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AGENDA

1. Waarom?

2. Wat vinden we belangrijk?

3. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

4. De toekomst

5. Klantreizen: aan de slag met 
persona’s

6. Vragen en gesprek



MINIMA IN 
GRONINGEN

2e armste stad van NL

1 op de 10 bewoners leeft in armoede 
(14,7%)

1 op de vijf kinderen leeft in armoede (20%)

Ruim 720 huishoudens bij de voedselbank

1 op de 9 bewoners is laaggeletterd



WAAROM? 

Situatie burger: 

- versnipperde informatie en niet eenvoudig vindbaar 

- meerdere kanalen 

- geen zicht op vervolg/keten

- niet weten waar je recht op hebt en moeilijk aan te 
vragen

Situatie medewerker: 

- burger niet altijd in beeld 

- veel tijd kwijt aan controle





WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

 Denken vanuit perspectief inwoner 

 Digitaal faciliteren proces
 Communicatie 

 Regie bij de inwoner: vb. statusinzicht

 Flexibel (Agile/Scrum)

 Optimaliseren dienstverlening 

 Ketensamenwerking
 Samenwerking professionals
 Inwoner direct betrokken
 Sturen en beïnvloeden  notificaties



WAT GAAN WE ANDERS DOEN? 

 Slimmer én sneller proces door efficiëntere 
inzet data en ICT

 Werken met profielen en pro-actieve
dienstverlening

 Platform: need to know en nice to have
 Inwoner en maatschappij worden betrokken in 

creatie- en ontwikkelfase



HOE ZIET DAT ER
NU UIT?

Kijk mee op de volgende plaatjes



















TOEKOMSTVISIE

 Ontwikkeling met 4 gemeentes gaat door

 DigiD en Suwinet

 Inwoner kennis laten maken

 Externen betrekken (bijv. Voedselbank)

 Professionals trainen

 Doorontwikkelen platform

 Koppelen van systemen



KLANTREIZEN:

Zullen we samen een klantreis maken? 

Waar denk jij dat inwoners met een minimuminkomen 
behoefte aan hebben in de (digitale) dienstverlening 
vanuit gemeente? 

Er zijn 6 persona’s waar we uit kunnen kiezen



VRAGEN? 

Je kunt ook altijd een mail sturen naar:

eva.schrikkema@groningen.nl 
nadia.amraoui@groningen.nl
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