
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 3 maart 2021

Betreft 
X Collegebrief

X

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kansen in kaart (KIK) – een nieuwe fase

Kansen in kaart (KIK) een nieuwe fase

Bijlage - rapport Kansen in kaart

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
E.F. Wams – 050 367 5764

Korte samenvatting:
In deze brief informeert het college u over de nieuwe fase binnen KIK (het toenemende herstel van 

de relatie en het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente, de verwachtingen van inwoners 

vraagt om een nieuwe fase).

Eerst wordt een terugblik gegeven waarin o.a. het rapport van IOS wordt besproken (Onderzoek KIK 

(IOS)). 

Het college gaat in de nieuwe fase de dienstverlening van KIK effectiever en efficiënter inzetten door, 

in overleg met de inwoners, de dienstverlening beter te laten aansluiten bij de situatie van een 

inwoner. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat inwoners grofweg behoefte hebben aan 

minder of meer contact en een andere vorm van contact, bijvoorbeeld coaching in plaats van een 

gesprek. 

De KIK methode heeft aangetoond dat een benadering op interesse tonen, vertrouwen, 

menselijkheid en vrijwilligheid de meeste mensen bereikt en ook activeert waar mogelijk. Zo worden 

mensen op hun intrinsieke motivatie om te gaan werken aan persoonlijke ontwikkeling 

aangesproken. Door deze aanpak te blijven vervolgen blijft het college werken aan het versterken 

van vertrouwen tussen de gemeente Groningen en haar bijstandsgerechtigden. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Kansen-in-kaart-KIK-een-nieuwe-fase.pdf
https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/onderzoek-kik-2020-1.pdf
https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/onderzoek-kik-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-Rapport-Kansen-in-kaart.pdf


Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr 2019-300

Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemd onderwerp. Tijdens de meningsvormende sessie 

stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom 

ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.

Omdat het een collegebrief betreft gaat het niet naar de besluitvormende fase. Fracties kunnen 

eventueel een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. 

Bespreking in één ronde. In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie, college maximaal 

12 minuten. 

Nadere informatie
Onderzoek KIK (IOS)

https://oisgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/10/onderzoek-kik-2020-1.pdf
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