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AANDACHTSPUNTEN 
HERVORMING 2016
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1. Later opstellen van GPMI: uiterlijk drie maanden na 
beslissing OCMW over recht op maatschappelijke 
integratie

2. Versoepeling evaluatieprocedure: van elk kwartaal 
naar driemaal per jaar; met twee persoonlijke evaluaties

3. Sanctionering: kortere tijd tussen beslissing sanctie en 
uitvoering. Sancties kunnen ook uitgesteld worden

4. Dubbele motiveringsplicht niet-deelname aan GPMI

5. Uitbreiding van de doelgroep naar instromende 
rechthebbenden

6. Tewerkstelling: meer focus op inschakeling in het 
beroepsleven

7. Toevoeging van rechthebbenden met subsidiaire 
bescherming

8. Financieel: de extra tegemoetkoming van 
10 procent van het leefloon gedurende één jaar



AGENDA

1. Resultaten kwantitatieve 
onderzoeksluik: inhoud en 
resultaten van 280 GPMI

2. Resultaten kwalitatieve 
onderzoeksluik: 75 interviews 
en 4 focusgroepen
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OVERSCHOT

Resultaten 
kwantitatieve onderzoek



KWANTITATIEVE 
ONDERZOEK
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› 19 OCMW’s bezocht
› januari – juni 2020
› 280 GPMI’s geïnventariseerd
› GPMI’s met startdatum tussen juli en december 

2018
› 181 eigenschappen geregistreerd per GPMI. Die 

beantwoorden de 12 vragen uit het bestek: 
aanwezigheid van doelstellingen, evaluaties, 
derden, …

› 222 algemene GPMI’s en 58 student-GPMI’s



DOELSTELLINGEN EN 
AFSPRAKEN IN EEN
GPMI
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« Assurer l'entretien et 
l'éducation de(s) 
enfant(s) »

« Suivre les études de 
plein exercice »

“Neem deze stappen om werk te 
vinden:
• solliciteer voor vacatures waar u 

voor in aanmerking komt
• solliciteer spontaan 
• schrijf u in bij interimkantoren
• breng schriftelijke bewijzen binnen 

van uw inspanningen om werk te 
zoeken.”

« Présenter le permis 
de conduire »



DOELSTELLINGEN EN 
AFSPRAKEN IN EEN
GPMI
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› Elk GPMI bevat minstens één 
doelstelling

› Elk GPMI bevat een beperkt aantal 
doelstellingen (2,2 gemiddeld)

› Doelstellingen en afspraken worden 
gebundeld

› Afspraken voor de rechthebbende (99%) 
maar ook voor OCMW (82%)

› Afspraken met derden komen zelden 
voor (1%)



GEÏNDIVIDUALISEERDE 
DOELSTELLINGEN

8

Trouver un logement : se 
présenter tous les 
vendredis à la permanence 
sociale entre 9h et 11h15 et 
effectuer les recherches de 
logement

Volgens de wet moet je 
werkbereidheid 
aantonen om het recht 
op leefloon te openen 
of te behouden

[persoon] slaagt in het vijfde 
middelbaar. Regelmatig de 
lessen volgen. Deelnemen 
aan de examens en de nodige 
inspanningen doen om te 
slagen. Mijn studieresultaten 
binnen de week bezorgen
aan OCMW [plaats]

U staat onder voorlopige bewindvoering
bij [naam advocaat]. U mag bijgevolg geen 
contracten alleen ondertekenen, u dient te 
worden bijgestaan door uw bewindvoerder. 

U ontvangt een leefloon op basis van 
mogelijke inkomsten. Daarom willen wij u 
vragen maandelijks een overzicht te 
bezorgen van uw inkomsten vooraleer het 
leefloon berekend en uitbetaald kan 
worden.
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63%

87%

37%

95%

22%

persoonlijke karakteristiek

te-zetten-stap

tijdsbepaling

minstens één

alle drie

Aanwezigheid van geïndividualiseerde doelstellingen



DERDEN
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“De [organisatie] verbindt zich er toe 
de gerechtigde te begeleiden op 
psychosociaal vlak.”

“sa fille: traduction”

“Apprentissage du Français oral. 
Evaluations : la formatrice ou la 
coordinatrice seront sollicitées 
dans le cadre des évaluations afin 
d'apporter à l'agent d'insertion des 
éléments sur l'évolution du 
stagiaire” “Er wordt een intakegesprek 

gepland bij [organisatie]. Er 
wordt een overzicht gemaakt 
van gevolgde opleidingen, 
werkervaringen enzoverder. 
[organisatie] formuleert een 
advies omtrent het verdere 
verloop van de begeleiding en 
de competenties van 
betrokkene”

Présentateur
Commentaires de présentation




DERDEN
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› Derden wonen nauwelijks de 
gesprekken bij: in 1,4 procent van de 
GPMI. 
Dit kan een onderschatting zijn: ze 
moeten niet mee ondertekenen

› Derden ondertekenen nauwelijks mee 
voor uitvoering: dit gebeurt in 5 procent 
van de GPMI

› Derden worden wel frequent genoemd 
in de tekst van een GPMI

› Maar twee OCMW’s doen beroep op 
derden. Daar situeren zich 11 van de 14 
samenwerkingen met derden



EVALUATIES
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“[Persoon] deed géén studentenarbeid in 
het schooljaar 2018-2019 en wordt hiervoor 
een maand geschorst. Wij verwachten dat hij 
komend schooljaar wel inspanningen levert 
en de verplichting tot studentenarbeid 
nakomt.”

“Evaluatie van het GPMI. Er gebeurde 
een evaluatie op  [datum] met [naam 
rechthebbende]. Getekend voor 
ontvangst [naam rechthebbende] en 
[naam maatschappelijk werker].”

“U bent vrijgesteld voor 
vrijwilligerswerk. U zorgt voltijds 
voor uw kleinkinderen. Dit is 
voorlopig voldoende voor het 
OCMW”

Bénéficiaire se dit en 
mauvaise santé, il doit 
fournir un certificat médical

Présentateur
Commentaires de présentation
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EVALUATIES
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› Er gebeuren evaluaties: gemiddeld 
1,9 per dossier

› Op jaarbasis haalt maar 35 procent van 
de GPMI’s de lat die de wetgeving legt

› Nauwelijks sancties: 9 sancties op 
528 evaluaties



UITKOMSTEN
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“l'étudiante a réussi sa 
dernière année”

“cursus MO bijna 
afgerond”

“werkloosheidsuitkering ontvangen 
en adres is gewijzigd”

“changement de AS : « étant 
donné que je ne connais pas 
monsieur, l'évaluation reste 
réservée » ”
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23%

36%

17%

5%

19%

behaald

gedeeltelijk behaald

niet behaald

verhuisd

onduidelijk

Uitkomsten reguliere GPMI's op het één-jaar-punt 
(N=218)



UITKOMSTEN
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› 59 procent boekt vooruitgang na (tot) 
één jaar na afsluiten

› Eender welke vooruitgang is genoeg: 
ruim maar ook beperkt

› Van één op vijf weten we eigenlijk 
niets: er bestaan geen evaluaties of 
het zijn quasi lege formuleringen



OVERSCHOT

Resultaten kwalitatieve 
onderzoek



KWALITATIEF 
ONDERZOEK

Individuele interviews 
(oktober 2020 - maart 2021)

› 19 beleidsverantwoordelijken
› 38 maatschappelijk werkers
› 18 rechthebbenden
› Geen organisaties van derden

4 focusgroepen (juni 2021)

› 8 beleidsverantwoordelijken
› 9 maatschappelijk werkers
› 2 leden van de POD MI-

inspectiedienst
› 5 ervaringsdeskundigen
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Begrijpen van de praktijk:

1. Analyse van de uitvoering van de 
hervorming van 2016 in de praktijk

2. Perceptie van OCMW’s

3. Perceptie van rechthebbenden



VISIE VAN HET 
WERKVELD

Het GPMI is een formaliseringsinstrument, 
veeleer dan het geïndividualiseerde en op 
maat gesneden ondersteuningsinstrument 
dat het zou moeten zijn: 
› Naast het gebrek aan tijd (gezien de 

toename van het aantal begunstigden), 
laat het profiel van de rechthebbenden 
niet toe om in overleg een GPMI te 
ontwikkelen. De maatschappelijk werker 
kiest en beslist. Co-constructie is geen 
realiteit

› De extra administratieve belasting 
bemoeilijkt de ondersteuning van en de 
opvolging van begunstigden, wat 
nochtans “de geest van de wet“ is

› De toegevoegde waarde van het GPMI is 
beperkt



• De filosofie van het GPMI nodigt uit om alle levens-
domeinen van de rechthebbenden te analyseren en het 
ontwikkelt een nieuwe benadering van het sociaal werk dat 
zich focust op de begeleiding (>< maatschappelijk werker 
die problemen oplost)

• Het principe van het GPMI is lovenswaardig: concrete 
besluiten, een duidelijk traject

• De ontwikkeling van processen en instrumenten voor de 
implementatie van de GPMI’s in de OCMW’s en het kader dat 
dit geeft aan de ‘nieuwe’ maatschappelijk werkers

• De subsidie, ook al dekken de extra middelen niet de 
toegenomen administatieve lasten

• Het GPMI laat toe beroep te doen op eventuele sancties

• Administratieve overbelasting op meerdere niveaus, 
gaat ten nadele van de ondersteuning van de 
rechthebbenden en is een bron van druk voor de 
maatschappelijk werkers

• Complexiteit van de wetgeving

• Het GPMI formaliseert een reeds geboden
ondersteuning. Deze formalisering brengt geen 
toegevoegde waarde voor de rechthebbende

• Rechthebbenden voelen zich niet betrokken bij het 
GPMI

• De looptijd van het instrument stemt niet overeen met 
de realiteit van de rechthebbenden, hun vorderingen of 
hun projecten)

• De contractualisering van de relatie bemoeilijkt de 
vertrouwensrelatie

POSITIEVE EN NEGATIEVE PUNTEN VAN DE HERVORMING
volgens beleidsverantwoordelijken, maatschappelijk werkers en rechthebbenden



1. OCMW'S HEBBEN DE 
GPMI-HERVORMING 
DOORGEVOERD
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› De resultaten van het 
kwantitatief luik bewijzen de 
uitvoering van de hervorming

› Soms met tegenzin of zonder 
veel enthousiasme (elke 
OCMW-gesprekspartner uitte 
bedenkingen over het GPMI)

› Sommige OCMW’s zoeken 
nog steeds organisatorisch 
naar een optimaal gebruik

« La généralisation du PIIS donne 
beaucoup plus de travail aux assistants 

sociaux. Ne serait-ce qu’au niveau 
purement formel et administratif, il y a 

bien plus de documents à remplir et à 
faire valider par le Comité du service 

social C’est donc perçu comme une 
contrainte par nos équipes qui ont envie 

de consacrer plus de temps dans 
l’accompagnement des personnes plutôt 

que dans des formalités administratives. »

Présentateur
Commentaires de présentation




2. HETEROGENITEIT 
TUSSEN OCMW'S
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› De praktijken en opvattingen van het 
GPMI  verschillen van het ene OCMW tot 
het andere

› Grote diversiteit van het ene OCMW tot 
het andere, en zelfs binnen hetzelfde 
OCMW, van de ene maatschappelijk 
werker tot de andere

› Oorzaak:
- Omvang van het OCMW
- De lokale sociaal-economische

omgeving
- De visie van de OCMW-raadsleden
- Organisatorische kenmerken
- Formele richtlijnen en informele 

gebruiken
- De eigen visie van de maatschappelijk 

werkers
- Hun werklast 



3. TWEE RADICAAL 
VERSCHILLENDE 
BENADERINGEN VAN 
HET GPMI
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› Het "administratieve GPMI”:
› Als keuze (veeleer weerstand)
› Door gebrek aan tijd

› Het "ondersteuningsinstrument" 
voor begunstigden maar ook voor 
maatschappelijk werkers

› Sommige OCMW’s gebruikten al 
langer een GPMI "voor iedereen"

› Sommige OCMW’s maakten van de 
gelegenheid gebruik om hun interne 
organisatie te herzien (overleg tussen 
de sociale dienst, de dienst voor 
socio-professionele integratie, andere 
ondersteunende diensten...) en om 
hulpmiddelen te creëren om dit te 
ondersteunen

› Gebruik van facultatieve GPMI’s
› Het vermelden of dreigen met 

sancties

« Het nieuwe GPMI hervormen heeft veel tijd
gekost om er iets van te maken dat

ondersteunt. Er zijn veel veranderingen aan
de IT - toepassing»

« Nous sommes convaincus que ni la 
sanction, ni la menace de la sanction ne sont 

efficaces pour faire avancer la personne et 
l’aider à retrouver son autonomie»



4. OMGAAN MET 
SUBSIDIE EN 
INSPECTIE
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› Verschillende OCMW’s zien de subsidie 
als een stimulans om GPMI’s aan te 
gaan en te verlengen. Het is een bron 
van financiering (de subsidie is de 
oorzaak van het GPMI).
Dat geld wordt die niet noodzake-
lijkerwijze gebruikt voor de GPMI’s

› In andere OCMW's wordt de subsidie 
gezien als een welkome steun, maar 
staat de meerwaarde van een eventueel 
GPMI  voorop

› Het oordeel van de inspectie weegt 
door. Hun betrokkenheid en 
bedenkingen bij de inhoud van GPMI’s 
verrast soms en is niet altijd gewenst

« Les directions des CPAS  doivent faire le 
grand écart entre les équipes du terrain et 
le SPP Intégration sociale et se voient bien 

obligées d’exiger que tous les contrats 
soient correctement encodés dans les 

délais impartis.

« De POD MI geeft je vrijheid en breedte maar 
bij controle: ‘er moeten doelstellingen zijn’. 
Maar ze zeggen niet welke doelstellingen»



5. EEN GPMI, WAT IS 
DAT EIGENLIJK ?
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Het GPMI en de doelstellingen ervan 
worden slecht begrepen:
- Door een meerderheid van de 
begunstigden

- Ze zijn niet bekend met het acroniem, dat 
zelden op het terrein gebruikt wordt 
- Na ondertekening van het document 
maakt men geen gebruik  meer van het GPMI

- Door maatschappelijk werkers
- Sommigen moeten het GPMI zelf 
interpreteren en uitvoeren
- Sommigen beschrijven zichzelf als 
onvoldoende bekwaam in de doelstellingen 
en aanpak  van een GPMI

- Door OCMW-raadsleden

« Nous sommes convaincus que ni la sanction, ni la 
menace de la sanction ne sont efficaces pour faire 

avancer la personne et l’aider à retrouver son 
autonomie»

“De POD zegt ‘extra voorwaarden die niet gelinkt kunnen worden 
aan een wettelijke voorwaarden mogen niet opgenomen worden’, 

maar in de FG werd het opnemen van extra voorwaarden als 
normaal aangezien. Heb ik dit dan te eng geïnterpreteerd ? Het is 
toch een opmerkelijke vaststelling dat er onduidelijkheid bestaat 

op de werkvloer over de inhoudelijke regels



6. HET GPMI IS TE 
INGEWIKKELD EN NIET 
GOED GEÏNTEGREERD 
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Voor de rechthebbenden
- Zelfs voor rechthebbenden met een 

hoge graad van geletterdheid is het 
GPMI niet makkelijk begrijpbaar

- De structuur van het GPMI maakt het 
moeilijk om doelstellingen te volgen

- Het gebruik varieert sterk

Voor maatschappelijk werkers:
- Een complexe integratie met andere 

instrumenten (sociale balans, 
evaluaties...)

- Soms onduidelijkheden of eigen 
interpretatie van de wet

- Het formalisme veroorzaakt 
administratieve druk

« Les formulaires utilisés ne sont pas adéquats. Ils 
ont été crées sans impliquer les gens de terrain»

« J’ai des difficultés pour lire»



7. DE PERCEPTIE VAN 
HET WERKVELD 
VERDIENT NUANCE
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› Het werkveld is pessimistisch over 
het nut van het GPMI en de 
toegevoegde waarde voor de 
rechthebbende

› De analyse van GPMI’s laat een 
positieve ontwikkeling zien in bijna 
60% van de gevallen na één jaar

› Sancties gebeuren bijna niet

› Ook rechthebbenden schetsen een 
veeleer positief beeld over de 
onderliggende visie en aanpak

« Mensen op eigen benen laten
staan, kost tijd en energie, dat is met 

kleine stapjes »

« À titre personnel, si je suis convaincue qu’il est très utile 
d’accompagner les personnes dans un programme adapté à 

chacun pour réaliser l’objectif de sortie de l’aide sociale, je ne 
suis pas certaine que tout l’investissement lié à la 

généralisation du PIIS améliore ra nos résultats en terme 
d’insertion sociale.



8. DE STUDENTEN-
GPMI STELLEN WEINIG 
PROBLEMEN
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› OCMW's hebben meer ervaring 
met dit studenten-GPMI’s

› Ook hier heterogene praktijken 

› Eenvoudigere GPMI’s
› focus op onderwijs
› soms andere gebieden
› gesloten voor de duur van de 

studies
› de follow-up gebeurt tijdens het 

schooljaar

› Moeilijk:
› Face-to-face contact met studenten 

die elders wonen



AFRONDING
› De meeste professionals beschouwen het 

GPMI als een “theoretisch goed instrument” 
maar hebben praktische bezwaren

› De implementatie vergt tijd en middelen:
› Voor het doorsijpelen in de praktijk
› Voor het ondersteunende en 

administratief beheer

› De toegekende subsidie kan soms de 
aanwerving van extra personeel mogelijk 
maken, wat een aanjager is

› De toename van het aantal begunstigden 
vormt een rem op het volwaardig gebruik van 
het potentieel van het GPMI

› Administratieve opvolging versus vertrouwen
in het werk van de maatschappelijk werkers

› Bij gebruik het GPMI vereenvoudigen : 
contractueel deel versus inhoudelijke 
informatie

30

Ondanks alles en ondanks de 
onvolkomenheden maakt het GPMI 
positieve vorderingen mogelijk.
Soms zijn dat kleine stappen, soms meer 
ingrijpende ontwikkelingen.
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