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Mijn naam is John Hofstede, Senior Adviseur Subsidies

contact met onze subsidieontvangers. Ik zorg ervoor dat de

en Contracten bij de gemeente Enschede. Een mooie rol,

rapportage van die instelling binnen is en zorg ervoor dat

in een mooi team. Waar ik ruimte heb om mijn eigen werk

er een overleg staat. Omdat het leuk is de locatie van onze

in te vullen en waar we elkaar helpen onze gezamenlijke

partners te zien, gaan we het liefst naar hen toe. Vooraf

klus te klaren.

bespreken de rolverdeling en waar we het over willen
hebben en dan gaan we op pad!

WAAROM WERKEN BIJ DE GEMEENTE?

Na het gesprek verdelen we vaak buiten al de acties die

Waarom ik bij de gemeente werk, is omdat ik het belangrijk

voor ons uit het overleg zijn gekomen. Terug op het Stadhuis

vind dat inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig

ga ik verder met een belangrijk deel van mijn werk: het

hebben. En ik hou van de publieke zaak, bijna mijn hele

voorbereiden van besluiten op subsidieaanvragen en

leven al. Heel fijn om dat te mogen doen binnen mijn eigen

aanvragen tot vaststelling van subsidies. En het beoordelen

gemeente! Deze keer dicht bij de organisaties die belangrijk

van alle beschikbare informatie en het opstellen van een

werk in het sociale domein doen: onze maatschappelijke

beschikking. Daarbij geldt voor mij: hoe ingewikkelder,

partners. Ik adviseer over subsidies voor heel verschillende

hoe mooier. Uitdagende afspraken op een goede manier

organisaties in mijn pakket. Sommigen ondersteunen

opschrijven, daar kan ik helemaal in opgaan.

inwoners met hun administratie of hun planning van
dagelijkse zaken. Anderen vangen vrouwen op of bestrijden

Soms ben ik net op tijd op het Stadhuis voor een volgend

mensenhandel. Weer anderen vangen allerlei dieren op in

overleg, bijvoorbeeld van de klankbordgroep waar ik in

het dierenopvangcentrum, deze verschillen maken het werk

zit. In deze klankbordgroep denken we met het MT mee

erg leuk!

over zaken die spelen op de afdeling. Of van de groep
ambassadeurs hybride werken want dat is ook bij ons volop

In mijn dagelijkse werk trek ik veel op met de

in ontwikkeling.

beleidsadviseurs van het Sociaal Domein, hun focus ligt
vooral op de doelen die we willen bereiken, samen kijken we

Bij de gemeente Enschede kan ik ook nog een ander ei kwijt:

welke activiteiten daarbij passen. Het is mijn pakkie-an om

mijn liefde voor taal. Als taalcoach help ik collega’s brieven,

daarover gemaakte afspraken in een beschikking te gieten

beschikkingen en bestuursvoorstellen duidelijk te schrijven.

en het subsidieproces te bewaken. Als duo onderhouden we

Zo duidelijk, dat alle inwoners ze kunnen lezen. Superleuk!

