Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid februari 2016
Thema’s Geweld, Onvrede dienstverlening en Werk.
De Signalenbundel 2014 werd bijna 2 jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op
het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. In deze en
volgende nieuwsbrieven wordt daar nieuws over uitgebracht. Deze keer over de thema’s Geweld,
Onvrde Dienstverlening en Werk.
Sinds 2014 is het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent hervormd en wordt nu gewerkt via een regiematige
aanpak. Tweemaal per jaar komt het regisseursoverleg samen. Deze bestaat uit
beleidsverantwoordelijken van Stad en OCMW Gent op het vlak van welzijn, aangevuld met een
delegatie vanuit de Klankbordgroep van derde-actoren. Op de agenda van dit regisseursoverleg staan
de beleidssignalen. Deze werden bovendien allemaal toegewezen aan een regisseur. Tussendoor
worden ook Rondetafelgesprekken en Campagnes georganiseerd om zaken in beweging te brengen.
Daarom ook een mooi resultaat.
Hier de stappen die al zijn gezet op het vlak van het thema

Geweld
67. Minderheidsgroepen hebben vooroordelen tegenover elkaar
- Verschillende diensten en organisaties zetten daarop in: Dienst Ontmoeten en
Verbinden, Dienst Regie Samenleven en Welzijn, Dienst Outreachend Werken,
Jeugddienst, vzw JONG, IN-Gent,
68. Kinderen slachtoffer van kinderprostitutie
- Vanuit de Dienst Regie Samenleven en Welzijn, de Dienst Outreachend
Werken en de Dienst Preventie voor Veiligheid werd daartoe reeds een
samenwerking met politie en gerecht uitgebouwd, en maakt men momenteel
werk van het hulpverlenend luik van de samenwerking.
69. Omgaan met intra-familiaal geweld bij mensen met een migratieachtergrond
- Sinds de 2de helft van 2015 heeft de Dienst Preventie voor Veiligheid een
bijkomende werking opgestart rond intrafamiliaal geweld.
Onvrede dienstverlening
70. Politie en postbode zijn belangrijke lokale aanspreekpunten
- Vanuit de politie worden inspanningen gedaan om laagdrempelig en
aanspreekbaar te zijn, maar dit is niet evident vanuit de hoge workload en
administratieve druk.
- De Dienst Ontmoeten en Verbinden zet in op opbouwen van een
vertrouwensband en opsporen van vereenzaming en andere problematieken.

71. De lijnen van het openbaar vervoer in Gent zijn niet gemakkelijk en vlot
georganiseerd
- Er zijn opnieuw nachtbussen
- De aanvangsuren van voorstellingen zijn vervroegd
72. Participatief beleid?
- Zorgen voor een participatief beleid is een uitdaging voor de Dienst
Beleidsparticipatie en de Dienst Regie Samenleven en Welzijn.
- Het is de bedoeling om op termijn alle diensten te bevragen rond inspraak
van doelgroepen en bewoners, en op die manier ook een
bewustmakingsproces op gang te zetten.
Werk
73. Discriminatie door interim-bureaus

-

De uitzendsector heeft een non-discriminatiecharter onderschreven, maar
het blijft vaak nog dode letter.
- Er werd een actieplan ‘gelijke toegang tot werk’ opgemaakt door de Dienst
Werk, de Dienst Regie Samenleven en Welzijn en externe partners.
74. Het onduidelijk (nep)zelfstandigenstatuut
- Sinds 2014 kunnen Intra-Europese Migranten zich als werkzoekende
inschrijven en zijn er extra inspanningen van verschillende diensten om
misbruik op te sporen.
- Over de RSZ-problemen die daardoor worden veroorzaakt werd in het
voorjaar 2015 informatie gegeven aan intermediairen op de studiedag
toegankelijke gezondheidszorg.
75. Het begeleiden van jongeren naar werk
- De nieuwe convenant tussen Stad, OCMW en VDAB heeft
jongerenwerkloosheid als prioriteit.

