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Introductie
Het jaar 2020 betekende de start van Valente. Aan het begin van het jaar konden we niet vermoeden
dat we zo'n turbulent jaar in zouden gaan. COVID-19 leidde tot thuiswerken, digitale vergaderingen,
ontmoetingen en bijeenkomsten. Tegelijk werkte het virus als een vergrootglas: wat is nu het meest
belangrijk als je thuis moet blijven? Dat je een thuis hébt, dat je thuis veilig is en dat er indien nodig
continuïteit van begeleiding is, zodat je (psychisch) kwetsbare leven niet nog instabieler wordt.
Er is ook een andere kant. In het “oude normaal”, voor de coronacrisis, zagen we kwetsbaarheid en
eenzaamheid vooral bij de ander. Voor die ander moeten we zorgen of ondersteuning organiseren,
zoals begeleiding of opvang. We maakten plannen over hoe de kwetsbare personen in de samenleving
te includeren. Een samenleving die niet altijd even welkom heet, snel gaat, druk en vol prikkels is, en
waar weinig tijd en ruimte is voor saamhorigheid en kwetsbaarheid. Nu we samen kwetsbaar zijn, lijkt
‘wij en zij’ naar de achtergrond te verdwijnen. De samenleving waar mensen met een kwetsbaarheid
soms niet vanzelfsprekend hun plek vinden, komt nu juist naar ons toe. Samen werken aan inclusie kan
dus en daar willen we op voortbouwen.
Een andere positieve uitwerking die we zien is de opleving van creativiteit die er nodig is om beschermd
wonen, begeleiding en opvang op afstand vorm te geven. Niet alleen medewerkers bedenken nieuwe
oplossingen, maar ook de cliënten zelf voelen ruimte om meer initiatief te nemen. Vaker kort
belcontact, vaker een kaartje of een aardigheidje in de brievenbus, versnelde inzet van digitaal contact,
online leefstijlprogramma’s; plotseling is daar ruimte voor. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar dat
daarin veel meer mogelijk is dan wij denken. Ook dit vraagt veel veerkracht van de mensen die hier
mee te maken hebben, en dat lukt! De energie, de waardering voor elkaar en de nieuwe oplossingen
die zo ontstaan zijn goud waard. Ook al blijft de behoefte aan ‘echt contact’ natuurlijk evengoed
bestaan.
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We zijn trots op onze medewerkers en die van onze leden, die zich afgelopen jaar onder hoge druk
onverminderd inzetten voor ruim 140.000 mensen in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang,
beschermd & begeleid wonen en forensische zorg.
En het was even spannend, onder een nieuwe naam verder, maar Valente wordt duidelijk herkend,
erkend en geraadpleegd door beleidsmakers, pers en andere organisaties. Het landelijk bureau is een
klein team waar dezelfde drive te vinden is als bij de leden: we gaan voor de mensen die worden
begeleid en opgevangen door de leden, en we gaan voor de inhoud. Dat versterkt elkaar. Valente ‘vanvoor-door’ leden is echt zichtbaar geworden. Bij die leden voegde zich in 2020 de Nico Adriaans
Stichting in Rotterdam. Er is bij veel organisaties belangstelling voor lidmaatschap van Valente, die zal
resulteren in nieuwe lidmaatschappen in 2021.
In dit jaarverslag een terugblik op het eerste jaar Valente. In de opbouw van dit jaarverslag hebben we
gekozen onze organisatiestructuur te volgen van basisnetwerken, themanetwerken en
overkoepelende thema’s.
Terwijl we in 2020 focus aanbrachten in de belangrijkste thema's en werkzaamheden, bereidden we
ondertussen het jaarplan 2021 voor. Op het moment van schrijven zijn we al hard bezig met de
uitvoering daarvan, opdat ook het tweede jaar van Valente een jaar wordt om trots op te zijn.

Esmé Wiegman, directeur Valente
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Hoogtepunten uit het jaar 2020
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Valente de branche in de media
De campagne ronde de naamsbekendheid van Valente heeft zijn vruchten afgeworpen; afgelopen jaar
werd de vereniging goed gevonden door de media. Ook leden waren geregeld in het nieuws. Een greep
van de berichten in 2020 staat hieronder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nationale Zorggids: Toezicht op ggz tijdens coronacrisis
Het Parool opinie: ‘Zelfredzaamheid is een vloek voor de dakloze’
Joop: Onderdak als basisrecht, ook na de crisis
NPO Radio1 Buitengesloten: op zoek naar harde cijfers over het leven op straat
NRC: Met een thermometer op een hoestende dakloze af
Binnenlands Bestuur: Krimpgemeenten stellen Randstadsmentaliteit aan de kaak
NRC: Een corona-uitbraak onder daklozen wordt met alle macht voorkomen
Volkskrant: Opeengepakte daklozenopvang leidt tot dilemma’s vanwege coronavirus
Trouw opinie: Als de coronacrisis iets laat zien, is het hoe belangrijk goede huisvesting is
NCR: Aanpak corona noodzaakt landelijke coördinatie bestrijding huiselijk geweld
‘Huisvesting is een mensenrecht, geen bijkomstigheid’, zegt Esmé Wiegman nog maar eens, in
het blad van de Woonbond.
Onderzoeksprogramma Argos: Gemeenten kunnen stijging daklozen niet meer aan
Binnenlands bestuur: Belangenverenigingen reageren kritisch op het wetsvoorstel om een
woonplaatsbeginsel voor het beschermd wonen in te voeren. Valente is bang dat het voor
meer bureaucratie zorgt in plaats van minder.
Volkskrant: In Eindhoven is een praatgroep huiselijk geweld. Niet met daders, maar met
betrokkenen.
Valente en Feantsa in artikel in The Washington Post over aanpak dakloosheid in EU tijdens de
corona crisis.
Interview in Trouw, over hoe de vrouwenopvang de afgelopen 30 jaar is veranderd blijf-vanmijn-lijfhuizen naar systeemgericht werken.
De Correspondent: "Ik werkte als dokter voor daklozen en zag: alleen een huis maakt ze beter"
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•

6 september was Esmé Wiegman te gast bij radio 1 in een uitzending over het gemeentelijk
toezicht op zorginstellingen. In de gemeenten uit de reportage is inmiddels beweging in de
raad.
EenVandaag ging op bezoek (vanaf minuut 20:15) bij SMO Helmond, waar iemand vanuit de
tijdelijke coronaopvang snel kon doorstromen naar een woning. Kitty de Laat (SMO Helmond)
vertelt erover, en ook Esmé Wiegman (Valente) komt aan het woord.

Coronacrisis
De coronacrisis legde een enorme druk op leden en Valente zelf. Voor de leden bracht het virus een
reorganisatie van werkzaam heden en medewerkers met zich mee; zorg kon niet doorgaan of moest
gedigitaliseerd worden; locaties moesten worden heringericht met de anderhalvemetermaatregel. De
medewerkers van Valente hebben zich in 2020 hard ingezet voor de belangen van onze leden en
cliënten, door informatie bij leden uit te vragen en steeds te schakelen met ministeries.
Valente heeft ingezet op het regelen van de randvoorwaarden zodat leden veiligheid kunnen bieden
aan cliënten (en hun kinderen) en medewerkers, en zij kunnen zorgdragen voor de continuïteit van
zorg en ondersteuning. Voor alle extra hulp in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
beschermd wonen is ruim 100 miljoen euro ter beschikking van de centrumgemeenten gesteld.
In de coronasituatie heeft Valente gekozen voor een centrale coördinatie, in nauwe samenwerking
met de basisnetwerken, maar ook andere branches zoals de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland
en Aedes. VWS heeft een aantal corona-crisisoverleggen ingericht. Valente nam en neemt deel aan het
overstijgende crisisoverleg en het crisisoverleg MO/VO/BW en ambulante begeleiding. Er is
tussendoor veelvuldig contact met VWS en VNG. In deze overleggen benadrukken we steeds het
belang om de medewerkers van onze leden op te nemen bij de vitale beroepsgroepen en de cliënten
in het vizier te hebben in de aanpak van het virus.
Valente leverde herhaaldelijk input voor de richtlijn corona en maatschappelijke opvang van VWS.
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Op 12 oktober 2020 nam Esmé Wiegman op uitnodiging van de vaste Kamercommissie voor VWS van
de Tweede Kamer deel aan het rondetafelgesprek over de gevolgen van corona in de langdurige zorg
en in de opvang.
We hebben ingezet op moties voor onze branche, en extra aandacht voor onze doelgroepen
gegenereerd. Niet om voorrang te krijgen, maar altijd om de unieke situatie van dakloze burgers,
mensen in beschermd wonen en slachtoffers van huiselijk geweld te benadrukken.
Daarnaast is er contact met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over de continuïteit rond de forensische
zorg. We onderhouden goed contact met de leden om signalen op te pakken en suggesties te delen.
In april stelde VWS gratis 100.000 mondkapjes beschikbaar aan onze branche. Zo’n veertig leden
hebben hiervan gebruik gemaakt. Valente heeft, samen met Kwintes, de distributie hiervan op zich
genomen, en nam de verzendkosten voor haar rekening.
Via Valente, Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse ggz kwamen Valente-leden in aanmerking
voor de zorgbonus die vanuit VWS werd uitgedeeld aan medewerkers die hebben bijgedragen aan het
bestrijden van de coronapandemie.
De sector en Valente zijn door de crisis veel in het nieuws geweest, onder andere omdat het
ongelijkheid blootlegde, de ogen opende voor psychische kwetsbaarheid en mensen voor de vraag
stelde: hoe blijf je thuis als je dakloos bent?
Op de website van Valente is een pagina ‘Valente en corona’ ingericht, die gedurende de
crisismaanden van 2020 op een prominente plek stond en veel is geraadpleegd. Hier staan
documenten zoals richtlijnen van Rijksoverheid, draaiboeken, goede voorbeelden van leden. Ook
hielden – en houden – we een coronanieuwsfeed bij die steeds wordt geactualiseerd. Zie hiervoor:
https://www.valente.nl/valente-en-corona/

Basisnetwerk maatschappelijke opvang
Het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is geïnitieerd binnen Valente vanuit de visie van de
netwerkorganisatie. Van, voor en door de leden zal dit basisnetwerk de verbindingen verstevigen. Er
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is een kerngroep gevormd o.l.v. Guusta van der Zwaart (Tussenvoorziening) om het basisnetwerk van
start te laten gaan. Het basisnetwerk voorziet in een behoefte van delen van kennis en ervaringen.
Binnen het basisnetwerk is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de actualiteit: de impact van de
coronacrisis en de inzet die nodig is om de enorm gegroeide dak- en thuisloosheid te lijf te gaan.
Housing First is een themagroep geworden, met een nauwe verbinding met het basisnetwerk. In
november werd bekend dat ZonMw Housing First Nederland komende twee jaar steunt met een
subsidie om de activiteiten te verbreden en verduurzamen.
Er is steun voor een themagroep schulden en armoede, opnieuw van, voor en door leden. Deze
verbindt leden met het netwerk, onderling en aan lopende initiatieven als het project ‘Vroegsignalering
en Schuldhulp’ en nieuwe projecten. Een groot deel van de Valente-doelgroepen kampt met schulden.
Er heeft al veel onderzoek plaatsgevonden en nog steeds. Er is zicht op een behoorlijke subsidie om
bestaande methodieken te digitaliseren en op te schalen. Meer hierover onder de kop
‘themanetwerken’.
We houden actief verbinding tussen G4-leden en basisnetwerk. Het G4-netwerk heeft enkele keren
online vergaderd. Dit netwerk bestaat uit MO- en BW-leden (maximaal drie per stad, de rest is
agendalid) en is vooral gericht op uitwisseling (corona-aanpak, aanpak dakloosheid, implementatie
Wlz, inkoop en aanbesteding, politieke updates). Het secretariaat wordt uitgevoerd door de
Tussenvoorziening.
De inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de maatschappelijke opvang is in opmars. Valente wordt
geregeld bevraagd op de aanwezige kennis om hierin bij te dragen, bijvoorbeeld op de onderwerpen
financiering en positionering van ervaringsdeskundigheid.
De landelijke Taskforce Wonen en Zorg heeft onvoldoende tot geen aandacht voor prestatieafspraken
tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders MO/VO/BW. Dit veroorzaakt enorme opstopping in
opvang en BW. De ambulantisering en transformatie dreigen hierdoor stil te komen liggen. Daarnaast
blijft de dakloosheid toenemen. Het is urgent dat alle gemeenten de doelgroepen MO, VO en BW tot
bijzondere doelgroep benoemen in hun prestatieafspraken en daar concrete doelen voor opnemen.
Valente ziet graag een aparte impuls met Bzk (onderdeel Taskforce) om te zorgen dat afspraken
gemaakt worden voor MO, VO en BW.
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Het Actieprogramma Weer Thuis is nog niet geheel afgerond. Deze in 2017 gestarte samenwerking
tussen Aedes, Leger des Heils, Valente en VNG loopt begin 2021 nog door. In elf regio’s is actief
ondersteuning geboden bij de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en instellingen om
huisvesting voor onze cliënten mogelijk te maken en uitstroom te verbeteren. Hierbij werden niet
alleen bestuurlijke afspraken tot stand gebracht, maar werden deze ook vertaald naar een plan van
aanpak. Dit plan werd met managers en beleidsmedewerkers concreet uitgewerkt. Een
vervolgaanvraag voor dit succesvolle programma werd niet gehonoreerd. Met een webinar werd het
programma in samenwerking met Platform 31 afgesloten. De opbrengst van dit programma is verwerkt
in de Actieagenda Wonen (die in februari 2021 is gemaakt met 34 partijen waaronder Valente).
Alle 43 centrumgemeenten hebben een plan gemaakt om dakloosheid aan te pakken. Voor de
uitvoering in 2020 en 2021 ontvangen ze incidenteel 195 miljoen euro. De plannen zijn niet openbaar
gemaakt en variëren sterk tussen regio's. In veel regio's zijn Valente-leden actief betrokken bij de
uitvoering van de plannen. De staatssecretaris van VWS heeft 10.000 extra woonplekken beloofd aan
het einde van 2021 als beoogd resultaat. Of dit aantal daadwerkelijk gehaald gaat worden is niet
bekend.
Valente maakt deel uit van de Preventie Alliantie die door de staatssecretaris van VWS is ingesteld om
gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van preventie van dakloosheid. Gemeenten kunnen
een beroep doen op experts, deelnemen aan masterclasses en gebruik maken van een helpdesk en
uitwisseling van goede praktijken.
Valente werkte mee aan de eerste Monitor Dakloosheid die in december 2020 verscheen. Deze
monitor beslaat de eerste helft van 2020 en is uitgevoerd door KPMG in opdracht van het ministerie
van VWS. Alle 43 centrumgemeenten zijn gevraagd om de data-uitvraag ingevuld retour te sturen. Veel
centrumgemeenten hebben aangegeven geen goed zicht te hebben op thuisloze personen. Daarom is
de verwachting dat een groot deel van de thuisloze personen op dit moment nog niet bij de monitor
in beeld is. Daarnaast is van een aantal centrumgemeenten bekend dat zij de uitvraag geheel doorgezet
hebben naar de desbetreffende opvangorganisatie. Daarmee zijn alleen de personen in beeld gebracht
die bekend zijn bij de opvang en wordt niet bijgehouden welke personen bankslapers zijn. Deze
monitor geeft per definitie een onderschatting weer van het aantal dakloze mensen, concludeert
KPMG.
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Basisnetwerk vrouwenopvang
De coronacrisis drukte een groot stempel op de hulp bij huiselijk geweld in Nederland. Valente hield
vinger aan de pols bij maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijkheden bij leden voor veilige opvang
binnen de maatregelen van de overheid. Vrouwenopvangorganisaties zagen een daling van
aanmeldingen voor opvangplaatsen tijdens beide lockdowns en geringe toename na de eerste
lockdown.
Er is toenemende vraag naar chatgesprekken. Verschillende organisaties startten een chatfunctie in
2020. ‘Chat met Fier’ meldde een toename van 30-40% van chatgesprekken tijdens de lockdowns. We
uitten onze zorgen naar VWS over de hulp die hard nodig is achter de voordeur, vooral voor kinderen.
Om de Nederlandse ontwikkelingen in breder perspectief te analyseren, namen leden van het landelijk
netwerk deel aan internationale webinars van het Global Network of Women’s Shelters waarin over
landsgrenzen heen werd uitgewisseld over ‘planning, preparation and response to COVID-19’. In veel
landen is een stijging van druk op de vrouwenopvang te zien. In de webinars ging veel aandacht uit
naar veilig gebruik van digitale technologie om slachtoffers te blijven ondersteunen tijdens lockdowns.
Voor de vrouwenopvang hebben we gevraagd om bestuurlijk overleg met VWS. Thema’s liggen nu te
versnipperd door heel VWS. Contacten waren ’laag-ambtelijk'. VWS heeft daar gehoor aan gegeven.
Er zijn nu periodieke overleggen op managementniveau in de driehoek VNG-VWS-Valente. Daarnaast
is vrouwenopvang een vast thema geworden in de periodieke overleggen tussen Valente en
staatssecretaris Blokhuis.
VWS kende in de voorjaarsnota een structurele impuls van 14 miljoen toe aan de DUVO na een
jarenlange lobby door Valente en leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, en de verschijning
van het rapport ‘Opvangplaatsen voor acute crisissituaties’ van Regioplan. De exacte bedragen per
gemeenten verschenen in de septembercirculaire. De middelen zijn bedoeld voor het creëren van
benodigde extra opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen
van door- en uitstroomproblematiek.
Eind 2020 startte het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’. Alle vrouwenopvangorganisaties die lid zijn van Valente behalen het keurmerk in de komende drie jaar, volgens de auditcyclus van de eigen organisatie. De Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) is eigenaar van het
12

keurmerk. VON heeft aan de stichting Valente gevraagd de administratie en de daarmee
samenhangende relaties met de deelnemers aan het keurmerk uit te voeren.
Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang beraamde zich in het najaar op de ambitie van de komende
jaren: zonder drempels en in de keten doorbreken van het patroon van geweld in een vroeg
stadium, door te schakelen naar de juiste (hoog)specialistische, kwalitatieve hulp en deze te
bieden aan alle betrokkenen van het geweld op de beste plaats voor de cliënt(en). Deze ambitie wordt
in 2021 nader uitgewerkt aan de hand van vijf actielijnen in de zogenaamde transformatieagenda
2021-2023.
Najaar 2020 startte Valente een actieve lobby naar VWS en VNG in de lijn van de ambitie: het oplossen
van knelpunten rondom organisatie en financiering van (hoog)specialistische hulp bij huiselijk geweld.
Kern van de lobby is het oplossen van versnippering van hulp en financiering, en integrale hulp aan
kinderen en volwassenen. Doel is dit onderwerp op de agenda van het volgende kabinet te krijgen.
Valente hield vinger aan de pols bij de voortgang van de knelpunten uit het rapport ‘Vrouwen in de
knel’ van de Nationale Ombudsman. Valente stelde bij VNG en VWS aan de kaak dat voortgang stokt
bij knelpunten die een bovenregionale, landelijke of ministerie overstijgende aanpak behoeven. Op
verzoek van Valente komen VWS en VNG in 2021 met een plan voor verbetering.
Een pilot voor het versneld toekennen van kindgebonden toeslagen is in de zomer succesvol
afgerond. De Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst-Toeslagen, het ministerie van VWS
en Valente troffen in het najaar voorbereidingen voor landelijke uitrol in 2021. De pilot kwam voort uit
het bovengenoemde knelpuntenrapport.
De onafhankelijke Europese expertgroep van de Raad van Europa (GREVIO) deed onderzoek in
hoeverre Nederland haar verdragsverplichtingen t.a.v. het ‘Verdrag van Istanbul’ naleeft. Belangrijk
verbeterpunt is gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld. Het LNV schreef een brief aan de
Tweede Kamer. In de zomer nam Blijf Groep namens het LVN deel aan werksessies georganiseerd
door VWS. In december herinnerde Valente de Tweede Kamer aan de eerder gestuurde brief. Hieruit
volgde drie gesprekken met Kamerleden in jan 2021. Verdere acties van VWS en het kabinet (AO) zijn
verschoven naar begin 2021.
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“Ik kreeg veel ruimte om mijn
eigen traject samen te stellen.
Mijn traject wordt nu officieel
aangeboden, omdat het zo vaak
voorkomt bij slachtoffers van
huiselijk geweld”
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Het LNV heeft de ambitie uitgesproken om een landelijke chatfunctie voor de vrouwenopvang op te
zetten op met gebruik van kennis en ervaring van de huidige Chat met Fier. Valente ondersteunde
in de planvorming, het zoeken naar startfinanciering en de lobby voor landelijke financiering.
Het risico-screeningsinstrument is aan een update en/of vernieuwing toe. Het LNV keurde
het voorstel van Valente goed om dit in samenwerking te doen met de leerstoel van prof. dr. Janine
Janssen van de Open Universiteit. Visie op dit traject is: Janssen ondersteunt in de kennis en
ontwikkeling vanuit de uitvoerende medewerkers van vrouwenopvangorganisaties. In 2020 vond de
eerste verkenning plaats i.s.m. een denktank. De uitkomsten vormen de basis voor
opdrachtbeschrijving en plan van aanpak die gemaakt worden in 2021.
Valente en VNG legden de eerste hand aan een plan om de (landelijke) beschikbaarheid en bezetting
van opvangplaatsen voor acute crisissituaties beter inzichtelijk te maken. Enerzijds voor het creëren
van real-time informatie over beschikbare opvangplaatsen zodat landelijke plaatsing van cliënten
efficiënt gaat. Anderzijds voor het meten van de capaciteitsvraag en bezettingsgraad, zodat er
beleidsinformatie ontstaat. Voortbouwen op eerdere ontwikkelingen is hierbij een randvoorwaarde.
Voor structureel beheer, verspreiding, verbetering en borging van de methodiek De Nieuwe Toekomst
is een geschikte partner gevonden. Voorbereidingen werden getroffen voor de officiële overdracht van
het eigendom van de methodiek van Valente en de Nederlandse Vrouwenraad aan Stichting 180 in
begin 2021. De Nieuwe Toekomst is gericht op bevorderen van economische zelfstandigheid ter
voorkoming van herhaling van huiselijk geweld. De overdracht van de methodiek aan Stichting 180
heeft op 18 januari 2021 plaatsgevonden.
De Algemene Rekenkamer verklaarde in mei de besteding van gemeenten aan gespecialiseerde
onderdelen van de DUVO onrechtmatig. De oplossing voor het komende jaar is een specifieke
uitkering (SPUK). Valente lobbyt bij VWS voor een permanente oplossing.
Valente werkte mee aan diverse landelijke trajecten van ketenpartners als sparringspartner, lid
begeleidingscommissie of meelezer. O.a. met het College voor de Rechten van de Mens, gemeenten
en de Ombudsman en het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.
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Basisnetwerk beschermd wonen & begeleiding
In het opstartjaar van Valente zijn er drie bijeenkomsten voor BW&B-leden georganiseerd, waarin
(digitale) ontmoetingen, kennis delen en inspiratie op het gebied van onze maatschappelijke opgave
(sociale inclusie en participatie) centraal staat. Belangrijke lobbythema’s die werden besproken zijn:
de Wlz, de doordecentralisatie en de Wmo-tarieven die onder druk staan.
Kenmerk van het basisnetwerk BW&B is dat het principe ‘van-voor-door leden’ centraal staat. Er is
een goede verbinding met andere netwerken binnen Valente (zoals de landelijke onderzoeksagenda
en het forensisch netwerk) en netwerken buiten Valente (zoals over de Brug II, radicale vernieuwing
ggz, netwerkpsychiatrie). Het basisnetwerk BW&B is ook veel kennisnetwerken rijk, zoals het netwerk
kwaliteit en zorg, het netwerk ervaringsdeskundigen en het netwerk Wlz.
In 2020 heeft Artie van Tuijn een artikel geschreven: ‘De ontwikkeling van de RIBW’s: we moeten weg
uit de achterhoede’ met daarin een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling van RIBW’s inclusief
de huidige uitdagingen en ambities. In het basisnetwerk BW&B is op 9 april de notitie ‘Zichtbaarheid
en ambitie van het basisnetwerk BW&B binnen Valente’ besproken, als vervolg op het artikel van
Artie van Tuijn. De notitie bevat een helicopterview naar aanleiding van de huidige actualiteit alsmede
bezinning op een vernieuwde en met name vernieuwende positionering van de RIBW c.q. het
Beschermd Wonen en Begeleiding in de nabije toekomst.
Vernieuwd concept Beschermd wonen en begeleiding is hét hoofdthema voor het basisnetwerk
BW&B in 2020 geweest. In de bijeenkomst van 4 juni hebben de leden de opdracht gegeven om stevig
door te pakken op de ontwikkeling van een vernieuwd concept BW&B en de bijbehorende
positionering (van achterhoedespeler naar voorhoedespeler). De agendacommissie heeft dit in de
zomervakantie voortvarend opgepakt. Er zijn twee bureaus geselecteerd die ons hierin begeleiden
(Bureau de Bont – sterk in organisatieontwikkeling – en reclamebureau Helder Groen – sterk in
strategie, identiteit en campagnes). In september is een kick-off meeting geweest, twee
voorbereidende ontwerpsessies met de kerngroep en een verdiepingssessie met de leden van het
basisnetwerk BW&B op 23 september en 18 november. Dit heeft een ontwerp voor het vernieuwd
concept BW&B opgeleverd, inclusief een afwegingskader voor organisaties en een ontwikkelagenda.
In 2021 is een start gemaakt met het positioneringsvraagstuk en een communicatiestrategie.
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Er wordt een vervolg gegeven aan Over de brug I. Vanuit Valente is HVO-Querido hierbij betrokken.
Doelen van Over de brug II zijn extra inzet om de ambities van Over de brug I (1/3 meer herstel in
2025) alsnog te realiseren. Dit impliceert niet alleen substantieel meer herstel van degenen die al tot
de doelgroep behoren, maar ook substantiële inzet op preventie van EPA. Prioriteiten: praktische
handreikingen voor de uitvoering maken, knelpunten op systeemniveau inventariseren en agenderen,
cliënten en hun naasten nauwer betrekken, betere randvoorwaarden voor maatschappelijke
participatie, vanzelfsprekende toegang tot state-of-the-art ggz, integrale ondersteuning bij psychische
nood en sociale problemen, betere preventie van chroniciteit, andere visie op psychische
aandoeningen.
Valente neemt via HVO-Querido deel aan het kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.
Er is een kennisagenda in ontwikkeling met als thema’s: kruisbestuiving met andere vormen van
stigma, VN-verdrag Inclusieagenda gemeenten, stigmatisering door professionals sociaal domein,
kennisagenda stigma leefomgeving, en interventies (zelf)stigma toepassen op leefomgeving. Deze
thema’s hebben nauwe raakvlakken met de speerpunten alsook de landelijke onderzoeksagenda van
Valente.
Op initiatief van het LOC Waardevolle zorg, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos is Valente
betrokken bij de start van 'radicale vernieuwing in de langdurige ggz'. Dit idee komt voort uit de
verpleeghuiszorg waar al enige jaren de beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg' loopt. Het
woord ‘radicaal’ in deze naam is afgeleid van radix, wortel in het Latijn; vernieuwing die begint bij de
wortel, in de praktijk dus. De aanleiding voor het initiatief is de toegang tot de Wlz die voor ggz-cliënten
per 2021 mogelijk wordt. Meerdere leden hebben zich inmiddels gemeld om deel te nemen aan de
koplopergroep. Ook enkele zorgkantoren en de IGJ nemen deel aan het initiatief. Het project wordt
mede gefinancierd door drie directies van het ministerie van VWS, namelijk de directies
Maatschappelijke Ondersteuning, Langdurige Zorg en Curatieve Zorg.
In 2020 is er een onderzoek naar wachttijden en -lijsten door de VNG en VWS geweest in beschermd
wonen. Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds het in kaart brengen van de huidige situatie
rondom wachttijden/-lijsten binnen beschermd wonen (inclusief oorzaken, knelpunten en mogelijke
oplossingsrichtingen). Anderzijds inzicht krijgen in de hoogte van de wachttijden/-lijsten en de duiding
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daarvan binnen beschermd wonen per regio (zijnde beschermd wonen/maatschappelijke opvang
regio). Dit heeft geresulteerd in een rapportage die aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Valente is partij in het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’. Vanuit Valente neemt Cordaan deel
aan de stuurgroep. Aan de projectgroep nemen een beleidsadviseur van Valente en een medewerker
van Cordaan en Cosis deel. In februari hebben we met elkaar gebrainstormd over wat we willen
bereiken op het gebied van (arbeids)participatie en besloten om een inhoudelijke agenda te maken en
uit te voeren (als onderdeel van het jaarplan BW&B). Het convenant zien we als een voertuig, maar er
zijn ook andere voertuigen die we beter willen benutten. Het ontwikkelen van de inhoudelijke agenda
pakken we samen met het basisnetwerk MO op. Hierbij is de insteek om ook aandacht voor de zeer
grote LVB-groep te vragen en mensen met psychosociale problematiek die geen ggz-diagnose hebben.
Op 6 maart vond de 10de Landelijke ontmoetingsdag voor cliëntenraden plaats. Het onderwerp was
eigenaarschap. De opkomst was hoog (ca. 80 personen) en er waren ook opvanginstellingen aanwezig.
Uit de evaluatie en de uitkomsten van de workshops komt geen eenduidig beeld als het gaat om het
verbreden van de landelijke ontmoetingsdag naar cliëntenraden van MO en VO. Een deel wil de eigen
identiteit en cultuur behouden en een eigen dag voor BW houden. Een ander deel geeft aan naar de
gemeenschappelijke deler te kijken. De cliëntenraad van RIBW Nijmegen & Rivierenland organiseert
de volgende Landelijke ontmoetingsdag voor cliëntenraden (september 2021).
Het basisnetwerk BW&B is een nieuw zelforganiserend netwerk van accountmanagers rijk, op
initiatief van RIBW Nijmegen & Rivierenland en Leviaan. Het netwerk accountmanagers heeft elkaar
inmiddels twee keer ontmoet. Met zeven aanwezigen was ongeveer een derde van de RIBW’s
vertegenwoordigd. In de bijeenkomsten staat de uitwisseling van de belangrijkste ontwikkelingen
centraal (Wlz, aanbestedingen, huisvesting, bezuinigingen en ambulantisering). De eerste bijeenkomst
vond plaats bij Leviaan, de tweede keer bij RIBW Nijmegen & Rivierenland. De derde bijeenkomst vindt
plaats bij Kwintes. Mooi voorbeeld van het principe van-voor-door leden.
Het netwerk ervaringsdeskundigen van Valente groeit. Er is veel behoefte aan ontmoeten en
kennisdelen. De landelijke ontmoetingen kunnen vanwege corona op dit moment niet plaatsvinden.
De coronacrisis is voor ervaringsdeskundigen een zware tijd, zowel op privé vlak i.v.m. meer isolatie
en onrust en wegvallen van structuur, als op werkgebied. Vanuit Valente is het netwerk benaderd met
de vraag wat wij kunnen betekenen. Te denken valt aan een webinar of ontmoetingen via Zoom om
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zo te delen, te steunen en van elkaar te leren tijdens de coronaperiode. In 2021 worden er weer
netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Een belangrijk speerpunt genoemd in de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang is de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en
betrokkenheid van de omgeving. Vanuit dit speerpunt is de Vliegende Brigade ontstaan, een tweejarig
project in samenwerking met MIND en werkplaats Como. De Vliegende Brigade gaat ongevraagd en
op vraag van de leden, gemeenten en andere organisaties outreachend ondersteunen op knelpunten
en vraagstukken rondom dit thema. De Vliegende Brigade gaat naast input leveren ook veel kennis
ophalen. Dit gaat gedeeld worden d.m.v. een kennisbank op https://ervaringskennis.nu en
https://www.ervaringsinzet.nu. Zo komt deze kennis ook beschikbaar voor andere organisaties en de
leden.
Het ministerie van VWS heeft vanuit het hoofdlijnenakkoord ingezet op het ontwikkelen van een nieuw
kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen in de ggz. Het doel hiervan is om de komende jaren
ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren. Valente neemt hier via de ervaringsdeskundige
beleidsadviseur actief aan deel en betrekt kennis vanuit de leden op dit onderwerp.
Valente heeft gekozen voor herstel en ervaringsdeskundigheid als een van de speerpunten. De inzet
van ervaringsdeskundigen is onlosmakelijk verbonden met de herstelvisie en niet meer weg te denken.
Er is op dit gebied echter ook nog veel te winnen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een position
paper herstel en ervaringsdeskundigheid vanuit Valente, die kan helpen in het versterken van de visie
op en de ontwikkeling en de implementatie van herstel en ervaringsdeskundigheid binnen
organisaties.
In februari 2018 is – op de innovatiedag georganiseerd door de RIBW Alliantie – een niet officiële
samenwerking tot stand gekomen tussen RIBW Brabant en RIBW Nijmegen & Rivierenland. Ze vonden
elkaar in het inspireren, delen van informatie en ondersteunen van elkaars eHealth-projecten. Sinds
augustus 2020 is ook Kwintes hierbij aangesloten en denkt mee vanuit hun innovatielab. Deze
samenwerkende RIBW’s hebben op 17 november een bijeenkomst voor alle RIBW’s georganiseerd om
samen op te trekken in hun missie om alle RIBW ’s ehealth ready te maken. Er is een e-health netwerk
in oprichting dat kan bijdragen aan het vernieuwd concept RIBW waarin vernieuwing ook centraal
staat. Opnieuw een mooi voorbeeld van het principe ‘van-voor-door leden’.
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“Nu kunnen we samen aan een
toekomst gaan denken”
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Van januari tot en met juni 2021 wordt onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht
besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen
met een (psychische) kwetsbaarheid. We zien de talkshows van het congres ‘Beweging in
kwetsbaarheid’ als een mooie versterking op de beweging die Valente op gang wil brengen, namelijk
dat kwetsbaarheid iets is van ons allemaal. Aanleiding voor de talkshows is onder meer ‘5 jaar na
Dannenberg’. Valente is via de programmacommissie betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen.
De geschetste beweging in de thema’s sluit goed aan op de vernieuwde positionering van RIBW’s als
voorhoedespoeler in het sociaal domein met een brede focus op alle levensgebieden, welzijn en
gezondheid vanuit een preventieve aanpak.
De agendacommissie van het basisnetwerk BW&B heeft regelmatig op de achtergrond overleg over de
coronacrisis. We vragen verschillende mensen gericht op bepaalde onderwerpen om input ten
behoeve van de lobby door Valente. Als basisnetwerk BW&B richten we ons vooral op de
langetermijneffecten van de coronacrisis en het geven van een impuls aan het vernieuwd concept
RIBW en de innovatiekracht. Richtlijnen en continuïteit van financiering worden voornamelijk op
andere plekken binnen Valente/de Nederlandse ggz opgepakt.
Louise Olij (HVO-Querido) en Paola Buitelaar hebben het artikel ‘Als we samen kwetsbaar zijn, zijn we
samen één’ geschreven naar aanleiding van de coronacrisis: wat leert de coronacrisis ons over
kwetsbaarheid en kracht van mensen met ernstige psychische problemen?
Het hoofdlijnenakkoord ggz richt zich vooral op curatieve thema’s. Thema’s waar Valente zich voor
inzet: consultatiefunctie, kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen, visie op het ggz-landschap
(traject Paul Blokhuis). Vooralsnog stagneert de voortgang op veel onderdelen, waaronder financiering
voor de consultatiefunctie.
De VNG organiseert voor gemeenteambtenaren wooncirkels met als centrale vraag: hoe maken we
samen die transitie, waarbij meer verantwoordelijkheden – die nu nog bij een beperkt aantal
centrumgemeenten liggen – straks bij alle gemeenten gaan landen? Valente levert vanuit haar
expertiserol een bijdrage aan deze leercirkels beschermd wonen.
Valente en de Nederlandse ggz zijn gezamenlijk opdrachtgever van de ontwikkeling van een
Kwaliteitskompas Langdurige ggz, deNLggz neemt hier het voortouw in. Doel is de ontwikkeling van
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een ‘domeinonafhankelijk’ kompas, dat uitgaat van de ‘levensbrede’ ondersteuningsbehoeften van
psychisch kwetsbare mensen zelf, en dat niet gehinderd wordt door de grenzen van wettelijke kaders
of financieringsstromen. Met zo’n kwaliteitskompas in de hand wordt het gemakkelijker om te
overleggen met stakeholders op lokaal, regionaal en landelijk niveau over hoe de kwaliteit van het
behandel-, begeleidings- en ondersteuningsaanbod ter plekke naar een hoger plan te tillen. Het
voorstel voor het kwaliteitskompas langdurige ggz is voorgelegd aan de partijen aan het
hoofdlijnenakkoord. Zij hebben geen akkoord gegeven om het kwaliteitskompas te gaan ontwikkelen.
deNLggz en Valente bekijken nu hoe hier mee verder te gaan, aangezien het kwaliteitskompas
langdurige ggz ook benut kon worden voor het nog te ontwikkelen kwaliteitskader Wlz.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bezig met het ontwikkelen van een voorlopig
toetsingskader IGJ voor ggz in de Wlz. Vanaf 2021 houdt de IGJ toezicht op de kwaliteit van de zorg
die aanbieders van beschermd wonen in de Wlz bieden aan ggz-cliënten. Het toetsingskader voor de
Wlz-ggz wordt onder meer opgebouwd vanuit de bevindingen bij beschermd wonen (o.a. Handreiking
Toezicht BW van de VNG) en aangevuld met aspecten die ook van toepassing zijn bij de ggz, GHZ, V&V
en jeugd. Valente neemt deel aan de klankbordgroep van de IGJ. Het is de bedoeling dat het
toetsingskader in 2021 gereed is.
Minister De Jonge kondigde aan dat de IGJ zich in 2020 in samenwerking met gemeentelijke
toezichthouders specifiek zou richten op instellingen voor beschermd wonen. De
verantwoordelijkheid voor het toezicht op beschermd-woneninstellingen in het kader van de Wmo
2015 blijft daarbij bij de gemeenten liggen. RIBW Groep Overijsel neemt namens Valente deel aan de
klankbordgroep. In september is een eerste bijeenkomst geweest waarin de projectaanpak is
besproken. Onze inzet is dat het toetsingskader Wmo en het toetsingskader Wlz goed op elkaar
aansluiten.
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Themagroepen en kennisnetwerken
Kinderen in de opvang
Op 2 maart 2020 vond een oprichtingsvergadering plaats van de themagroep ‘Kinderen in de opvang’.
Hanneke Bakker (Blijf Groep) is voorzitter van deze themagroep. De samenstelling van de groep is in
2020 uitgegroeid tot een goede vertegenwoordiging van de basisnetwerken vrouwenopvang en
maatschappelijke opvang. De themagroep ziet een groeimodel voor zich naar opvoedingscontexten in
beschermd wonen. Een digitale heidag op 13 oktober bracht koers aan de twee belangrijkste
activiteiten van het themanetwerk in de komende jaren.
Ten eerste: De themagroep heeft als doel ervoor te zorgen dat de kinderen in de opvang hulp krijgen
conform de kwaliteitseisen van het door de ALV in 2019 vastgestelde normenkader ‘kinderen in de
opvang’. Dit betekent dat de leden deze normen accepteren en op alle noodzakelijke niveaus ervoor
pleiten dat de sector deze normen kan implementeren. Op verzoek van de themagroep gaf het
basisnetwerk maatschappelijke opvang in november 2020 akkoord voor uitbreiding/aanpassing van
het normenkader voor toepassing in de MO.
Ten tweede: Het beheer van methodiek Veerkracht moet goed belegd en uitgevoerd worden. Begin
2020 hebben de basisnetwerken MO en VO ervoor gekozen om Veerkracht in eigen beheer te
organiseren via de van-voor-door constructie. De uitvoering hiervan kwam in 2020 langzamer dan
wenselijk van de grond.
Tot slot heeft de themagroep als taken: belang van kwalitatieve opvang en begeleiding aan kinderen
agenderen binnen en buiten de vereniging, fungeren als aanspreekpunt, het monitoren van de
voortgang en het zorgen voor publiciteit. Deze taken zijn in 2020 weinig voorgekomen door de
opstartfase van de themagroep en doordat landelijke onderzoeken vertraagd zijn naar 2021.

Forensische zorg
De meerjarenovereenkomst met afspraken tussen het ministerie en branches voor de forensische zorg
is aangevuld met een addendum. Onder het hoofdstuk ‘Kwaliteit en veiligheid van zorg’ is de volgende
passage opgenomen: ‘Binnen de instellingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
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waar cliënten met een forensische titel verblijven, is de veiligheid van alle cliënten, van het personeel
en de omgeving een belangrijk onderwerp. Maatregelen zoals bedoeld voor de (zwaar) beveiligde
klinieken passen hier echter niet. Vanaf medio 2020 start Valente met de betrokken aanbieders een
traject om te komen tot voorstellen voor huisregels en private afspraken die kunnen worden gemaakt
tussen de cliënt, de aanbieder en in voorkomend geval de reclassering ter waarborging van de
veiligheid.’
Ook voor de forensische zorg geldt, dat de coronacrisis veel aandacht vraagt. We worden dagelijks
door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.
Deze delen we met onze leden via onze website en in de nieuwsbrieven. We hebben input geleverd
voor een Q&A over de fz en voor afspraken over de continuïteit van de zorg en de financiering. Het
bleek lastig om snel tot werkbare continuïteitsafspraken te komen met Justitie. We trekken hierin
samen op met de andere branches. (Op het moment van dit schrijven is het traject nog niet afgerond.)
Ook voor cliënten met een forensische titel die verplichte zorg ontvangen is het belangrijk om
afspraken voor alle betrokken duidelijk vast te leggen. Zij hebben niet alleen te maken met de
zorgaanbieders, maar veelal ook met de reclassering. Enkele enthousiaste leden hebben een concept
opgesteld voor samenwerkingsafspraken tussen cliënt, reclassering en zorginstelling (verblijf en
ambulante begeleiding). De reclassering doet hier ook in mee. We verwachten binnenkort de
definitieve versie te kunnen presenteren.
We ontwikkelen nieuwe initiatieven in samenwerking met het EFP. Op 19 november is het startsignaal
gegeven van het kwaliteitsnetwerk forensische zorg voor BW- en MO-aanbieders. Een grote groep
belangstellende leden heeft zich hiervoor opgegeven.
Het Programma Forensische Zorg van het Ministerie van J en V eindigt eind 2020, maar er is in die tijd
veel gebeurd. We zijn in de werkgroepen en op bestuurlijk niveau betrokken bij de ontwikkeling van
een visiedocument, het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, de digitalisering van de plaatsing
en de opzet van een forensisch CV.
Een belangrijke pijler is het kwaliteitskader voor de forensische zorg. We vinden de borging en de
verbetering van de kwaliteit bijzonder belangrijk, maar houden ook graag ruimte voor een eigen
invulling van de zorg en ondersteuning van de groep fz-cliënten.
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De Taskforce FZ houdt zich bezig met het uitvoeren van de meerjarenafspraken voor de periode tot
en met 2021. Denk dan aan het forensische vakmanschap, de arbeidsmarktproblematiek en het
verminderen van de administratieve lasten. De aftrap van de arbeidsmarktcampagne was op 13
augustus. De ontwikkelde toolkit kan door alle aanbieders van forensische zorg worden gebruikt.
Commercials maken onderdeel uit van deze campagne. Zie ook www.werkenindeforensischezorg.nl
Samen met de NLggz en de VGN denken we na over de thema’s voor de bestuurlijke agenda voor de
komende jaren. Op 12 oktober zijn de voorstellen besproken met Minister Dekker. We vroegen o.a.
aandacht voor een goede aansluiting op het sociaal domein, de inzet van ervaringsdeskundigheid en
destigmatisering. Uiteraard hebben we aandacht voor de verdere uitwerking en implementatie van
het kwaliteitskader.
De inkoop van forensische zorg zal voor de periode 2022 en 2023 anders gaan dan de afgelopen
periodes. De aanbesteding via een open house procedure leidde tot een sterke groei van het aantal
contractanten en weinig sturingsmogelijkheden voor het ministerie. Een onderzoek naar een andere
aanpak van de aanbesteding is gestart. Leden kunnen hierover meedenken. We verwachten dat de
toetredingsdrempel wat hoger zal worden en het totaal aanbieders mogelijk wat minder. Het biedt
wellicht ook kansen voor leden die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een kwalitatief
hoogwaardig dienstenpakket voor forensische cliënten.
Professionals van onze leden participeren in verschillende werkgroepen – behorend bij de Taskforce
FZ, het Programma FZ en de samenwerking met het EFP – denken mee over de ontwikkelingen en
komen met initiatieven.
Als vereniging zetten we dit najaar de eerste stappen om ook op bestuurlijk niveau een netwerk op te
zetten. Hier kunnen de strategische speerpunten van Valente op het terrein van de forensische zorg
worden geagendeerd kan worden meegedacht over de prioriteitstelling wat betreft inzet van leden en
bureau.
Op 23 november organiseerden we in samenwerking met Q-Consult de consultatiebijeenkomst voor
het Kwaliteitskader Forensische Zorg en aansluitend de aftrap voor het bestuurlijke themanetwerk fz
van Valente o.l.v. Joost Harkink. We hebben het voornemen om vanaf 2021 vier keer per jaar met het
themanetwerk bijeen te komen.
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Valente heeft de samenwerking met het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
geïntensiveerd en een reeks podcasts gemaakt met veel ruimte voor ervaringskennis binnen de
forensische zorg. Er zijn diverse online bijeenkomsten georganiseerd waar Valente een bijdrage heeft
geleverd op de implementatie van ervaringsdeskundigheid.
De discussies over de financiering van de omzetderving en de meerkosten 2020 i.v.m. corona zijn eind
2020 afgerond. Begin 2021 start het overleg over 2021.
Op 15 december was de evaluatie van de Forensische Deskundigheidsbevordering BW en MO. We
zetten de samenwerking met het EFP in 2021 voort.

Armoede en schulden
Er is regelmatig overleg gevoerd binnen de ArmoedeCoalitie en er is actief bijgedragen aan de
speerpunten van dit brede gremium. Een van de belangrijkste punten is het verhogen van het
minimuminkomen (zowel salaris als uitkering) om daarmee te zorgen dat mensen in staat zijn hun
reguliere lasten te voldoen. Dit impliceert ook een terugdringing van de toeslagen met alle problemen.
Daarnaast moet de schuldenaanpak worden verbeterd en vroegsignalering en preventie actief worden
ingezet. Een Sociaal Stembusakkoord i.v.m. de verkiezingen wordt mee voorbereid (Valente maakt
deel uit van de Kerngroep en schrijft mee).
Valente heeft in 2020 regelmatig overlegd met het programma Schouders Eronder (SWN, VNG, Divosa,
LCR en NVVK) dat zich richt op het verbeteren van de gemeentelijke schuldhulp. Er moet meer
aandacht komen voor kwetsbare groepen; dit wordt in samenwerking Valente en de partners in de
meerjarenagenda en Schouders Eronder besproken en uitgewerkt. Er is een Leernetwerk schulden in
de opvang en BW opgezet met Schouders Eronder. Er zijn i.s.m. de NVVK versnellingstafels opgezet
om de knelpunten en successen in de schuldhulpverlening voor de MO-/BW-doelgroep te
inventariseren en oplossingen te bedenken.
We hebben contact met belangrijke stakeholders als de VNG, de Belastingdienst, organisatie van
deurwaarders en bewindvoerders.
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Er is meegeschreven aan een boek van FNV over verhoging van het minimumloon: ‘Denkend aan 14
euro’.
Valente werkt mee aan twee onderzoeken gesteund door de NWO: onderzoek HU naar effectieve
interventies om schuldenaren te ondersteunen (i.s.m. tal van partijen waaronder Valente) en
onderzoek UMC Radboud naar het doorbreken van armoedestress, gezondheidsrisico’s en
oplossingsrichtingen (i.s.m. tal van partijen ook uit medische sector).
Valente heeft meegewerkt aan het onderzoek van het ministerie van SZW naar belemmeringen om
woningen te delen. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Significant, naar aanleiding van moties
van CDA en SP in de Tweede Kamer over de effecten van de kostendelersnorm op dakloosheid. Uit het
onderzoek is gebleken dat jongeren die opgroeien in een bijstandsgezin significant vaker van hun adres
worden uitgeschreven als zij 21 jaar worden (en de kostendelersnorm moet worden toegepast) dan
jongeren in gezinnen met een laag inkomen dat niet uit bijstand bestaat. Inmiddels heeft de
staatssecretaris van SZW opdracht gegeven tot een verkenning van een andere vormgeving van de
kostendelersnorm.
Het project vroegsignalering en schuldenaanpak gesubsidieerd door VWS is eind 2020 afgerond. Er is
een mooie animatiefilm over schulden opgeleverd in samenwerking met diverse
(ervarings)deskundigen en de NVVK. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van
Budgetondersteuning op maat voor de BW-doelgroep. We hebben een pilot opgezet met de
Tussenvoorziening, woningbouwvereniging de Alliantie en Woongoed Zeist om dakloosheid te
voorkomen. Er is een onderzoek gedaan naar niet geziene schuldenaren aan de hand van een evaluatie
van vijf cases in Tilburg. Naast pilots en onderzoek is aandacht besteed aan tools en deskundigheid
van schuldenprofessionals in opvang en BW. Er is veel aandacht besteed aan het goed informeren van
professionals en cliënten over schulden en de aanpak. De opbrengsten van het project zijn openbaar
via de website www.schuldenindepopvangenBw.nl. Er wordt een vervolgaanvraag voorbereid. De
vraag naar ondersteuning door professionals is groot. Men heeft vrijwel bij alle cliënten te maken met
forse schuldenproblematiek.
Zoals aangegeven bij het basisnetwerk MO zal een themanetwerk Schulden en Armoede worden
opgericht. De eerste instellingen hiervoor zijn benaderd.
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“Ze zien me als mens met problemen en willen me
helpen, in plaats van dat ik een probleem bén”
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Landelijke onderzoeksagenda
Op het gebied van onderzoek gebeurt er veel: lokaal, regionaal en landelijk. Een gezamenlijke visie op
voor onze leden belangrijke onderzoeksthema’s was er nog niet. Daarom is Valente in 2020 het
themanetwerk landelijke onderzoeksagenda gestart. Hierin werken we aan het versterken van
samenhang, kennisopbouw en kennisdeling en zicht op en het invullen van lacunes.
We hebben een werkgroep ingesteld, die per 31-12-2020 bestaat uit Diana Roeg, programmaleider
onderzoek Kwintes, Marianca Hummels, voormalig adviseur MO gemeente Enschede (nauw betrokken
geweest bij het rapport ‘Staat van de nachtopvang’), Maaike van Vugt en Max Huber (senior
onderzoekers HVO-Querido), Frederique Leunissen (ambulant begeleider Sterk Huis, namens het
landelijk netwerk vrouwenopvang) en vanuit het bureau van Valente Paola Buitelaar, Linda van den
Brink/Esmé Wiegman en Essa Reijmers, beleidsadviseur onderzoek.
De werkgroep is vier maal bij elkaar geweest en heeft het kader Landelijke onderzoeksagenda 20202024 voorbereid. In de zomer is een conceptversie voorgelegd aan de basis- en andere
themanetwerken. Het concept (of delen daarvan) is ook besproken met een aantal externe
stakeholders zoals de werkgroep Deskundigheidsbevordering BW/MO van het EFP, een
wetenschappelijke adviseur en de Programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg, de bij het
European Observatory Homelessness FEANTSA betrokken bestuurder en enkele onderzoekers op deze
thema’s en met Prof. dr. Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open
Universiteit (leerstoel die mede gefinancierd wordt door Valente). De conceptnotitie is positief
ontvangen; feedback is door de werkgroep en beleidsadviseur verwerkt tot het kader landelijke
onderzoeksagenda 2020-2024 dat in oktober door het bestuur is vastgesteld.
Per 1 juni 2020 is Essa Reijmers voor 8 uur per week aangesteld als beleidsadviseur onderzoek (via
een detachering vanuit Blijf Groep) om de werkgroep en leden te ondersteunen bij het uitvoeren van
de agenda.
De werkgroep en beleidsadviseur hebben netwerkgesprekken gevoerd met diverse onderzoekers,
kennisinstituten en beleidsmakers die vanuit hun veld bezig zijn met onderzoeksagenda’s, waaronder
de projectleider Kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk NL, Phrenos en Movisie. Dit om af te
stemmen, aan te sluiten en om anderen te informeren over de voor Valente belangrijke thema's.
In november is een eerste online themabijeenkomst voor lidorganisaties georganiseerd door de
werkgroep. De samenwerking met Prof. dr. Janine Janssen en haar leerstoel (zie hierboven) is verder
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vormgegeven. Concreet resulteerde dit in een eerste webinar naar aanleiding van haar
boekpresentatie, dat op de website van Valente is terug te zien.
Voor 2021 zijn jaardoelen opgesteld door de werkgroep.

Basisset kwantitatieve gegevens
In de ALV van 2019 is besloten tot de ontwikkeling van een basisset kwantitatieve gegevens. Doel van
de basisset is om inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van onze doelgroep. Dit sluit aan op een
van de thema’s van de landelijke onderzoeksagenda, te weten ‘doelgroep in beeld’. Het inzichtelijk
maken van trends is van belang voor de landelijke en regionale belangenbehartiging. In 2020 is door
vertegenwoordiging vanuit onze leden en in nauwe samenwerking met Q-Consult Zorg deze basisset
ontwikkeld en getest. In juni is de basisset gepresenteerd aan het bestuur en is er een go gegeven op
het uitvoeren van de basisset. In september 2020 is de uitvraag gestart. Dit heeft geresulteerd in een
factsheet die gepresenteerd is in de ALV van november.

Inkoop en aanbesteden
Inkoop en aanbesteden is een belangrijk thema dat steeds belangrijker wordt door nieuwe
ontwikkelingen en modernisering van financieringswijzen. We zien dat er diverse ontwikkelingen en
initiatieven op het gebied van inkoop en aanbesteden binnen de Wmo zijn. Zo is er een landelijk
Programma Inkoop en Aanbesteden, zijn er diverse groepen van controllers/accountmanagers actief
binnen Valente, onderneemt het Ketenbureau i-Sociaal Domein activiteiten op dit gebied, is er een
Wmo-kostprijsmodel ontwikkeld voor RIBW’s waar andere leden interesse in hebben, verstevigen we
de samenwerking met Sociaal Werk Nederland en dNggz, willen leden samen optrekken op het gebied
van ambulantisering (scheiden wonen-zorg/huisvesting), krijgen we steeds meer signalen dat tarieven
niet meer kostendekkend zijn ondanks de AMvB reële tarieven, vindt vaker de gang naar de rechter
plaats en blijft de mate van indexatie een probleem. We organiseerden daarom op 26 november 2020
een netwerkbijeenkomst voor controllers/accountmanagers (van-voor-door leden) met als doel kennis
delen, knelpunten en kansen bespreken en samen optrekken op onder meer de bovengenoemde
ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen in de Wlz en forensische zorg.
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“Kinderen moeten gepaste hulp
krijgen. Anders krijg je een herhaling
van de geschiedenis en komen de
kinderen in precies dezelfde
geweldssituatie als waarvoor de
moeder is gevlucht”
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Overkoepelende thema’s
Strategie, beleid en communicatie
De PA-groep heeft een plan van aanpak voor de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021)
opgesteld en op basis daarvan een aantal concrete speerpunten opgesteld. De basisnetwerken hebben
input geleverd. De speerpunten zijn hier te vinden en verstuurd naar de programmacommissies van
de partijen. We zijn bij een paar partijen op gesprek uitgenodigd. Voor deze speerpunten is een
verhalenserie opgezet van tien artikelen; bij elk speerpunt vertelt een bestuurder over zijn/haar visie,
en vertelt een cliënt zijn/haar verhaal, om het speerpunt echt een gezicht te geven en te laten zien
waaróm het zo belangrijk is.
Vanuit het communicatienetwerk van Valente is onder meer een werkgroep ontstaan voor een
landelijke campagne destigmatisering. Dit initiatief ontstond vanuit de communicatiemedewerkers
van leden en Valente, omdat stigma en onbegrip in de wijk en verdere samenleving de communicatie
en het werk ’in het veld’ bemoeilijken. Door voornamelijk het coronavirus werd e.e.a. vertraagd maar
in 2021 is dit, samen met Samen Sterk zonder Stigma, weer voortvarend opgepakt. De eerste
materialen zijn in de maak, alsook een bestuurlijke coalitie.
Een aantal beleidsadviseurs heeft op uitnodiging van Housing First samen een training
beleidsbeïnvloeding/stakeholdersmanagement gevolgd. Een beleidsadviseur die de training heeft
gevolgd heeft hier een terugkoppeling van gedaan in het teamoverleg. Daar waar we vaak intuïtief
voor een bepaalde lobbystrategie kiezen, wil Valente steeds meer bewuste en doelgerichte strategieën
voor beleidsbeïnvloeding inzetten. Dat kan variëren van het samenwerkingsmodel opzoeken (‘met
elkaar’) tot activisme (‘tegenover elkaar’), waarbij we activisme pas inzetten als het
samenwerkingsmodel niets oplevert. In 2020/2021 werken we de strategieën uit.
In september volgde een groot aantal beleidsadviseurs, directiesecretaresse, directeur en
communicatieadviseur van Valente een socialmediatraining met een extern bureau om de online
aanwezigheid strategischer op te zetten. Die wordt nu verder uitgewerkt.
Zoals gepland is er een opzet gemaakt voor de kennisbank op de website van Valente om onder meer
brieven, methodieken en onderzoeken beschikbaar te stellen aan leden en andere stakeholders. Deze
opzet wordt nu uitgewerkt en begin 2021 wordt de (publieke) kennisbank gebouwd. Onderdeel
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hiervan zal ook de mogelijkheid zijn om alleen met andere leden uit te wisselen, en om onderling
contact te hebben (community).
Belangrijke resultaten zijn de toezegging van 16 miljoen euro extra voor de vrouwenopvang en 200
miljoen euro extra voor wonen met begeleiding om dakloosheid te voorkomen en aan te pakken. Bij
het bestuurlijk overleg op met staatssecretaris Blokhuis en de ministeries van SZW en Bzk heeft Bzk
aangegeven nog 50 miljoen euro extra voor woningen ter beschikking te stellen. In het rapport
’Inclusieve Samenleving’ van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen is voor 2021 en 2022 per
jaar € 150 miljoen gereserveerd en voor 2023 en 2024 € 100 miljoen euro per jaar voor
maatschappelijke ondersteuning van doelgroepen in onze sector.
Eind 2019 heeft de gezamenlijke werkgroep synergievoordelen van destijds GGZ Nederland en RIBW
Alliantie becijferd dat het wellicht mogelijk is om door samenwerking “achter de voordeur” en op
inhoud structureel € 250.000 te kunnen besparen. Voor 2020 is gekozen door GGZ Nederland om de
dubbelleden een eenmalige korting te geven, wat in totaal neerkwam op een bedrag van € 200.000.
Wat betreft het bereiken van inhoudelijke synergie heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. Ten
aanzien van de Wlz zal vanaf heden de Nederlandse ggz het voortouw nemen – en Valente ook
vertegenwoordigen – waar het gaat om de inkoop, de bekostigingsaspecten en de juridische
afwikkeling van het door zorgkantoren ingestelde hoger beroep. Valente pakt het inhoudelijke deel en
het kwaliteitsdeel op. Ten aanzien van de dossiers WMO en sociaal domein is een gezamenlijke
verkenning gestart om te kijken wat de te bereiken doelen zijn vanuit de beide verenigingen en wat de
beste strategie is die te bereiken. Tot slot zal in 2021 een voorstel worden gemaakt voor de wijze
waarop de beide waardenetwerken rond volwaardig burgerschap en sociale inclusie zich op een
efficiënte en effectieve manier tot elkaar kunnen verhouden.
De commissie contributie Valente bestaat uit Clemens Blaas, Gerard Stoop, Marina Hesen, Rob de
Jong en Esmé Wiegman. De commissie heeft een voorstel gedaan die op de agenda van de
bestuursvergadering geagendeerd staat. Dit voorstel is door de leden overgenomen wat betekent dat
er een jaar langer de tijd wordt genomen om te komen tot een nieuw contributiesysteem.
De werving en selectiecommissie bestaat uit Jan Alblas en Marleen van Eijndhoven uit het bestuur, en
Bert van Eijk en Marja van Leeuwen vanuit de leden. De commissie is ondersteund door Linda van den
Brink. De commissie werving en selectie heeft alle kandidaten die gesolliciteerd hebben uitgenodigd
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voor een gesprek en vervolgens een aantal kandidaten voorgedragen. De voordracht van de commissie
werving en selectie voor het nieuwe bestuur, die in zijn geheel is overgenomen door het bestuur, is in
de ALV van 18 november goedgekeurd door de leden wat heeft geleid tot een vernieuwd bestuur per
18 november 2020.
De samenwerkingsovereenkomst Valente – Sociaal Werk Nederland inzake de werkgeversfunctie is
geëvalueerd en verlengd.

Doordecentralisatie
We houden de lijnen met de VNG kort. De inzet van de VNG is gericht op middelen erbij in sociaal
domein, specifiek ook om doordecentralisatie BW en aanpak dakloosheid structureel te borgen. Daar
ondersteunen we elkaar. We zijn duidelijk geweest over de noodzaak tot wettelijke borging van
regionale afspraken en over de onuitvoerbaarheid van het woonplaatsbeginsel voor BW-cliënten.
In november maakte Valente een factsheet om de gevolgen van doordecentralisatie bw inzichtelijk te
maken. Deze is online verspreid.
Hoewel het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen (inclusief het bijbehorende ingroeipad) is
ontwikkeld, is dit nog niet in consultatie gegaan. De oorzaak hiervan is onder meer dat de herijking van
het Gemeentefonds een jaar is uitgesteld. Tijdens het bestuurlijk overleg tussen VNG, VWS en BZK op
7 december is geconcludeerd dat gemeenten hierdoor onvoldoende tijd hebben zich goed voor te
bereiden op de implementatie van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2022. Om deze reden is
besloten de implementatie van het nieuwe verdeelmodel uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit
betekent dat ook de voorgenomen invoering van het woonplaatsbeginsel tot dat moment zal worden
uitgesteld. Daarmee is invulling gegeven aan de motie van het Kamerlid Kerstens, die de regering in
januari opriep vooralsnog geen definitief besluit te nemen over de doordecentralisatie van beschermd
wonen en eerst eind dit jaar te evalueren of dan aan de bedoelde randvoorwaarden is voldaan. Er is
verder afgesproken met volle kracht door te gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2022 te starten
met de (inhoudelijke) doordecentralisatie van beschermd wonen. Binnen de huidige wettelijke en
financiële kaders is er voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten om dit op basis van het breed
onderschreven advies van de commissie Dannenberg te doen, aldus de deelnemers aan het bestuurlijk
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overleg. Valente concludeerde evenwel dat feitelijk sprake is van uitstel van de doordecentralisatie
naar 2023. Pas in 2023 ontvangen alle gemeenten middelen voor beschermd wonen.

Wet langdurige zorg
Er is een grote behoefte van leden om elkaar te ontmoeten op implementatievraagstukken rond de
Wlz. We zijn daarom gestart met een kennisnetwerkgroep Wlz die elkaar regelmatig ontmoet. Doelen
van de ontmoeting zijn: 1) het delen van kennis en ervaringen over knelpunten en oplossingen en 2)
het met elkaar optrekken en dingen samen uitwerken waar van meerwaarde. In 2020 zijn er vijf
kennissessies georganiseerd door RIBW K/AM, Cordaan, HVO-Querido en Valente. Regelmatig sluiten
ook landelijke partijen als VWS, Nza, ZN en het Zorginstituut aan om een presentatie te geven en/of
vragen te beantwoorden. Inmiddels bestaat het kennisnetwerk Wlz uit ca. tachtig deelnemers.
Onderwerpen die besproken zijn, zijn onder meer: indicaties, regierol, bekostiging, inkoop, i-Wlz,
model samenwerkingsovereenkomst en dagbesteding. In 2021 organiseren we wederom een aantal
kennissessies. In 2020 heeft Valente een Wlz-pagina op haar website ingericht waarin alle informatie
over de Wlz die relevant is voor leden is opgenomen. De presentaties en verslagen van de kennissessies
zijn ook op deze pagina te vinden.
Vanaf volgend jaar levert het merendeel van onze leden zorg aan ggz-cliënten met een Wlz-indicatie.
De regie over de combinatie van begeleiding en behandelzorg ligt bij de woonzorgaanbieder. De
samenwerking tussen de woonzorgaanbieder en de aanbieder van behandeling moet worden
vastgelegd in een overeenkomst. Een groep leden van Valente heeft een concept opgesteld voor een
modelovereenkomst invulling regiefunctie Wlz. Dit concept is doorontwikkeld in samenwerking met
de Nederlandse ggz en ter beschikking gesteld aan de leden.
De Nederlandse ggz en Valente hebben een gezamenlijke reactie gegeven op de ambtelijke
consultatievragen van de NZa m.b. t. de prestaties en bekostiging in de Wlz.

Internationaal
Valente is betrokken bij drie Europese netwerken: Mental Health Europe, FEANTSA en WAVE. In de
algemene ledenvergadering van juni 2020 hebben de hierin actieve bestuurders – Jan Berndsen, Jules
van Dam en Marion Suijker – het doel en het bereik van deze netwerken toegelicht.
35

FEANTSA heeft voor Nederland, in samenwerking met Valente, een nieuw landenprofiel opgesteld.
Binnen FEANTSA is veel kennis en ervaring uitgewisseld over de aanpak van corona in de
maatschappelijke opvang. Valente heeft meegewerkt aan een artikel in de Washington Post over de
aanpak van corona in Europa. Daarnaast is een actieve lobby opgezet in het Europese Parlement om
dakloosheid en woningnood hoger op de EU-agenda te krijgen. Dat is ook gelukt. De EU Commissaris
voor sociale zaken, Nicolas Schmit, heeft aangekondigd onder het Portugese voorzitterschap in 2021
een Europees Platform in te richten voor de aanpak van dakloosheid. Kim van Sparrentak, lid van
Europees Parlement namens Nederland, heeft een rapport met aanbevelingen voor de aanpak van
woningnood en dakloosheid gepresenteerd die grotendeels door het Europarlement zijn
overgenomen. Onder de naam ‘FEANTSA goes Orange’ heeft FEANTSA campagne gevoerd tegen
huiselijk geweld, 16 dagen lang, tussen 25 november en 10 december (Human Rights Day). Valente
heeft hieraan bijgedragen door in die periode berichten op sociale media over dit onderwerp te
plaatsen, en deze te delen met leden.

Administratieve lasten
Valente zet zich in om het ‘vermijdbare’ deel van de administratieve lasten bij leden terug te dringen
zodat meer beschikbaar is voor de cliënt. Deze lasten komen in elke financieringsvorm voor. Valente
heeft met nadruk de focus op de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de forensische
zorg.
Het Zorginstituut heeft in 2020 twee keer afstemming gezocht met bestuurders van Valente en andere
betrokkenen over het Actieprogramma iWlz. Dit programma is de eerste grote vernieuwing in de
manier waarop aanbieders informatie kunnen uitwisselen. Afgesproken is, dat de vernieuwing
fasegewijs verloopt en dat er per fase go- en no-go-momenten zijn. Er komen meerdere registers. Het
indicatieregister is het eerste dat gemaakt wordt. Daarmee kunnen aanbieders en gemeenten direct
bij de bron – het CIZ – de actuele indicatie van een cliënt kunnen inzien.
Ontwikkelingen in de Wmo 2015 en de Jeugdwet: informatie-uitwisseling tussen de aanbieder en
gemeente bevat volgens diverse onderzoeken een grote vermijdbare administratieve last. Valente
werkt, samen met andere zorgbranches, aan een verlaging van deze lasten. Tevens ligt de focus bij de
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implementatie van wetswijzigingen zoals het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet en binnenkort de
veranderingen voor opvang en beschermd wonen.
Voor de bestaande i-standaarden is een nieuwe release tot stand gekomen. Aanbieders kunnen
jaarlijks meedenken in de referentiegroepen.

Team Valente
Het team werkt aan verdere professionalisering door slim gebruik van Sharepoint. Een eenvoudig CRMbeheer is ontwikkeld en is begin 2021 gereed.
Johan Gortworst is met pensioen gegaan. Mijke Caminada is hem opgevolgd als coördinator van het
basisnetwerk Vrouwenopvang. Linda van den Brink heeft de taken van bestuurssecretaris van hem
overgenomen. Vanwege de uitbesteding van de financiële administratie hebben we afscheid genomen
van Ronald Cornet. Via detacheringsconstructies worden projectmatige werkzaamheden ondersteund
en langdurig zieke collega's vervangen.
Vanwege corona hebben we voor het grootste deel thuis gewerkt en samenwerking binnen het team
via digitaal contact vormgegeven.
Het functiehuis is herijkt. Er zijn nieuwe functieprofielen opgesteld voor directeur, bestuurssecretaris,
beleidsadviseur, communicatieadviseur en secretaresse. De functies kennen ook een nieuwe indeling.

Financiën
De financiële administratie is uitbesteed aan GGZ Nederland. Zie ook bij de synergievoordelen
Valente/Nederlandse ggz.
De overdracht van de financiële administratie is geregeld en verloopt goed. Alles is gedigitaliseerd.
Voor het jaar 2021 is er een jaarkalender opgesteld, waarin de P&C-cyclus is opgenomen. Deze is
afgestemd met de Nederlandse ggz en gaan we nog verder verfijnen.
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Nevenfuncties bestuurders
De heer J. (Jan) Alblas
• Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder Pameijer
• Directeur +Vijf
• Bestuurslid Valente (1-1-2020 tot 18-11-2020)
• Lid Raad van Toezicht AxionContinu
• Lid Raad van Toezicht Waardeburgh
• Lid Raad van Advies – Stichting Babyhuis
• Lid Raad van Advies – Stichting Beschermde Wieg
• Lid Werkveld Advies Raad – Avans Plus
Mevrouw J. (Hanneke) Bakker-Blok
• Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Blijfgroep
• Bestuurslid Vereniging Federatie Opvang (1-1-2018 tot 1-1-2020) / Valente (per 1-1-2020)
• Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 1-1-2018)
• Lid Raad van Toezicht Trias Jeugdzorg (per 1-4-2020)
De heer C. (Clemens) Blaas
• Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur HVO-Querido (tot 1-6-2020)
• Bestuurslid Vereniging Federatie Opvang / Valente (20-6-2018 tot 18-11-2020 penningmeester)
• Bestuurslid Stichting Federatie Opvang / Valente (20-6-2018 tot 18-11-2020 penningmeester)
• Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 20-6-2018)
• Voorzitter bestuur Stichting SIGRA (tot 1-6-2020)
• Bestuurslid Vereniging SIGRA (tot 1-6-2020)
• Bestuurslid Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie (tot 1-11-2020)
• Bestuurslid Wensenambulance Amsterdam en omstreken (tot 1-2-2020)
• Bestuurder van de Stichting Vrienden van HVO-Querido (tot 1-6-2020)
De heer H. (Harry) Crielaars
• Hoofdfunctie: Bestuurder SMO Traverse Tilburg (tot 1-4-2020)
• Bestuurslid Vereniging Federatie Opvang / Valente (20-6-2018 tot 18-11-2020)
• Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 20-6-2018)
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•
•
•

Voorzitter Stichting de Vlinder (hospice)
Bestuurslid Rickelman Stichting
Lid Adviesraad Avans Hogeschool

Mevrouw M. (Marleen) van Eijndhoven
• Hoofdfunctie: Bestuurder Moviera
• Bestuurslid Vereniging Federatie Opvang / Valente (tot 18-11-2020)
• Bestuurslid Stichting Federatie Opvang (22-11-2017 tot 03-12-2020)
• Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (22-11-2017 tot 18-112020)
• Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg
• Voorzitter Stichting Vrouwenopvang Nederland
• Voorzitter bestuur SafetyNed
• Vicevoorzitter Muziekvereniging Oefening en Uitspanning Goirle
• Procuratiehouder Stichting Steunfonds Moviera
• Voorzitter bestuur Button Up Goirle

Mevrouw M.J.P. (Marina) Hesen
• Hoofdfunctie: Bestuurder RIBW Brabant
• Bestuurslid Vereniging Valente (penningmeester) (per 18-11-2020)
• Bestuurslid Stichting Valente (penningmeester) (per 3-12-2020)
• Lid Raad van Toezicht Woningbouwcorporatie Laurentius (per 1-7-2017)
• Bestuurslid Stichting Kenniscentrum Phrenos (per 25-3-2018)
De heer E. (Edwin) ten Holte
• Hoofdfunctie: Bestuurder RIBW Nijmegen & Rivierenland
• Bestuurslid Valente (1-1-2020 tot 18-11-2020)
• Lid Raad van Commissarissen RegioPlus
• Lid Raad van Toezicht Moviera
• Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Samenwerkingsverband Neerbosch
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•
•
•
•

Mevrouw I.W.M. (Ineke) van Hooff
Hoofdfunctie: Bestuurder Kwintes
Bestuurslid Vereniging Valente (voorzitter) (per 1-1-2020)
Bestuurslid Stichting Valente (voorzitter) (per 1-1-2020)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Noord-Holland

De heer J.F.C. (Han) Jetten
• Hoofdfunctie: Bestuurder Stichting Leviaan
• Bestuurslid Vereniging Valente (per 1-1-2020)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Boogh (tot 1-9-2020)
• Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie WoonOpMaat (per 1-7-2020)
Mevrouw K.E.J.M. (Kitty) de Laat
• Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder SMO Helmond e.o.
• Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020)
• Lid dagelijks bestuur academische werkplaats Impuls
• Bestuurslid Stichting SaldoPlus
De heer D. (Douwe) van Riet
• Hoofdfunctie: Voorzitter raad van bestuur Stichting HVO-Querido
• Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020)
• Bestuurder Stichting vrienden van HVO-Querido
• Bestuurslid Vereniging Sigra
• Bestuurslid Stichting Sigra
• Lid raad van toezicht Stichting Zorggroep de Vechtstreek
• Lid raad van toezicht Rijndam Revalidatie
Mevrouw M.G. (Marita) Schreur
• Hoofdfunctie: Bestuurder Zienn/Het Kopland
• Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020)
• Bestuurslid Stichting Valente (per 3-12-2020)
• Bestuurslid Stichting Noorderlicht Studio |Festival |On Tour (per 1-11-2020)
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Vooruitblik 2021
Het Jaarplan 2021 wordt uitgevoerd. Nieuwe medewerkers zijn verwelkomd en voortvarend aan de
slag gegaan. De coronacrisis leidt tot veel overleg over de vaccinatiestrategie en de prioritaire plek die
onze doelgroepen verdienen. Door de langdurige lockdown en invoering van de avondklok komen veel
nieuwe mensen in beeld die een beroep doen op de opvang. De Tweede Kamerverkiezingen en een
nieuw regeerakkoord dragen hopelijk bij aan participatie, begeleiding en veilige opvang van mensen
die dat nodig hebben.
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“Schulden kosten zo veel geld,
dat kun je beter investeren in
iemand ervan afhelpen beter voor de mens én

de samenleving”

De afbeeldingen in dit
jaarverslag zijn
gemaakt bij een serie
interviews.
Deze lees je hier.
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