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Geïndividualiseerd project tot maatschappelijke 

integratie 

Het GPMI is een overeenkomst tussen een 

leefloongerechtigde en het OCMW over de 

stappen die beiden zullen zetten om de integratie 

van de leefloongerechtigde in het beroepsleven 

en/of in de maatschappij te bevorderen. 

In een GPMI wordt een persoonlijk 

ontwikkelingstraject opgemaakt. Dit traject 

vertrekt vanuit de behoeften, verwachtingen, en 

competenties van de leefloongerechtigde en van 

de mogelijkheden van het OCMW. Vanuit hieruit 

worden doelstellingen geformuleerd die de 

zelfredzaamheid van de leefloongerechtigde 

vergroten.  

Wederkerig  

Aan deze doelstellingen worden haalbare taken 

en deadlines voor de leefloongerechtigde en de 

maatschappelijk werker gekoppeld. Het GPMI 

moet dus worden beschouwd als een wederkerig 

engagement tussen de hulpvrager en het OCMW. 

De hulpvrager kan zich bij de opmaak van een 

GPMI laten bijstaan door een derde die zijn 

belangen behartigt.  

Voor iedereen 

Er is een veralgemening van het recht op een 

GPMI voor alle leefloongerechtigden. Er kan dus 

door het OCMW geen beperking in leeftijd of 

doelgroep worden opgelegd. 

Het OCMW kan wel oordelen dat een hulpvrager 

geen GMPI moet opmaken omwille van 

billijkheidsredenen, omdat ze het niet-opportuun 

acht of omwille van een andere specifieke reden 

in een gemotiveerde beslissing. De hulpvrager 

moet evenmin een GPMI opmaken als hij aan het 

werk is en een leefloon ontvangt als aanvulling 

op het loon. Hij/zij kan echter altijd een 

(facultatief) GPMI opmaken over andere  

 

levensdomeinen in functie van zijn/haar 

maatschappelijke integratie. Studenten met een 

voltijds leerplan hebben een aangepast GPMI. 

Evaluatie en bijsturing  

Minstens drie keer per jaar evalueren de 

leefloongerechtigde en de maatschappelijk 

werker de mate waarin de doelstellingen zijn 

bereikt en waar eventueel bijsturing nodig is. 

Zowel de inspanning van beiden als de bereikte 

resultaten maken voorwerp uit van gesprek. 

 

Sociale balans 

Voor het opmaken van een GPMI wordt er een 

analyse gemaakt van de verwachtingen, 

vaardigheden, bekwaamheden en behoeften van 

de hulpvrager. Deze analyse kan de vorm 

aannemen van een afzonderlijk document, 

‘sociale balans’ genaamd. Dit is echter niet 

verplicht. Wel moet kunnen worden aangetoond 

dat er een behoefteanalyse is uitgevoerd vóór 

het opstellen van het GPMI.  

CEBUD ontwikkelt hiervoor het instrument 

‘Sociale Balans’. Deze tool maakt een 

behoefteanalyse en toont ook de evolutie die de 

hulpvrager doormaakt op verschillende 

levensdomeinen. Dit maakt de tool zeer geschikt 

om zowel een hulpverleningsproces op te volgen 

als het lokale armoedebeleid te monitoren.  

POD Maatschappelijke integratie: Wegwijs in 

het GPMI 

www.mi-is.be   

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/wegwijs_in_het_gpmi_0.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/wegwijs_in_het_gpmi_0.pdf
https://www.mi-is.be/nl/geindividualiseerd-project-voor-maatschappelijke-integratie-gpmi

