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Tweede Kamerverkiezingen 2021: Ieder mens telt 
Vereniging Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, roept alle 

politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan dakloze burgers, 

burgers in beschermd en begeleid wonen en in de vrouwenopvang. 

  

1: Voor iedereen een plek in de samenleving 

Zorg voor destigmatisering en sociale inclusie  

• Zorg voor voldoende gespecialiseerde begeleiding door vakbekwame professionals (inclusief 

ervaringsdeskundigen) in wijken. 

• Investeer in welkome wijken en gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

• Ondersteun ook informele netwerken van burgers. 

• Draag actief bij aan destigmatisering en sociale inclusie. 

• Betrek ervaringsdeskundigen op alle niveaus bij het realiseren van een inclusieve samenleving. 

Op clientniveau, maar ook bij het opstellen van beleid, de uitvoering en de monitoring.  

• Kijk naar wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen; zet in op een samenhangend 

integraal zorg- en ondersteuningsaanbod en ambulantisering. Ga uit van het herstelvermogen 

van mensen. 

• Mensen willen werken. Faciliteer beschut werk, vrijwilligerswerk en begeleiding naar betaald 

werk, waar nodig met vangnetvoorzieningen. Voorkom financiële terugval bij het aanvaarden 

van werk. 

• Versimpel de regels rond bijstand en (vrijwilligers)werk. 

 

2: Voor iedereen een passende woning 
Het recht op wonen is een mensenrecht 

• Breid het aantal sociale huurwoningen uit. Per jaar minimaal 15.000 woningen extra 

beschikbaar voor uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang.  

• Zorg voor een extra schil met flexwoningen voor spoedzoekers. 

• Zorg voor voldoende middelen voor begeleiding op alle levensdomeinen van kwetsbare 

bewoners in deze woningen. 

• Maak samenwonen eenvoudiger voor niet-partners, bijv. via friendscontracten, en stop met 

de kostendelersnorm. 

• Voorkom dat mensen die thuis wonen opgenomen moeten worden in de ggz en/of dakloos 

worden door in te zetten op het vroegtijdig herkennen en aanpakken van problemen.  

• Stel quota vast voor een aantal woningen of per gemeente, of volg de centrale studenten-

huisvestingaanpak voor deze groepen. 

• Prestatieafspraken moeten niet alleen gemaakt worden tussen gemeenten en woning-

corporaties maar in tripartiet verband met zorgaanbieders. 

• Stel een verbouwingsfonds in om opvanglocaties om te bouwen naar gezonde (tijdelijke) 

verblijfsplekken met privacy. 
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3: Voor iedereen een veilig thuis 

Versterk de aanpak van huiselijk geweld 

• Meer beveiligde plekken in de vrouwenopvang; er mogen geen kinderen in hotels opgroeien. 

• Beter toezicht op de kwaliteit. 

• Meer begeleiding aan huis in risicogezinnen, om de duur en ernst van het geweld te beperken. 

• Goede en snelle (financiering van) hulpverlening aan kinderen in de opvang, om geweld dat 

van generatie op generatie overgaat, te doorbreken. 

• Directe toegang tot de vrouwenopvang voor complexe geweldssituaties op geleide van politie 

en Veilig Thuis. 

• Genderspecifiek beleid met aandacht voor het versterken van de positie van vrouwen. 

• Landelijke gecoördineerde actieplannen voor het bestrijden van de machtsongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen. 

 

4: Voor iedereen een schuldenvrije toekomst 

Voorkom dakloosheid en psychische problemen door schulden en financiële stress 

• Meer ruimte voor preventie en schuldhulp. 

• Vroeg eropaf in elke gemeente: verplicht gemeentes tot vroege interventie. 

• Voorkom uithuisplaatsingen. 

• Zorg voor goede hulp aan kwetsbare groepen zoals mensen met LVB. Maatwerk is nodig. 

• Maak van schuldsanering prioriteit in plaats van langdurige ineffectieve trajecten. 

• Zorg voor inkomen voor jongeren tussen 18 en 21 jaar die niet op ouders kunnen rekenen. 

• De toeslagen blijven een grote bron van schulden. Zorg voor een systeem waarin men niet 

meer zo afhankelijk is van toeslagen. 

 

5: Voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek 

Zorg voor hulp over gemeentegrenzen en systeemgrenzen heen 

• Beschermd wonen nu niet doordecentraliseren. Pas als aan de voorwaarden van Dannenberg 

is voldaan, én gezamenlijk met maatschappelijke opvang. Zorg voor daadkracht in de 

uitvoering en vernieuwde en innovatieve vormen waardoor mensen zich kunnen ontplooien. 

• Zorg juist in een decentraal stelsel voor een krachtige landelijke stelselverantwoordelijke, 

zodat knelpunten waar cliënten op lokaal/regionaal niveau last van hebben, politiek landelijk 

geagendeerd kunnen worden. 

• ‘Samen zorgen dat’ is iets anders dan ‘blijven zorgen voor’. Richt het stelsel zo in dat de cliënt 

minder afhankelijk is van het systeem. Ga uit van wat de mensen (nog) wel kunnen. 

• De zorgvraag neemt toe terwijl er sprake is van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt; 

zet in op een fundamenteel en innovatief herontwerp van de zorg. 

• Zorg voor meer uniformiteit in aanpak op gebieden als huisvesting, schuldenaanpak enz. Zorg 

er ook voor dat mensen kunnen verhuizen en hun traject of rechten kunnen meenemen.   

• Overgangen in het stelsel leiden tot problemen: zorg voor vloeiende overgangen. Dit geldt 

allereerst voor jongeren vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen met forensische 

titel naar Wmo. Continuïteit van hulp is onontbeerlijk voor duurzame resultaten. 


