier heeft de coördinator in 

november 2018 een afspraak mee gehad over een aantal fondsen, die men regulier niet zo goed kent, verder 

uitgelegd en gekeken of er voor SIVE mogelijkheden liggen. Daar is de coördinator mee aan de slag gegaan. 

Ook is bij het Oranjefonds voor het derde jaar KWIK, gebaseerd op de eerdere honorering voor KWIK, een 

continuering aanvraag gedaan. In 2019 ontvangen wij hierover bericht of deze continueringsaanvraag 

gehonoreerd wordt. 

In samenwerking met Humanitas match Enschede, hebben we een aanvraag naar het Kansfonds gedaan voor 

een mogelijk nieuw gezamenlijk project ‘Vrouw in Beeld’. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd.  

In april 2018 is bij Univé fonds een aanvraag voor infopunt ‘Vrouw en Welzijn’. Het fonds had zoveel aanvragen 

ontvangen, waardoor onze aanvraag is afgewezen.   

4.1. Introductie: Schematisch overzicht activiteitenplan 2018 en aantallen.  

In 2018 hebben we de volgende (zie schema hieronder) activiteiten/werkgroepen/cursussen en projecten 

uitgevoerd.  

Groei 

• We hebben een groei gerealiseerd bij de taallessen voor hoger opgeleiden in het land van herkomst.  

• We zien mooie ontwikkelingen bij de inspirerende ontmoetingen en een lichte groei bij de praatgroepen.  

 

Bijstellen  

De aantal deelnemers bij tekenen vielen in 2018 erg tegen. Om die reden zal in 2019 tekenen en schilderen als 

reguliere activiteit geen plaats meer krijgen. Wel gaan wij creatieve workshops en workshops creatief schrijven 

organiseren voor onze doelstelling ‘vrouw en ontmoeting’.  

Op 21 februari in de Tor heeft Vrouw en maatschappij met thematiek Politiek zich gericht op jongeren met een 

politieke pub quiz. In het kader van de gemeenteraadverkiezingen. 

Opkomst viel tegen op deze activiteit. Dit wordt in het bestuur geëvalueerd over hoe we dit in de toekomst 

beter kunnen doen.  
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Nieuwe ontwikkelingen  

De landendagen hebben we in 2018 helaas nog niet kunnen organiseren, door ontwikkelingen in de werkgroep 

van de landendagen en de aandacht van andere taken door de coördinator (inwerkperiode, AVG-

implementatie, marketingontwikkelingen en wijkgerichte pilots met inspirerende ontmoetingen en de 

praatgroep). In 2019 is landendag in onze activiteitenplanning opgenomen en met enthousiaste vrijwilligers zal 

deze in 2019 wel plaatsvinden. 

 

Eigen bijdrage van deelnemers uitleg  

Voor een aantal activiteiten vragen we een eigen bijdrage van onze deelnemers voor koffie- en thee 

voorziening. 

Voor inspirerende ontmoetingen vragen we € 3,00 eigen bijdrage voor de lunch die bij deze activiteit wordt 

geserveerd.  

Voor de praatgroepen en creatieve activiteiten en de multiculturele leesclub vragen we € 1,00 per keer voor de 

koffie- en thee voorziening. Voor deelnemers van de taallessen vragen we € 20,00 lesgeld voor 10 weken en 

betalen de deelnemers 50 procent van de prijs voor hun lesboek. 

 
4.2. Schematisch overzichten 

 

Totaal: aantal 993 bezoeken, waarvan nieuwe 35 deelnemers 

 

Totaal: 370 bezoeken, waarvan 7 nieuwe deelnemers 
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2018 Multiculturele 
leesclub 

Yoga Tekenen Nieuwe deelnemers 

Totaal bezoeken 71 194 24 7 

 

 

Totaal incl. Twekkelerveld: 188 bezoeken, waarvan 47 nieuw huiskamer SIVE en nieuw totaal incl. 

Twekkelerveld 63 die niet voor 2018 in ons bestand stonden. 

 

Naam activiteit/project Totaal 

bezoekers/deelnemers/bezoeken 

Nieuwe deelnemers 2018 

Infopunt Vrouw en Welzijn 27 bezoekers 27  

Taalles H.O. 115 deelnemers 78 

Vrouw en Maatschappij 81 deelnemers (21 feb en 08 maart) Onbekend 

Avondactiviteiten 90 deelnemers (2 activiteiten) 26 

Internationale vrouwendag 78 bezoekers Onbekend 

SIVE open huis 56 bezoekers Onbekend 

Midzomerfeest 43 bezoekers 2 

Praatgroepen 939 bezoeken 35 

Yoga 194 bezoeken 4 

Creatief met naald en draad 370 bezoeken 7  

Inspirerende ontmoetingen 188 bezoeken 47 

Multiculturele leesclub 71 bezoeken 3 

Tekenen 24 bezoeken - 

KWIK 12 voorjaar 

8 nieuwe groep 
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Totaal 20 

WAK  12 deelnemers 12 

Culturele zondag 35 bezoeken 9  

Concordia Film Lifting the Veil 18 bezoekers 9 

Vrijwilligersbijeenkomsten 140 bezoeken (4 bijeenkomsten) 6 nieuwe vrijwilligers 

Scholing vrijwilligers 30 deelnemers totaal trainingen  

Totaal  2531 273 

 

 

Nawoord 

Met dit inhoudelijke jaarverslag hebben we u inzicht willen geven over hoe Stichting Interculturele 

Vrouwencentrum Enschede zich heeft ingezet 2018 voor het verbeteren van de positie van de vrouw in haar 

leefomgeving, werkomgeving en maatschappelijke mogelijkheden. SIVE blijft zich sterk maken voor vrouwen, 

dat zoveel mogelijk vrouwen naar vermogen in hun kracht kunnen komen en zijn. 

 

Wij hopen dat u, na het lezen van ons jaarverslag, dit ook terug leest. Mocht u vragen hebben dan kunt u 

uiteraard bij ons terecht. 

 

Namens SIVE 

 

Sigrid Binksma      Margreet Versteegen 

coördinator      voorzitter 
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