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- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 
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06 21 70 35 81 

Onderwerp 

Felicitatie benoeming 
Ons kenmerk 

VA22-004 

  

Geachte Staatssecretaris Van Ooijen, 

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

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

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In de komende periode kunt u als Staatssecretaris van Volksgezondheid het verschil maken. Voor 

iedereen in onze samenleving, maar zeker ook voor mensen die tijdelijk niet op volle kracht aan onze 

samenleving 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 ruim 160.000 mensen. Dit zijn vrijwel zonder uitzondering mensen die op 

vrijwel alle terreinen in het leven moeite hebben om gewoon mee te kunnen doen aan de 

samenleving. Graag werken we met u aan het verbeteren van hun kansen en mogelijkheden. 

In de komende kabinetsperiode staan belangrijke voornemens op de agenda. Voor ons zijn daarbij de 

volgende onderwerpen van bijzondere belang: de doordecentralisatie van beschermd wonen en het 

invoeren van een woonplaatsbeginsel in de Wmo, de aanpak van huiselijk geweld en de aanpak van 

dakloosheid.  

Voor beschermd wonen in de Wmo gaan we graag met u in gesprek over de noodzaak om regionale 

gemeentelijke samenwerking tegelijk met het woonplaatsbeginsel in de Wmo te verankeren 

(vergelijkbaar met de Jeugdwet). Wij maken ons zorgen over de versplintering van de toegang tot 

beschermd wonen voor ggz-cliënten, het nog steeds ontbreken van onafhankelijke cliëntondersteu-

ning voor deze burgers in de meeste gemeenten, de toename van administratieve- en uitvoerings-

lasten en het gebrek aan passende woningen om de opgave echt waar te kunnen maken. 

Van cliënten in de vrouwenopvang - zowel volwassenen als kinderen - weten we uit onderzoek hoe 

groot de mate en impact is van trauma. In het programma Geweld Hoort Nergens Thuis zijn goede 

stappen gezet op traumascreening en het vergroten van traumasensitief werken. De wachtlijsten 

voor ggz-behandeling na traumascreening zijn echter zeer lang. Wij pleiten voor integrale aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling, met oog voor alle gezinsleden, kinderen én volwassenen. 
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Voor alle cliënten van Valente leden is uitvoering van het advies van de commissie Ter Haar 

(Huisvesting bijzondere aandachtgroepen) essentieel. We hopen dat u hier met de andere ministe-

ries concrete stappen in gaat zetten.  

Zowel de aanpak van huiselijk geweld als de aanpak van dakloosheid en de opgave rond beschermd 

wonen vragen om blijvende investeringen en interdepartementale samenwerking. Hoewel dit beleid 

gedecentraliseerd is en gemeenten aan zet zijn voor de uitvoering van beleid, zien we dat landelijke 

regelgeving tot knelpunten lokaal leidt. Dat betreft onderwerpen als de toepassing van de kosten-

delersnorm, de bijstandsnorm voor 18-20 jarigen, de 4-weken wachttijd in de Participatiewet voor 

jongeren, de mogelijkheden voor woningdelen, urgentieregelingen voor huisvesting, toegang tot 

schuldhulp en schuldsanering e.a. We hopen dat u in overleg wilt treden met uw collega’s om deze 

knelpunten op te lossen. We werken heel graag met u samen om oplossingen te ontwikkelen en de 

aanpak tot een succes te maken. 

Graag maken we ook persoonlijk nader kennis met u en nodigen we u en uw medewerkers uit voor 

werkbezoeken aan opvang en beschermd wonen. 

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 


