Welzijn
Beheertool GPMI-contract
Een nieuw werkinstrument voor de maatschappelijk werker voor de opbouw en de opvol
ging van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). De tool
is een uitbreiding op het individuele dossier van de cliënt en maakt het mogelijk de verschil
lende aspecten van het GPMI te beheren.

Algemeen dashboard
Alle informatie over het GPMI wordt overzichtelijk gebundeld en kunt u op een dashboard raadplegen. Zo krijgt u in één oogopslag een weergave van afspraken, evaluaties, periode subsidiëring,
vrijstelling, stavingsdocumenten …

Contract opmaken
In de nieuwe tool registreert u alle zaken die in een GPMI-contract aanwezig moeten zijn:
a Partijen die het contract ondertekenen: cliënt zelf, maatschappelijk werker van het OCMW
alsook een eventuele derde partij.
a Afspraken: met behulp van een vooraf gedefinieerde set aan afspraken bouwt de maatschappelijk werker een contract op maat van de cliënt op.
a Duurtijd van het contract.
a Vrijstelling GPMI.
Nadat de verschillende aspecten van het contract geregistreerd zijn, kunt u dat via een RTF-document afdrukken.

Afspraken maken
Afspraken registreert u vlot via een boomstructuur met de meest voorkomende afspraken per
thema. De maatschappelijk werker registreert voor elke cliënt de nodige afspraken met een ti
ming per afspraak. Het gaat om afspraken die de cliënt moet nakomen, maar ook afspraken voor
de maatschappelijk werker als voor een eventuele derde persoon worden geregistreerd. Voor elke
geregistreerde afspraak biedt het programma u de mogelijkheid om automatische herinneringen te
krijgen wanneer een afspraak de einddatum bereikt.

Evaluaties registreren
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Overzicht subsidies

09 264 07 01

Tijdens het eerste GPMI-contract van een cliënt, heeft het OCMW recht op een extra subsidie
van 10%. Deze subsidie kan eenmalig verlengd worden met één jaar. De nieuwe beheertool geeft
informatief de periodes van recht op verhoogde subsidie weer.

09 233 05 24

RTF-sjablonen en koppelen van documenten

contactcenter@cevi.be

Volgende RTF-sjablonen zijn inbegrepen in de nieuwe tool:

http://www.cevi.be
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Op het moment van evaluatie krijgt de maatschappelijk werker een overzicht van de gemaakte
afspraken. Elke afspraak kan afzonderlijk geëvalueerd worden. U kunt aangeven of de afspraak afgewerkt is, blijft lopen of onhaalbaar is.

015 45 48 50

a RTF-model GPMI-contract
a RTF-model GPMI-evaluatie
a RTF-model om te integreren in het sociaal verslag zodat een samenvatting van het GPMI
weergegeven kan worden
U kunt de modellen vrij aanpassen aan uw eigen huisstijl.
Via het principe van stavingsdocumenten kan elk document aan de GPMI-tool gekoppeld worden.

015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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