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Branchevereniging voor participatie, 
begeleiding en veilige opvang

Als netwerkvereniging vormen en ondersteunen wij 
samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door 
psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie
in onze samenleving innemen; mensen (volwassenen en 
kinderen) met langdurige psychische problematiek, mensen
die te maken hebben met ontwrichtend huiselijk geweld, mensen 
die dak- en thuisloos zijn geworden. Zij hebben recht op een 
veilige en volwaardige positie in onze samenleving, waaraan ze als 
mens naar eigen vermogen en met eigen keuzes betekenisvol 
kunnen bijdragen. Dat is een mensenrecht.

De leden van de vereniging vangen mensen in een kwetsbare 
positie op als dat nodig is, stimuleren hen hun talenten in te 
zetten en zelf regie te nemen, en bieden hen een perspectief in de 
maatschappij. Zo leveren de leden steeds opnieuw een 
waardevolle bijdrage aan hun herstellend vermogen, veiligheid, 
waardigheid, weerbaarheid, welbevinden en participatie.
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Belangenbehartiging, destigmatisering 
en communicatie

• Ontwikkelen van een strategie voor een goede verbinding tussen politieke, 
maatschappelijke en publieke beïnvloeding zodat activiteiten elkaar versterken.

• Zorg dragen voor zichtbaarheid en bekendheid van participatie, begeleiding en 
veilige opvang bij de leden van de Tweede Kamer.

• Zorg dragen voor zichtbaarheid en bekendheid van participatie, begeleiding en 
veilige opvang bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na de gemeenteraads-
verkiezingen hebben we helder wat er in de regio’s van leden speelt en wat de 
politieke tendens voor de komende vier jaar is.

• Tenminste acht verhalen/artikelen waar de vijf meerjarige communicatie-
boodschappen, innovatie en ervaringsdeskundigheid goed in naar voren 
komen.

• Kijken naar een vervolg op het stappenplan destigmatiserende communicatie 
in de wijk (gepubliceerd Q3 2021) en workshop implementatie destigmatise-
rend beleid (gepland najaar 2021).

• Aansluiten bij de nieuwe Alliantie Samen Sterk zonder Stigma.

• Ontwikkelen van een merkenstrategie voor Valente.

• Ondersteunen van het basisnetwerk BW&B, MO en VO bij hun positionerings-
en imagovraagstuk, vanuit het principe van-voor-door leden. Het betreft het 
vernieuwd totaalconcept BW&B, een imagocampagne rond dakloosheid en de 
transformatieagenda VO.
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Innovatie & kwaliteit

• Het vergroten van de zichtbaarheid van de innovatiekracht bij leden door innovaties te delen.

• Een digitaal platform creëren waarop uitwisseling kan plaatsvinden over innovatie en e-health.

• Innovatie in de brede zin (anders kijken door bijv. gemeenten en woningbouw), meer 
maatwerk en preventie, efficiënter samenwerken is onontbeerlijk voor onze ultieme ambitie: 
niemand meer op straat, vrouwen en kinderen hulp aan huis bij huiselijk geweld en beschermd 
wonen en begeleiding zo veel mogelijk in de wijk. In 2022 zetten we erop in om zo veel 
mogelijk initiatieven die hieraan bijdragen in kaart te brengen, met elkaar te verbinden, en 
wetgevende en uitvoerende instanties te verleiden hiervan gebruik te maken.

• Nader definiëren van de begrippen ‘innovatie’ en ‘e-health’ om binnen Valente verdere 
beleidskeuzes en prioritering voor de lange termijn te vereenvoudigen.

• Producten voor e-health presenteren aan de leden, uitwisseling tussen producenten en 
zorgaanbieders faciliteren via maandelijkse ‘meet en greets’. 

• Organiseren van twee sessies om 10 tot 15 lidorganisaties te informeren over mogelijkheden 
voor projectsubsidie voor e-healthprojecten.

• Inzetten op duurzame financiering van e-health, zowel landelijk als lokaal binnen de Wmo. 
Samen met andere branches zoals de Nederlandse ggz en de VGN.

• Faciliteren van de adoptie van de digitalisering van de zorg door medewerkers, bestuurders en 
beleidsmakers.

• Duidelijk krijgen welke rol kwaliteitsontwikkeling en -borging op landelijk niveau heeft.

• Landelijke kwaliteitsontwikkelingen ondersteunen de kwaliteitsontwikkelingscycli bij leden in 
een continu proces.
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Vakmanschap en 
ervaringsdeskundigheid

• Bijdragen aan professionalisering van het vakmanschap door van diverse 
methodieken inzichtelijk te maken wat de ervaringen zijn, hoe ze 
bijdragen aan het herstel van mensen, wat werkt en hoe ze bijdragen 
aan de gevraagde beweging in het sociaal domein.

• Position paper ervaringsdeskundigheid, als onderdeel van het position
paper positieve gezondheid/herstel.

• Faciliteren van kennisdeling op het gebied van ervaringsdeskundigheid 
bij de leden door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, als 
vervolg op de startbijeenkomst Herstel en Ervaringsdeskundigheid van 
april 2021. 

• In 2021 organiseerde Valente een inspiratiebijeenkomst met 
bestuurders en ervaringsdeskundigen om de strategie voor het thema 
ervaringsdeskundigheid te bepalen en hoe dit te faciliteren en 
organiseren vanuit Valente. In 2021/2022 geven we hier uitvoering aan. 

• Het aansluiten van een beleidsadviseur aan relevante landelijke 
overlegtafels, vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

• Het bekend maken van de generieke module naasten onder leden van 
Valente.
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Kennisdelen, onderzoek en data

• Verkennen via welk bestaande platform(s) leden gefaciliteerd willen worden in 
kennisdeling (bijv, LinkedIn, platform 1sociaaldomein.nl, Teams).

• In 2021 is een kennisbank ingericht. Deze wordt in 2022 onder de aandacht 
gebracht bij leden, partners en andere partijen.

• Resultaten van onderzoek beter benutten, (meer) samenhang in onderzoek, 
kennisopbouw en -deling stimuleren. Specifiek: Kennisfundament 
ervaringsdeskundigheid is versterkt.

• Opsporen en invullen van lacunes in kennis: onderzoek stimuleren, samen 
optrekken praktijk en onderzoekers.

• Voor interne en externe stakeholders is zichtbaar hoe er gewerkt wordt aan 
(versterking van) kennis gestuurd werken in onze sector.

• Impuls geven aan samenwerking tussen leden en onderzoekers/kennisinstituten: 
onderzoeksnetwerken betrekken bij opbouw kennisdossiers, onderzoeksresultaten 
omzetten naar voor praktijk bruikbare handvatten, het onderzoekend vermogen 
binnen praktijkorganisaties versterken. 

• Voor onze cliënten en medewerkers relevante thema's en vraagstukken staan op 
de agenda bij onderzoeksnetwerken en beleidsmakers.

• Leden uit verschillende basisnetwerken verkennen gezamenlijk met onderzoekers 
hoe harmonisatie van instrumenten en het (mogelijk) toewerken naar een generiek 
instrument bijdragen aan het beter in beeld brengen van onze doelgroep(en).
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Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang

• Passende huisvesting voor kwetsbare woningzoekenden: meer 
geschikte woningen, vermindering dakloosheid, verbetering 
uitstroom.

• Snelle huisvesting met juiste randvoorwaarden: invloed 
landelijk/lokaal; woonakkoord merkbaar invloed; middelen 
voor goede begeleiding beschikbaar.

• Voorkomen van dakloosheid: aantoonbaar invloed op beleid in 
vroegsignalering en preventie op basis van ontwikkelde visie; 
meer regie vanuit het Rijk (ministerie van VHV).

• Verbeteren kwaliteit van de opvang: plan voor opvang nieuwe 
stijl met eisen en randvoorwaarden; model/realisatie nieuwe 
opvang in de wijken; middelen voor goede begeleiding en 
kwaliteit beschikbaar.
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Basisnetwerk Beschermd Wonen 
& Begeleiding

• Belangenbehartiging op voor het basisnetwerk BW&B relevante (maatschappelijke) 
thema's. We liften mee op de Public Affairs activiteiten van Valente (vanuit van-voor-
door principe) en zorgen voor een goede verbinding tussen de inhoud en public affairs. 
In de belangenbehartiging staat het vak centraal, niet de organisaties.

• Ontwikkelen en uitvoeren van heldere communicatiestrategie voor de herpositionering 
van BW&B; op basis van het innovatief totaalconcept BW&B, het manifest, de nieuwe 
naam (incl. pay-off) van het netwerk. Vanuit principes als storytelling.

• Het ontwikkelen van een landelijk kwaliteitskader van de sector en zoeken naar 
structurele financiering. Een overstijgende ‘kwaliteitslat’ waar ervaringsdeskundigheid 
een plek in heeft en waar leden van Valente zich aan kunnen meten en zich continu 
mee kunnen verbeteren. Een kwaliteitsnorm die generiek genoeg is voor alle leden om 
de organisatie naar in te richten, onafhankelijk van de diversiteit aan financierings-
vormen, aanbod en unieke context.

• Ontwikkelen van een landelijke beroepsstandaard van de herstelprofessional met 
ruimte voor lokale invulling. Een beroepsstandaard waarin eenduidigheid en 
herkenbaarheid van de herstelprofessional het streven is. Vanuit de ambitie om niet de 
organisatie maar juist de professional te profileren op de juiste plek. 

• Krachten bundelen met andere netwerken (zoals Samen over de Brug) en zorgen voor 
een gedeelde maatschappelijke en innovatieve agenda en kijken waar gezamenlijk 
meer impact te realiseren is. 

• Faciliteren van de regionale ketensamenwerking, samen met deNLggz.
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Basisnetwerk Vrouwenopvang

X

= meerjarendoelen

• Voldoende, beschikbare capaciteit.
• Hoge en zichtbare kwaliteit.
• Systemisch en integraal werken.
• Gendersensitief werken geborgd en uitgewerkt.
• Gezamenlijke communicatie versterken.
• Landelijke lobby en belangenbehartiging op voor het 

Landelijk Netwerk Vrouwenopvang relevante thema’s.
• Werken aan het vergroten bestaanszekerheid. 

(armoede/schulden/huisvesting).
• Innovaties die opvang voorkomen.
• Verbinden met internationale netwerken WAVE (Women

Against Violence Europe) en Global Network of Women's
Shelters (GNWS).



Participatie

• Stevige verbinding van leden rondom het thema participatie en 
werk.

• Overzicht van activiteiten, resultaten en beste interventies als 
het gaat om toeleiding naar betaald werk en onderwijs, en het 
delen van deze kennis via publicaties en bijeenkomsten.

• Proactieve inbreng Valente in het convenant ‘Samenwerken aan 
wat Werkt’.

• Faciliteren samenwerking met werkgevers en andere partners.

• Extra bekendheid geven aan belang werken/onderwijs.

• Participatiewet wijzigen, op de onderdelen kostendelersnorm 
en inkomensnorm.
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Kinderen in de opvang

• Normenkader is doorontwikkeld.

• Er is draagvlak bij gemeenten voor het toepassen van het 
normenkader.

• Landelijke, kwalitatieve borging van methodiek Veerkracht is 
georganiseerd.

• Het inhoudelijk vormgeven van een (hernieuwde) 
meerjarensamenwerking met Kinderpostzegels.

• Er wordt verbreed naar kinderen in beschermd wonen.
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Forensische zorg

• Implementatie kwaliteitskader forensische zorg 2021 t/m 2024 op de onderwerpen: Veiligheid en 
persoonsgerichte zorg, Forensisch vakmanschap, Organisatie van zorg, Samenwerken, Informeren over 
resultaten.

• Deelname aan de Voorbereidingsgroep prestatie-indicatoren.

• Bestuurlijke agenda forensische zorg: er liggen forse ambities voor kwaliteit, vakmanschap, 
arbeidsmarkt, ervaringsdeskundigheid en destigmatisering, ketensamenwerking en aansluiting op het 
sociaal domein.

• Streven naar zo gunstige mogelijke uitkomsten voor de leden van Valente wat betreft de inkoop 
forensische zorg voor 2023 en daarna (nieuwe aanbestedingsprocedure). 

• Er wordt extra capaciteit forensisch beschermd wonen gerealiseerd (100 plekken). 

• Voortdurende aandacht voor kennisdeling, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering in de 
forensische zorg samen met leden en in samenwerking met EFP, KFZ, bestuurlijke agenda FZ.

• Voor aanbieders van forensische zorg is het belangrijk dat ze zijn aangesloten bij regionale forensische 
ketens en bij veiligheidsregio’s. Samenwerking met ketenpartners is essentieel om de doelstellingen te 
kunnen halen.

• Deelname van Valente aan het Forensisch Netwerk, samen met VNG en deNLggz. 

• Aansluiting op het sociaal domein. Betrokkenen worden actief geholpen om hun plek in de samenleving 
weer te vinden. Voor alle ex-justitiabelen (ex-gedetineerden en ex-forensische cliënten) moet worden 
voldaan aan de vijf basisvoorwaarden, voordat ze weer volledig deelnemen aan de reguliere 
maatschappij.

• Borging van de resultaten van Taskforce Forensische Zorg op de onderdelen vakmanschap, arbeidsmarkt 
en administratieve lasten. Monitoring van de bestuurlijke agenda op de onderdelen inkoop, kwaliteit, 
capaciteit en wetgeving.

• Uitrol van de driepartijen samenwerkingsovereenkomst.
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Armoede en schulden

• Probleem van schulden en armoede voor kwetsbare burgers aanpakken: 
aantal systeemfouten is ondervangen met structurele oplossingen 
(kostendelersnorm bv.), geen huisuitzettingen bij schulden, signalering 
komt veel vroeger tot stand, hulp wordt veel sneller en beter 
beschikbaar/toegankelijk.

• Kennis en kunde binnen de sector vergroten op dit thema: draagvlak 
bestuurders vergroten, deskundigheidsbevordering in de sector.

• Kennis en kunde doelgroep vergroten in schuldhulp en bewindvoering: 
meer kennis en meer passende hulp bij gemeenten.

• Bundelen kennis en prioritering acties: bevorderen aanpak/knelpunten 
ophalen, waaronder systeemfouten aankaarten Toeslagen, (on)begrijpelijke 
taal (hertalen), kwaliteit bewindvoering en aandacht onze doelgroepen, 
samenwerking met GSH, samenwerking partners SWN/Schouders Eronder 
en Armoede Coalitie, sociaal incasseren bij intermediaire verhuur, 
voorkomen huisuitzettingen door het werken met terugklapcontracten, 
financiële gevolgen COVID.

• Deelname onderzoeken om effectiviteit van interventies aan te tonen en 
samenhang armoede en gezondheid te bevorderen (twee onderzoeks-
rapporten).
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Huisvesting en wonen

X
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• Actief bijdragen aan de coalitie van 34 organisaties die uitvoering geven aan de 
Actieagenda Wonen, met de focus op de actielijn ‘Samenwerken aan vitale wijken en 
leefbare buurten’ en het beter regelen van de intermediaire verhuur (ook met het oog op 
voortgaande ambulantisering).

• Bevorderen dat prestatieafspraken in alle gemeenten en voor forensische zorg gemaakt 
worden ten behoeve van onze doelgroepen in samenwerking met onze leden. 

• Lobby ten behoeve van het regeerakkoord met onder andere als resultaat dat de 
huisvestiging voor aandachtsgroepen in het regeerakkoord staat. 

• Lobby ten behoeve van de initiatiefnota Berckmoes/v.d. Linde met als resultaat dat voor 
de doelgroep mensen met psychische of psychosociale problemen de mogelijkheid 
gecreëerd wordt speciaal voor hen bestemde woningen beschikbaar te houden 
(doelgroepen huurcontract ggz in het Burgerlijk Wetboek).

• Een oplossing voor urgentie voor cliënten van de vrouwenopvang (Verdrag van Istanbul 
en EVRM e.a. benutten).

• Leden toerusten om de BRP-wijziging uit te voeren.

• Housing First is opgeschaald in Nederland, op alle plekken – waar dat nodig is – is Housing
First geïmplementeerd.

• Er is meer kennis over Housing First, de effectiviteit en de relatie met modelgetrouwheid. 

• Housing First Nederland is een duurzame organisatie voor kennisdeling- en ontwikkeling.



Doordecentralisatie

• In 2022 is de doordecentralisatie ofwel verder uitgesteld om verder te werken aan 
randvoorwaarden en het verminderen van risico’s, ofwel de doordecentralisatie 
gaat door en alle bouwstenen die daarvoor nodig zijn worden concreet van 
uitvoeringsstappen en een tijdlijn voorzien om implementatie mogelijk te maken 
met zo min mogelijk nadeel voor cliënten en leden.

• Onze lobby richt zich vanuit het vernieuwd totaalconcept BW&B verder op een 
goed en dekkend aanbod voor cliënten, geen nadelige effecten voor cliënten, het 
voorkomen van nadelen als gevolg van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel, op 
wettelijke borging van regionale gemeentelijke samenwerking in de Wmo en 
beperking van administratieve lasten.

• Bevorderen van de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap en het 
toerusten van leden voor lokale/regionale lobby op dit punt.

• Onze lobby ten bate van systeemgerichte integrale veiligheidszorg in een 
decentraal stelsel neemt de behoeften van cliënten en het tegengaan van 
intergenerationele overdracht van patronen van geweld als uitgangspunt en richt 
zich op daarbij behorende randvoorwaarden waaronder financiering om dit 
mogelijk maken.

• Het inrichten van een pagina over doordecentralisatie op de website van Valente 
met daarop de standpunten van Valente, actuele informatie en de relevante 
rapportages/modelbepalingen. Deze pagina is bedoeld voor leden, maar we willen 
hier ook naar verwijzen in kennismakingsgesprekken met Tweede Kamerleden.
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Wet langdurige zorg

• In onze communicatieuitingen het herstelperspectief in de Wlz
zichtbaar naar voren brengen.

• Er is een artikel in de maak over eigentijdse beschermende 
woonvormen, zowel in de Wmo als zeker ook in de Wlz (het 
vernieuwd concept BW&B is de basis).

• Kennisdeling binnen de bestuurlijke werkgroep op de volgende 
strategische onderwerpen: kwaliteitskader, inkoop, 
positionering ggz-behandeling, samenhang Wlz en Wmo, 
duurzaam en toekomstbestendig bekostigingsmodel.

• Komen tot een bestuurlijke meerjarenagenda. 

• Samen met leden organiseren van online kennissessies Wlz met 
als doel kennis delen, knelpunten en kansen bespreken en 
samen optrekken; op onderwerpen als implementatie Wlz, 
dagbesteding, eigen bijdrage en jaarverslaglegging, i-Wlz en 
onderwerpen uit de bestuurlijke netwerkgroep Wlz.
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Inkoop en aanbesteden

• In 2021 is het themanetwerk inkoop en aanbesteden gestart, in 
2022 wordt het themanetwerk geconsolideerd.

• Profilering Valente in Stuurgroep Ketenbureau; de belangen van 
de leden van Valente worden door de stuurgroep onderkend en 
door het Ketenbureau nagestreefd.

• Profilering Valente in overleg met andere brancheorganisaties: 
de belangen van de leden van Valente zijn bekend en worden 
gezien als gezamenlijk belang in onderhandeling met overheid 
en/of gemeenten.

• Geschillencommissie Sociaal Domein vormgeven.

• Bijhouden van marktontwikkelingen en actualiteiten, hierover 
kennisdelen en hierop anticiperen.
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Internationaal

• Anticiperen op mogelijkheden die ontstaan door de oprichting 
van Europees Platform om dakloosheid te bestrijden. 

• Het verbinden van de Europese lobby inzake mensenrechten 
met de lobby in Nederland. 

• Inzetten op een lobby om de besteding van Europese middelen 
ten goede te laten komen aan mensen in opvang en beschermd 
wonen.

• Bijdragen aan monitoring van voor de leden relevante 
verdragen en de doorvertaling naar de Nederlandse situatie 
volgen.
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