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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Mevrouw C. Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

 

Datum 

14 januari 2022 
Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 
Doorkiesnummer 

06 21 70 35 81 

Onderwerp 

Felicitatie benoeming 
Ons kenmerk 

VA22-002 

  

Geachte minister Helder, 

Vereniging Valente, de brancheorganisatie voor de maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd 

wonen en de vrouwenopvang, feliciteert u van harte met uw benoeming tot Minister van Langdurige 

Zorg en Sport. 

In de komende periode kunt u als Minister van Langdurige Zorg het verschil maken. Voor iedereen in 

onze samenleving, maar zeker ook voor mensen die tijdelijk niet op volle kracht aan onze samenle-

ving kunnen deelnemen, zoals mensen met ernstige psychische aandoeningen, slachtoffers van 

huiselijk geweld of mensenhandel, tienermoeders en dakloze mensen. De leden van Valente bieden 

jaarlijks hulp aan circa 160.000 mensen. Dit zijn vrijwel zonder uitzondering mensen die een slechtere 

gezondheid ervaren en een lagere levensverwachting hebben dan de gemiddelde Nederlander. Voor 

ons staat voorop dat voor al deze mensen het herstelperspectief leidend is. 

Een deel van deze mensen is vanwege blijvende beperkingen (somatisch, psychisch, verstandelijk, 

verslaving) aangewezen op langdurige zorg. Voor Valente is herstel van het gewone leven uitgangs-

punt voor de zorg en ondersteuning die cliënten krijgen. We willen werken aan de invulling van de 

noodzakelijke kwaliteit van langdurige zorg voor ggz-cliënten en gaan daarom graag met u in gesprek 

over een kwaliteitskader voor de langdurige ggz in de Wet langdurige zorg (Wlz). 

We vinden het belangrijk dat de verschillende directies binnen uw ministerie elkaar opzoeken op het 

overlappende dossier van langdurige ggz. Beleidsmatig is langdurige ggz zowel een onderdeel van de 

Wmo, de Wlz en de Zvw. In dat kader vinden we de voorgenomen verschuiving van geneeskundige 

behandeling van Wlz naar Zvw een stelselwijziging die een zeer zorgvuldig proces behoeft qua 

wetgeving en uitvoeringsconsequenties. We gaan ook graag in gesprek met u over dit voornemen. 

Daarnaast nodigen we u uit voor een werkbezoek om in gesprek te gaan met cliënten, familie en 

medewerkers in de langdurige ggz. 
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Wij wensen u heel veel succes en wijsheid toe in de uitvoering van uw taken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink 

Directeur Valente 


