
Wat zijn uw talenten en 
mogelijkheden?

Iedereen heeft talenten en kwaliteiten.
De één kan die kwijt in betaald werk, 
de ander door op een andere manier 
actief te zijn in de samenleving. 
Maakt u die stap?

Kansen in Kaart
Met 'Kansen in Kaart' kijkt de gemeente
op een nieuwe manier naar mensen die 
langdurig zijn aangewezen op een 
bijstandsuitkering. Wij komen niet met 
een vooropgezet plan of ongevraagd 
advies. Wél zijn we nieuwsgierig naar 
hoe ù uw kansen en mogelijkheden op dit
moment ziet. Daarbij gaat het niet om 
ons, maar om u. Want iedereen wil 
uiteindelijk toch zinvol bezig zijn?

Kwaliteiten
Wij zijn benieuwd naar wat u goed kunt 
en waar uw interesses liggen. U weet 
dat zelf het allerbeste, dat horen we 
graag van u. Wat zijn uw kwaliteiten en
welke ondersteuning hebt u nodig? Is de
stap naar werk voor u op dit moment wel
of niet aan de orde? En welke ideeën 
heeft u over de activiteiten in uw 
wijk? Daarover gaan we graag met u 
persoonlijk in gesprek.

Gesprek
Het gesprek gaat vooral over uw 
dagelijks leven. Hoe zit dat eruit? Wat
geeft u voldoening? Hoeveel contacten 
heeft u met anderen? Ook kunt u 
vertellen over de activiteiten die u 
misschien nu al onderneemt. En uw 
ervaringen met het zoeken naar betaald 
werk komen aan bod. 

Meedoen
Behalve over uw eigen mogelijkheden, 
gaat het gesprek ook over uw buurt. In 
uw wijk komen steeds meer initiatieven,
activiteiten en organisaties.

Al deze activiteiten ontstaan omdat 
bewoners ideeën hebben om het wonen en 
leven in hun buurt prettiger te maken. 
Wij willen graag weten hoe u dit 
ervaart. Ook zijn wij nieuwsgierig naar
welke bijdrage u zou willen leveren en 
wat u daarvoor nodig heeft. 

Het woord aan u 
Het woord is nu aan u. Binnen het 
project 'Kansen in Kaart' luisteren we 
naar wat ù te vertellen heeft. Uw 
mening over uw eigen mogelijkheden en 
woonomgeving telt. De gemeente volgt. 

Geen gevolgen
Belangrijk om te weten: uw antwoorden 
in het gesprek hebben geen gevolgen 
voor uw uitkering. In het gesprek gaat 
het om hoe u zelf de toekomst ziet en 
welke actie u daarin zelf wil 
ondernemen. Wanneer u tevreden bent met
uw situatie, dan horen wij dat ook 
graag. Zijn er acties die u wilt 
ondernemen? Dan kan het gesprek een 
begin zijn. We helpen u graag op weg.

Verslag
Tijdens het gesprek noteren we samen uw
ideeën, wensen en voorkeuren. Hiervan 
krijgt u een verslag waarop u kunt 
reageren, als u iets wil veranderen of 
aan wil vullen.

Uitnodiging
U ontvangt binnenkort een uitnodiging 
voor het gesprek. Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met 050 367 50 00 
(vanaf 8.30 uur).
email: kansen_in_kaart@groningen.nl
  


