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Aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

De heer F. Weerwind 

Postbus 20301 

2500 EH 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 

VA22-006 

  

Geachte minister Weerwind, 

 

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

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

Rechtsbescherming. 

 

In de komende periode kunt u als Minister van Rechtsbescherming 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. Veel van deze mensen hebben te maken met 

kwesties op het gebied van forensische zorg, huiselijk geweld, veiligheid, justitie en 

rechtsbescherming. 

 

Een belangrijk onderwerp voor Valente leden is het voorkomen van recidive door te zorgen dat 

mensen die detentie verlaten beschikken over huisvesting, inkomen, begeleiding en alles dat nodig is 

voor re-integratie in de samenleving. Veel lid-organisaties bieden begeleiding, onderdak en 

beschermd wonen aan ex-gedetineerden en aan mensen met een justitiële titel. Ook de toegang tot 

rechtsbijstand vinden we belangrijk voor cliënten in onze sector. Zonder toegankelijke rechtshulp is 

het voor veel cliënten niet mogelijk om rechtsbescherming te krijgen op terreinen als sociale 

voorzieningen en zorg. 

 

Een specifieke ontwikkeling die van belang is voor veel van onze leden is het Toekomstscenario Kind- 

en gezinsbescherming. Wij zijn groot voorstander van een omslag van ketengerichte naar integrale, 

gezinsgerichte hulpverlening om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever te 

maken. Daarom waarderen wij de huidige herbezinning op proces en inhoud van de 

Jeugdbeschermingsketen zeer. Bij het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming zien we echter 

dat wordt uitgegaan van bestaande werkwijzen van instanties die nu betrokken zijn. Naar ons idee is 

een andere , meer fundamenteel andere benadering nodig: één die uitgaat van wat gezinnen nodig 

hebben en de instanties die daarbij betrokken zijn. Kinderen betalen nog (te) vaak de rekening van 

het onvermogen en de problemen van/tussen ouders en van schotten tussen instellingen: wij pleiten 

daarom voor integrale hulp, zonder drempels, waarin problemen van kinderen en hun ouders zo 

vroegtijdig mogelijk in samenhang worden aangepakt. Onze ideeën hierover delen wij graag, in 

vervolg op eerdere contacten. 
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Leden van Valente en hun cliënten hebben te maken met een ingewikkeld stelsel van zorg, veiligheid, 

sociale zekerheid en huisvesting. Om samenhangende en effectieve hulp te kunnen bieden aan 

kwetsbare mensen in complexe situaties is het nodig dat het ministerie van Justitie en Veiligheid 

nauw samenwerkt met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VWS, Binnenlandse 

Zaken en Volkshuisvesting. Wij hopen dat u dat als minister van Rechtsbescherming actief wilt 

stimuleren dat domein-overstijgende samenwerking ook in beleid en wetgeving wordt bevorderd. 

 

We willen graag kennis met u maken en u uitnodigen voor een werkbezoek aan de praktijk van onze 

leden. U kunt hiervoor 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 


