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GPMI (Geïndividualiseerd project maat-

Rudy Coddens

schappelijke integratie)

Kwamen voor het eerst: Christel L., Ann M., Casimir O., Linda V., Pascal M.

Het onderwerp was het: “geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie”
(GPMI)
Geïndividualiseerd: voor iedere persoon anders
Project: programma, overeenkomst
Maatschappelijke Integratie: deelname aan de maatschappij

Onze gastspreker was Rudi Coddens. Hij is OCMW-voorzitter van de stad Gent.

Wie vanaf 1 november een leefloon vraagt, moet met het OCMW een contract
afsluiten. Maar men kan ook 6 maanden terugkeren in de tijd. Dit betekent dat
wie vanaf 1 mei een leefloon vroeg, ook een contract moet afsluiten. Dat
contract heet GPMI. Een beter woord voor dit contract is afsprakennota of
overeenkomst om meer kansen te krijgen in de maatschappij.
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Je kan het GPMI vergelijken
met een ladder opklimmen. Elke
hindernis moet uit de weg om
boven te geraken. Doe je dat
niet, dan kan je met de ladder
niet boven geraken. Om meer
kansen

te

krijgen

in

de

maatschappij moet je ook je eigen hindernissen wegwerken. Hoe je die
hindernissen wegwerkt, kan je in deze overeenkomst zetten. Als we aan
hindernissen denken, zijn dit bijvoorbeeld geen diploma of rijbewijs hebben,
verslaafd zijn, schulden hebben. Je moet eerst een diploma of rijbewijs halen, je
schulden wegwerken en aan je verslaving werken om vooruit te geraken in het
leven. Zo kan je werken aan een betere toekomst. Belangrijk is dat dit op jouw
ritme gebeurt. In je GPMI zet je dus dat je b.v. een opleiding volgt of dat je in
collectieve gaat of je laat je opnemen om aan je verslaving te werken. Voor wie
niet uit België komt, is het nodig om eerst Nederlands te leren. Ook dat kan in
het GPMI staan. Het is belangrijk dat de taal van het dagelijks leven geleerd
wordt, b.v. vélo in plaats van fiets. Niet iedereen leert op schoolbanken. In
kleine groep een taal leren moet kunnen. In Gent gaan mensen de straat op om
aan vreemdelingen Nederlands te leren. Bedoeling is dat je na het GPMI niet
meer van het OCMW afhankelijk bent. Dankzij het GPMI kan je een job vinden.
Je hebt dan een beter inkomen.

Een zeer goede relatie met de begeleiding
is heel belangrijk. Hier denken we vooral
aan een goede “klik”. De begeleiding
moet je ook alles goed uitleggen. De
maatschappelijk

2

werker

moet

ook

voldoende tijd voor je kunnen vrijmaken. Ze moet weten wie je bent: Wat kan
je? Wat zijn je zorgen? Het is moeilijk om werk te zoeken als je weet dat er dan
ook een deurwaarder aan je huis kan staan. De maatschappelijk werker moet
gemakkelijk te bereiken zijn en begrip tonen als je b.v. niet kon verwittigen
omdat je geen belwaarde meer hebt.

Het OCMW krijgt geld per
GPMI. Het is belangrijk dat dit
gebruikt

wordt

om

extra

begeleiding aan te werven. Zo
heeft

iedere

maatschappelijk

werker meer tijd.

Toch blijft er heel veel schrik. Als we het GPMI niet ondertekenen, hebben we
geen geld meer.

Daardoor zal de groep mensen die nu al geen leefloon

aanvraagt nog groeien. We zijn bang dat we een druk voelen om bepaalde zaken
in onze overeenkomst te laten opnemen. Zullen we ook de overeenkomst kunnen
naleven? Er gebeurt zoveel in ons leven. Daarom is een goede evaluatie nodig.
De maatschappelijk werker moet daar ook tijd voor kunnen vrijmaken. Er is ook
veel schrik rond de sancties en we willen eerst een tweede kans krijgen. Dat
gebeurt alvast in Gent.
We hoorden dat in Gent veel kan gebeuren met het GPMI. Maar is dat overal
zo? De voorbeelden in Gent kunnen helpen ons te begrijpen wat mogelijk is met
het GPMI. We kunnen proberen om dit ook in de gemeente waar we wonen te
verkrijgen.
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De aanwezige jongeren hadden
positieve ervaringen met het
GPMI.

Voor

–25-jarigen

bestaat het GPMI al. Ze zijn blij
dat er zaken op papier staan. Als
er iets op papier staat, dan kom
je niet voor verassingen zoals
bijvoorbeeld dingen doen die je
niet wilt. Hierdoor kunnen er nadien geen discussies ontstaan.

Dit verslag werd gemaakt door :

Annie, Hugo, Liliane, Roger, Conny, Anne Marie, Grégoire, Francine en
Marijke
Dit verslag en ook foto’s zijn terug te vinden op onze facebookpagina
(Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen).
ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel
tel. 02/647.92.25

volksuniversiteit@atd-vierdewereld.be
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