
De begeleidende instructie brief:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK)

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is
het goed een aantal dingen te weten.

Instructie
Omcirkel of kruis het antwoord aan wat op uw situatie van toepassing is. 
Per vraag is één antwoord mogelijk. Als u hulp nodig heeft bij het 
invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met het STIP bij u in 
de wijk. Kijk voor adressen op www.stip-groningen.nl.

Gesprek
Nadat u de vragen heeft beantwoord volgt later een persoonlijk gesprek. 
Daarvoor heeft u een uitnodiging ontvangen. Het is belangrijk dat u 
tijdens het gesprek de ingevulde lijst bij de hand heeft. Na het gesprek 
nemen wij de vragenlijst mee om de gegevens digitaal te verwerken.

Tijd
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Algemeen

1. Naam

2. Adres

3. Geboortedatum

4. BSN

Vragenlijst

5. Heeft u problemen met het begrijpen van de Nederlandse taal? Ja/Nee

6. Heeft u problemen met het spreken van de Nederlandse taal? Ja/Nee

7. Maakt u thuis gebruik van internet? Ja/Nee

8. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
 Geen opleiding (Lager onderwijs niet afgemaakt)
 Lager onderwijs (Basisschool, Speciaal Onderwijs)
 Lager/voorbereidend Beroepsonderwijs (Ambacht/huishoudschool, LTS, 

LEAO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, (M)ULO, MTS, MEAO 

etc.)
 Middelbaar beroepsonderwijs (Vakopleiding kapper etc. BOL, BBL, 

MBO3/4, MTS, MEAO etc.)
 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, atheneum, 

gymnasium, HBS, MMS etc.)
 Hoger Beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, HBO-V etc.)
 Wetenschappelijk Onderwijs (Universiteit)



 Eerder verworven compententies (EVC): niveau LBO
 Eerder verworven competenties (EVC): niveau MBO
 Eerder verworven competenties (EVC): niveau HBO

(NB. Voltooide opleiding = diploma of voldoende getuigschrift. Bij een 
EVC heeft u een ervaringscertificaat)

9. Bent u bekend met de voorzieningen van de gemeente Groningen? 
Bijvoorbeeld: Bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen, stadjerpas etc.

 Ja, ik ben er bekend mee
 Nee, ik ben er niet bekend mee en ik wil meer informatie
 Nee, ik ben er niet bekend mee en ik wil geen informatie

10. Heeft u inkomsten uit regulier betaald werk? Ja/Nee (ga door naar 13)

10a. Zo ja, hoeveel uren per week?
 1-5 uren per week
 5-10 uren per week
 10-20 uren per week
 Meer dan 20 uren per week.

10b. Zou u meer uren willen werken?
 Ja, ik wil en kan meer uren werken.
 Nee, het aantal uren wat ik nu werk is het maximale voor mij.
 Nee, ik ben tevreden met het aantal uren wat ik nu werk.

De volgende vragen gaan over uw gezondheid.
11. Als het gaat om uw gezondheid, hoe voelt u zich dan?

Gezond neutraal Niet gezond

12. Ik voel mij te ziek om te werken.

Ja Nee Een beetje 

De volgende vragen gaan over de bezigheden die u mogelijk doet op een 
doorsnee dag.

13. Heeft u lichamelijk moeite met
– een tafel verplaatsen, stofzuigen, zwemmen of fietsen
Ja Nee Een beetje 
– een paar trappen oplopen
Ja Nee Een beetje

14. Bent u in het afgelopen half jaar behandeld voor psychische 
problemen? Ja/Nee

15. Bent u in het afgelopen half jaar behandeld voor een verslaving? 
Ja/Nee

16. Heeft u contact met de reclassering voor u zelf? Ja/Nee

17. Heeft u nu contact met een andere vorm van hulpverlening? Ja/Nee



18 a. Hoe vaak heeft u contact met een of meer familieleden?
 1 of meerdere keren per week
 1 keer per maand
 2 keer per maand
 3 keer per maand 
 zelden of nooit

b. Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of goede kennissen?
 1 of meerdere keren per week
 1 keer per maand
 2 keer per maand
 3 keer per maand 
 zelden of nooit

c. Hoe vaak heeft u contact met buren of mensen die bij u in de straat 
wonen?

 1 of meerdere keren per week
 1 keer per maand
 2 keer per maand
 3 keer per maand 
 zelden of nooit 

19. Zelfredzaamheid
a. ik vind het makkelijk om anderen om hulp te vragen.

Mee eens Neutraal Mee oneens

b. ik weet hulp te vinden als buren, vrienden of familie mij niet kunnen 
hulpen.

Mee eens Neutraal Mee oneens 

20. Activiteiten
a. Als ik zie dat mensen hulp nodig hebben, dan bied ik dat aan. 

Mee eens Neutraal Mee oneens

b. Om bezig te zijn, zou ik graag op vrijwillige basis iets willen doen.

Mee eens Neutraal Mee oneens

c. Ik ben actief en vind dat leuk om te doen.

Mee eens Neutraal Mee oneens

21. Schulden

a. een lening en rood staan vind ik niet erg.

Mee eens Neutraal Mee oneens

b. Ik lig regelmatig wakker omdat ik zorgen heb om geld.

Mee eens Neutraal Mee oneens



22. Bent u lid van een vereniging waarbij u minimaal 1 keer per week 
contact heeft met anderen?
(bijv. sportvereniging, buurtvereniging, kerk etc.)
Ja/Nee

23. Doet u momenteel vrijwilligerswerk?
Ja/Nee (ga door naar 24)

a. Zo ja, Waar?
 Zorg (bijv. verzorgingshuis, ziekenhuis, verpleeghuis etc.)
 Maatschappelijke organisatie (bijv. buurthuis, Stip, Humanitas 

etc.) 
 Vereniging
 Sportclub
 School

b. Hoeveel uren per week doet u vrijwilligerswerk?
 1-5 uur per week
 5-10 uur per week
 10-20 uur per week
 20 uur per week of meer 

c. Zou u meer uren vrijwilligerswerk willen doen?
 Ja, ik kan en wil meer uren vrijwilligerswerk doen
 Nee, ik ben tevreden met het aantal uren wat ik nu heb
 Nee, het aantal uren wat ik nu heb is maximaal

d. Zo ja, in welke sector zou dat dan zijn?
 Zorg (bijv. verzorgingshuis, ziekenhuis, verpleeghuis etc.)
 Maatschappelijke organisatie (bijv. buurthuis, Stip, Humanitas 

etc.) 
 Vereniging
 Sportclub
 School

24. Voert u momenteel mantelzorg uit?
Ja/Nee (ga door naar 25)

a. Zo ja, wat is uw relatie tot de zorgontvanger?
 Gezinslid
 Familie
 Buren/kennis

25. Bent u op dit moment op zoek naar werk of wilt u de stap naar werk 
maken?

 Ja, ik zoek actief
 Ja, ik wil graag weer aan het werk
 Nee, ik kan nu niet werken
 Nee, ik ben gestopt met zoeken



De volgende vragen gaan over werk. Bent u op zoek naar werk of wilt u 
graag weer starten met het zoeken naar werk? Beantwoord dan de volgende 
vragen.

26. Het zoeken van een betaalde baan vind ik Nodig/Onnodig

27. Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende uitspraken.

a. Ik kan goed informatie vinden over vacatures.

Mee eens Neutraal Mee oneens

b. Ik kan mijn sterke en zwakke punten goed op een rij zetten, waaruit 
mijn geschiktheid voor een baan kan blijken.

Mee eens Neutraal Mee oneens

c. Ik kan een sollicitatiebrief schrijven.

Mee eens Neutraal Mee oneens

d. Ik heb een CV.

Mee eens Neutraal Mee oneens

e. Ik heb mijn CV op werk.nl staan.
 Ja
 Nee
 Ik weet het niet

De volgende vragen gaan over hoeveel steun u krijgt uit uw omgeving bij 
het zoeken naar een betaalde baan.

28. a. Ik ken mensen die mijn kunnen helpen bij het vinden van een baan.
 Ja
 Nee

b. Ik krijg nuttige informatie van anderen om aan de slag te komen.

Vaak Soms Nooit

c. Anderen moedigen mij aan om werk te vinden.

Vaak Soms Nooit 

d. Ik heb iemand nodig die mij helpt bij het zoeken naar een baan.
 Ja
 Nee

De volgende vragen gaan over uw werkvermogen. 
Met "werkvermogen" bedoelen wij de mate waarin u lichamelijk en psychisch
in staat bent om te werken.
Waarbij 1 een laag werkvermogen is en 10 een hoog werkvermogen.

29. Welk cijfer zou u momenteel aan uw werkvermogen toekennen?
Slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Goed 



30. Hoe beoordeelt u momenteel uw werkvermogen als u kijkt naar de 
lichamelijke eisen die werk aan u kan/zou stellen.

Goed Niet goed/Niet slecht Slecht 

31. Hoe beoordeelt u momenteel uw werkvermogen als u kijkt naar de 
psychische eisen die werk aan u kan/zou stellen.

Goed Niet goed/Niet slecht Slecht 

32. Geeft u aan of u het eens bent met de volgende stellingen:

a. Ik denk dat het lang zal duren voordat ik werk vind.

Mee eens Neutraal Mee oneens

b. Ik ben vaak afgewezen. Ik verwacht geen werk meer te vinden.

Mee eens Neutraal Mee oneens

c. Ik verwacht snel een baan te vinden op eigen kracht.

Mee eens Neutraal Mee oneens

33. Hoe belangrijk vinden de volgende personen het dat u aan het werk 
gaat/betaald werk zoekt?

a. Naaste familie en partner

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk

b. Uw vrienden en kennissen

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk

c. Mensen bij u in de buurt.

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk

Wij zijn benieuwd hoe u het vond om deze vragen te beantwoorden:

34. Het beantwoorden van vragen uit deze lijst vind ik:
 Makkelijk
 Het ging mij goed af
 Vervelend
 Lastig, want ik begrijp niet alle vragen

35. Dat de gemeente deze vragen aan mij stelt vind ik:
Nuttig/Niet nuttig

U heeft nu de volledige vragenlijst ingevuld. Bedankt voor uw tijd en 
medewerking.


