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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op 30 juni 2021 spreekt u in een Rondetafelgesprek over de European Recovery and Resilience 

Facility (RRF). Namens branchevereniging Valente wil ik uw aandacht vestigen op de mogelijkheden 

die het RRF biedt voor kwetsbare groepen. Het RRF heeft tot doel de economische en sociale 

gevolgen van de COVID-19-pandemie te boven te komen. Die gevolgen treffen zeker ook mensen in 

kwetsbare omstandigheden, zoals dakloze mensen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en 

volwassenen en kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Valente pleit ervoor om een deel van 

het RRF in te zetten voor een duurzame aanpak van woningnood en dakloosheid en voor 

mogelijkheden om kwetsbare mensen te begeleiden naar betaald werk. 

Nog geen plan voor Nederland 

Voor Nederland is ongeveer zes miljard euro beschikbaar in het RRF. Nederland heeft daarvoor nog 

niet het (verplichte) plan ingeleverd. Een aantal EU-landen gebruikt het RRF om de toegenomen 

dakloosheid, de armoede, woningnood en leefbaarheid aan te pakken. Daarmee scoren zij positief op 

indicatoren qua armoedebestrijding en duurzame oplossingen (‘building back better’) voor 

woningnood, leefbaarheid en veiligheid. Een overzicht van deze plannen vindt u hier. 

Dakloosheid vraagt om bestrijding armoede en woningnood 

Het aantal dakloze mensen is verdubbeld sinds 2009. De ernst van de woningnood maakt dat steeds 

meer mensen aankloppen voor opvang. Mensen met en zonder baan, complete gezinnen en ook 

mensen met een psychische of lichamelijke beperking, jongeren en AOW gerechtigden. Terwijl de 

opvang vol is en de gemeente Amsterdam de noodklok luidt omdat er geen onderdak meer is voor 

dakloze mensen. Een Noodplan is dringend noodzakelijk om ervoor te zorgen dat dakloosheid niet 

verder toeneemt en dat niet steeds meer groepen aan de straat zijn overgeleverd. Nederland moet 

alles op alles zetten om deze mensen betaalbare huisvesting te bieden en te begeleiden naar werk in 

plaats van hen ook te laten afglijden naar armoede en dakloosheid.  

Investeren in werk = investeren in gezondheidspreventie 

De grootste wens van mensen met een psychische aandoening is om gewoon te kunnen meedoen 

met de maatschappij en een betaalde baan te hebben. De realiteit is dat het grootste deel van deze 

mensen afhankelijk is van een uitkering. Dit geldt ook voor veel vrouwen die slachtoffer van huiselijk 

https://www.housing-solutions-platform.org/single-post/addressing-homelessness-housing-and-energy-poverty-in-the-european-recovery
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/noodklok-daklozen/
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geweld zijn geworden. Werk is een belangrijke gezondheidsvoorspeller. Mensen zonder werk hebben 

vaker gezondheidsproblemen en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Het risico op schulden, 

dakloosheid en ziekte ligt voor hen hoger. Valente pleit ervoor dat Nederland kansen voor deze 

mensen creëert. Investeren in job coaching, opleiding en training, werken met effectieve methoden 

is nodig om voor deze mensen het perspectief op werk en bestaanszekerheid te verbeteren. 

De aanpak van huiselijk geweld vraagt om versterking van preventieve en collectieve voorzieningen. 

Armoede en bestaansonzekerheid dragen bij aan het ontstaan van huiselijk geweld. Valente vindt dat 

structurele investeringen in bestaanszekerheid en veiligheid van gezinnen nodig zijn. Voor gezinnen 

die uiteenvallen door huiselijk geweld is betaalbare en veilige herhuisvesting nodig, met 

ondersteuning vanuit de gemeenten.  

Voorstel ‘Herstel begint bij een Huis’ 

Valente stelt voor om de woningnood en dakloosheid in Nederland op te lossen door een landelijk 

programma Herstel begint bij een Huis in te dienen als onderdeel van het Nederlandse plan voor 

besteding van het RRF, waarbij 1 miljard euro besteed wordt aan het bouwen van betaalbare 

passende woningen, inclusief het opkopen van grond en het verbouwen van kantoren, 

maatschappelijk vastgoed, leegstaande winkels en Rijksvastgoed tot betaalbare woningen. Alle 

arbeidsmarktregio’s zetten zich in op werk voor kwetsbare doelgroepen, zoals psychisch kwetsbare 

mensen, vrouwen die na huiselijk geweld een nieuwe toekomst willen opbouwen en mensen die 

door de pandemie brodeloos zijn geraakt. Het voorkomen van armoede en dakloosheid zal in grote 

mate bijdrage aan het herstel van mensen en het herstel van een sterk en sociaal Nederland.  

Ik wens u een goed rondetafelgesprek toe en kijk uit naar het plan van Nederland voor het RRF. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 


