
Afgelopen april ben ik begonnen bij gemeente Enschede 
als adviseur informatiemanagement op de afdeling Beleid 
& Integratie. Een functie die precies bood wat ik zocht in 
een nieuwe baan. Ik liet een leuk team achter bij mijn vo-
rige baan maar ben binnengestapt in een geweldig nieuw 
team. Daarnaast liggen bij de gemeente leuke uitdagingen 
en daardoor ben ik nog steeds blij met mijn overstap. 

WERKEN ALS AMBTENAAR
Iets voor de maatschappij kunnen betekenen, dat is wat ik 
belangrijk vind in een baan. Waar mijn karaktereigenschappen 
als harde werker en lichte perfectionist naar voren komen en 
goed kan worden ingezet en benut. Waarin ik niet gestuurd of 
geleefd word, dat is ook waar ik energie uit kan halen. Kaders 
zijn goed om binnen te werken, maar hoe mooi is het dat ik 
binnen dat lijstje mijn eigen schilderij mag maken. 

RUIMTE OM TE WERKEN
Binnen de gemeente krijg ik daar alle ruimte voor. Dat wil 
niet zeggen dat ik een Picasso maak terwijl iemand een 
Rembrandt wil hebben. Nee, ik wil juist gebruik maken van 
mijn veelzijdigheid en kennis, ik hou ervan om het grote 
doel voor ogen te houden. Zoals de hamvraag: wat heeft 
de inwoner hieraan? Processen optimaliseren om efficiënter 
te werken. Applicaties voor betere of snellere service voor 
de inwoner. Alles kan direct of indirect invloed hebben op 
hoe de inwoner ons ervaart, daarom moet het
goed en kritisch gebeuren.

MIJN TEAM
Ik merk dat binnen gemeente Enschede iedereen dit maat-
schappelijke doel voor ogen heeft, waarbij we elkaar scherp 
houden. We krijgen de ruimte om te kijken naar nieuwe tools 
om zo efficiënt mogelijk onze werkzaamheden uit te voeren. 
We leren van elkaar en kijken met elkaar mee om dit grote 
doel te realiseren. Als je een goed gevarieerd team hebt, 
welke ik zeker heb gevonden binnen de gemeente Enschede, 
kun je veel voor elkaar betekenen. Niets loopt altijd perfect 
en daarom kan je elkaar altijd opzoeken om samen te 
sparren en jezelf hierdoor nog meer te ontwikkelen. 

VRIJE TIJD
Naast dat ik mijn werk echt leuk vind, is het ook prettig dan 
de combinatie tussen privé en werk goed te combineren 
valt. Waar ruimte is in hybride werken en uren indeling. Dat 
is echt een bonus! Voor de rest van de tijd mag ik graag met 
mijn kinderen spenderen, aan sport of een combinatie. Zo 
geef ik voetbaltraining en ben ik ook op school een actieve 
ouder. Al met al goed te combineren met mijn leuke baan bij 
gemeente Enschede!

ALS JE EEN GOED GEVARIEERD
TEAM HEBT, KUN JE VEEL VOOR
ELKAAR BETEKENEN
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DE WERKDAG VAN:

RIVKA TEN BERGE
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