Overzicht realisaties signalenbundel 2014

1. Controle geschikt maken van woningen
2. Feitelijke leegstand in kaart!
3. Decentraal aanbod Huurdersbond?
4. ‘Goedkopere’ koop- en huurwoningen zijn schaars en té duur
5. Ongezonde en onveilige woningen
6. Uitbuiting op de woningmarkt geeft aanleiding tot creatieve overlevingsstrategieën
7. Discriminatie
8. Wachtlijsten voor de toekenning van sociale woningen
9. Late toekenning sociale woningen
10. Samenwonen met vervangingsinkomen wordt ontraden
11. Klachten over WoninGent
12. Stijgende vraag naar onderdak
13. Opvangcentra niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
14. Vervangingsinkomens te laag
15. Geen zakgeld voor mensen met een enkelband
16. Een inkomen net boven het vervangingsinkomen? pech!
17. Wachten op schuldbemiddeling of -beheer
18. Kwetsbare mensen lopen toekenning van studie- en schooltoelages vaak mis!
19. Geen armoedebestrijding zonder degelijk inkomen
20. Dringende medische zorg geen basisrecht?
21. Medische kaart stimuleert ge- en misbruik van sterkere medicatie
22. Geen recht op maatschappelijke dienstverlening brengt volksgezondheid in gevaar
23. Geen recht op maatschappelijke dienstverlening leidt tot schrijnende situaties voor kinderen
24. Tandartsen en specialisten niet (volledig) geconventioneerd
25. GGZ & justitie kunnen inzichten van het eerstelijnswerk beter benutten
26. Geestelijke gezondheidszorg niet voor iedereen
27. Omgeving cliënt informeren en betrekken
28. Wachtlijsten MOBILteams
29. De uitsluitingscriteria van de verslavingszorg
30. Toename van verslavingsproblemen bij jongeren
31. Waar is het eerstelijnswerk naartoe?
32. Appél op Algemeen Welzijnswerk en eerstelijnszorg vergroot
33. Nuldelijnsdienstverlening voor IEM?
34. Oók hulpverleners shoppen
35. Groepen verdringen elkaar in de Inloopcentra
36. Ontoegankelijkheid volwassenenzorg
37. Tekort aan ambulante vervolgbegeleiding na verblijf in een opvangcentrum
38. Verhuisdraagkracht gevraagd!

39. Het warm water (her)uitvinden via ‘innovatieve’ projecten?
40. Afbouw residentiële opvang voor jonge kinderen
41. Tekort aan opvangmogelijkheden aan huis voor mensen met een mentale handicap, die verlengd minderjarig zijn
42. Voorbereide nazorg ter re-integratie van (ex)gedetineerden?
43. Meer zorg voor natuurlijke netwerken
44. Attesten verloren? Erkenning en rechten kwijt!
45. Verplichte aanvullende mutualiteitbijdrage voor gedetineerden
46. Taalstimulering voor kinderen met Turkse en IEM-ouders
47. De tendens om sociaal tolken af te bouwen
48. Een tolk bij FOD sociale zekerheid
49. Bijzondere Jeugdzorg werking onduidelijk
50. Aantal kansarme en Slowaakse leerlingen in het buitengewoon onderwijs
51. Lesgeven aan kansarme kinderen en jongeren
52. Uitgesloten voor schooltoelagen en door het Sociaal Steunfonds
53. Het project brugfiguren is onmisbaar
54. Sommige kinderen raken niet ingeschreven in een school
55. Wat met leerlingen die blijven spijbelen?
56. Stageplaatsen gezocht
57. Ondersteuningnood van ouders met een kind die de stap zet naar het buitengewoon secundair onderwijs
58. Sommige mensen met een verblijfsstatuut kunnen door het verrichten van vrijwilligerswerk de wet overtreden
59. Vrije tijd voor mensen zonder papieren?
60. Het recht op kwaliteitsvolle en betaalbare juridische dienstverlening komt in het gedrang
61. De regelgeving rond langdurig verblijf in het buitenland voor niet-Belgen is ondoorzichtig en ingewikkeld
62. Traagheid en logheid van justitie
63. Kinderen zonder kids ID kunnen gedetineerde ouder niet zien
64. Justitieassistenten
65. De moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars
66. Wachten op een antwoord op een regularisatie-aanvraag van 2009
67. Minderheidsgroepen hebben vooroordelen tegenover elkaar
68. Kinderen slachtoffer van kinderprostitutie
69. Omgaan met intra-familiaal geweld bij mensen met een migratieachtergrond
70. Politie en postbode zijn belangrijke lokale aanspreekpunten
71. De lijnen van het openbaar vervoer in Gent zijn niet gemakkelijk en vlot georganiseerd
72. Participatief beleid?
73. Discriminatie door interim-bureaus
74. Het onduidelijk (nep)zelfstandigenstatuut
75. Het begeleiden van jongeren naar werk

