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Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Mevrouw ir. C.E.G. van Gennip, minister 

Postbus 90801 

2509 LV 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 

VA22-009 

  

Geachte minister van Gennip, 

 

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

de vrouwenopvang, feliciteert u van harte met uw benoeming tot Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

 

In de komende periode kunt u als minister van SZW 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 bijzonder belang: het vereenvoudigen van inkomensondersteuning, het vergroten van de 

mogelijkheden om een baan te vinden voor kwetsbare doelgroepen, het vinden en behouden van 

medewerkers in de zorg en sociaal domein en het oplossen van de problemen met dakloze arbeidsmigranten. 

 

Over deze onderwerpen gaan we graag in gesprek met u. We realiseren ons dat samenwerking tussen 

meerdere ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties nodig is om tot oplossingen te komen. We hopen 

dat u in overleg wilt treden met deze partijen om deze knelpunten op te lossen. We werken heel graag met u 

samen om oplossingen te ontwikkelen en beleid tot een succes te maken. 

 

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

werkbezoek aan onze sector op het gebied van inkomensondersteuning, bestaanszekerheid, arbeidsmarkt of 

arbeidsmigratie. 

 

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 


