
 
   

                                  Postbus 830 • 3800 AV  Amersfoort • 033 461 50 29 • KvK 76982548 • www.valente.nl 1 van 2 

Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Mevrouw drs. C. J. Schouten, 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 

VA22-010 

  

Geachte minister Schouten, 

 

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

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

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. 

 

In de komende periode kunt u als minister 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 verbeteren van de participatie en arbeidskansen 

van kwetsbare doelgroepen, het aanpassen van de Participatiewet (kostendelersnorm, 4-weken 

wachttijd voor jongeren, bijstandsnorm 18-20 jarigen) en het doorzetten en intensiveren van de 

Brede Schuldenaanpak. Ook de inzet van Europese middelen om kwetsbare mensen meer kansen te 

geven is een onderwerp dat we belangrijk vinden. Op deze onderwerpen hebben we ook concrete 

ideeën voor beter beleid en regelgeving die we graag met u en uw medewerkers delen. 

 

Valente ziet dakloosheid als de meest extreme vorm van armoede. Er is ons alles aan gelegen om dat 

te voorkomen. De oorzaken van dakloosheid zijn bekend: armoede, huisuitzetting, relatiebreuk, 

huiselijk geweld en ontslag uit een instelling (detentie, ggz, jeugdzorg). Het vraagt inzet van 

meerdere ministeries om deze problemen aan te pakken. We hopen dat u daar ook initiatief in wilt 

nemen. 

 

Graag gaan we met u in gesprek en werken we 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 participatie en 

armoede. 
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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 


