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Contract tussen jou 
en het OCMW
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Het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor 
Maatschappelijke Integratie) is een contract tussen 
jou en het OCMW. In het contract staan afspraken.

Respecteer je de afspraken niet?  
Dan betaalt het OCMW je (tijdelijk) geen leefloon.

GPMI
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Welke afspraken staan in het GPMI?

Dat varieert per klant.

Dit zijn voorbeelden:

OCMW Antwerpen krijgt ook afspraken.

Dit zijn voorbeelden:

OCMW Antwerpen betaalt je leefloon  
als jij je aan de afspraken houdt. 

Een maatschappelijk werker van het OCMW  
ziet je regelmatig persoonlijk.

Het OCMW betaalt extra kosten  
voor een beroepsopleiding.

Je maatschappelijk werker en jij maken samen die afspraken.

Je volgt  
Nederlandse lessen.

Je zoekt een woning.

Je gaat naar 
doktersafspraken.

 Je volgt een studie.Je volgt een opleiding 
of cursus.

Je doet  
vrijwilligerswerk.
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Wie ondertekent het GPMI?

Je moet het GPMI ondertekenen. Dat doe je binnen de 5 dagen.

Soms ondertekent nog een andere persoon het GPMI, bijvoorbeeld:

• de volwassene die je begeleidt (je voogd)
•  een begeleider van een andere organisatie

Let op! 
Onderteken je het GPMI niet? Dan krijg je geen leefloon.

GPMI GPMI
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OCMW Antwerpen en jij 
moeten het GPMI respecteren

Respecteer je de afspraken niet?

Dan krijg je eerst een waarschuwing en een kans om de afspraken 
beter te respecteren.
Blijf je de afspraken daarna niet nakomen? Dan betaalt het OCMW  
je (tijdelijk) geen leefloon.

Respecteert OCMW Antwerpen de afspraken niet?

Volg dan deze stappen:

1. Praat erover met je maatschappelijk werker.

2. Helpt dat niet? Maak dan een afspraak met het diensthoofd.

3. Helpt dat niet? Dien dan een klacht in op een van deze manieren:

• Bel naar 03 338 26 55.

• Mail naar klachtenmanagement@ocmw.antwerpen.be.

• Vul het formulier in op www.ocmw.antwerpen.be. 
Klik in de witte balk bovenaan op ‘Klachten’.

• Stuur een brief naar: 
Klachtenmanagement
OCMW Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 39
2000 Antwerpen

• Vul een meldingskaart in en stop die in de klachtenbus. 
De kaart vraag je aan de infobalie van het sociaal centrum. 
De klachtenbus vind je in de wachtzaal van het sociaal 
centrum.
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Je ondertekent het GPMI.  
Wat gebeurt er nu?

Je maatschappelijk werker evalueert minimaal 3 keer per jaar  
samen met jou of jij en het OCMW de afspraken goed respecteren.  
Dat gebeurt:

in een persoonlijk gesprek (minimaal 2 keer per jaar)

in een telefoongesprek

met een mail of brief

Jullie kunnen samen beslissen om de afspraken in het GPMI  
te veranderen. 
Let op! Je moet elke evaluatie ondertekenen.

Je respecteert de afspraken

Als je de afspraken van je GPMI nakomt,  
krijg je een positieve evaluatie.

• Er verandert niets.
• Je blijft de afspraken in het GPMI respecteren.
• Je blijft leefloon krijgen.



7

Je komt de afspraken niet na

Als je de afspraken van je GPMI niet respecteert,  
krijg je een waarschuwing.

Je blijft de afspraken niet nakomen

Kom je de afspraken daarna nog niet na?  
Dan krijg je een negatieve evaluatie.

• Het OCMW nodigt je uit voor een horing. 
Je vertelt aan de OCMW-raad waarom je de afspraken niet nakomt.

• De OCMW-raad beslist of je een sanctie krijgt of niet.

Krijg je een sanctie?
Dan betaalt het OCMW je maximaal 1 maand geen leefloon.

Kom je de afspraken daarna nog niet na?
Dan betaalt het OCMW je maximaal 3 maanden geen leefloon.

Krijg je 3 keer een negatieve evaluatie?
Dan kan je je leefloon definitief verliezen.

Je krijgt voorlopig  
nog leefloon.

Je bespreekt met je  
maatschappelijk werker  

wat het probleem is.

Je krijgt een nieuwe 
kans om de afspraken 
beter te respecteren.



info@ocmw.antwerpen.be
www.ocmw.antwerpen.be

OCMW-infopunt
tel. 03 338 28 28
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Wil je meer info?

Contacteer je maatschappelijk werker:

Naam: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 


