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Aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

De heer E. van der Burg 

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 

VA21-007 

  

Geachte staatssecretaris van der Burg, 

 

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

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

(JenV). 

 

In de komende periode kunt u als Staatssecretaris van JenV 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, dakloze mensen en mensen die in de prostitutie werken. 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 

(huiselijk) geweld, veiligheid en justitie. 

 

Een belangrijk onderwerp voor Valente leden is het verlenen van hulp en het bieden van onderdak en 

mogelijkheden tot re-integratie aan mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (waaronder 

seksuele uitbuiting en misbruik), of mensen die uit de prostitutie willen stappen. 

 

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 als staatssecretaris van JenV ook actief wilt stimuleren dat domein-overstijgende samenwerking 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 


