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Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De heer H.M. de Jonge 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

 

Datum 

21 januari 2022 
Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 
Doorkiesnummer 

06  21 70 35 81 

Onderwerp 

Felicitatie benoeming 
Ons kenmerk 

VA22-005 

  
Geachte minister De Jonge, 

 

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

de vrouwenopvang, feliciteert u van harte met uw benoeming tot Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening. 

 

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

samenleving, maar zeker 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, zowel in het sociaal domein, als in de domeinen van zorg en justitie. Begeleiding bij veilig, 

prettig en zelfstandig wonen in de wijk is een kernactiviteit van onze leden. Samenwerking met gemeenten en 

woningcorporaties is een belangrijke pijler onder het werk van onze leden. 

 

Valente is één van de 34 ondertekenaars van de Actie Agenda Wonen die op 18 februari 2021 aan de Tweede 

Kamer is overhandigd. Met partners als Aedes, Divosa, Actiz, de Nederlandse ggz en Sociaal Werk Nederland 

zijn we aan de slag met de uitwerking daarvan. 

 

Op dit moment veroorzaakt het gebrek aan passende en betaalbare huisvesting grote problemen in de 

uitstroom uit opvang en beschermd wonen. Ook raken steeds meer mensen dakloos. Het gebrek aan passende 

woningen veroorzaakt extra zorgkosten doordat mensen onnodig lang in opvang- en zorginstellingen moeten 

verblijven. We zijn dan ook blij met het interbestuurlijke rapport “Een thuis voor iedereen”, over een impuls 

voor de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen. We vinden het urgent om de aanbevelingen uit dit 

rapport met spoed te verwezenlijken en gaan daarover graag met u in gesprek.  

 

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

werkbezoeken aan opvang en beschermd wonen. U kunt daarvoor met mij contact opnemen. 

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 


