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Aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. mevrouw drs. M.I. Hamer, regeringscommissaris 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 
Per e-mail: contact@rcgog.nl  

 

Datum 

12 april 2022 
Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 
Doorkiesnummer 

06  21 70 35 81 

Onderwerp 

Felicitatie benoeming 
Ons kenmerk 

VA22-035 

  

Geachte mevrouw Hamer, 

Vereniging Valente, de brancheorganisatie voor participatie, begeleiding en veilige opvang, feliciteert 

u van harte met uw benoeming tot onafhankelijke regeringscommissaris seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Tijdens uw mandaat kunt u de komende drie jaar als regeringscommissaris het verschil maken.  

Voor iedereen in onze samenleving, maar zeker voor mensen in kwetsbare posities waar Valente en 

haar meer dan 70 leden zich elke dag voor inzetten. De leden van Valente bieden jaarlijks hulp aan 

ruim 160.000 mensen zowel in het sociaal domein als in de domeinen van zorg en justitie. Het 

landelijk netwerk vrouwenopvang richt zich specifiek op de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, met oog voor de onderliggende problematieken en patronen.  

De afgelopen maanden is eens te meer zichtbaar geworden hoe diepgeworteld patronen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn in onze samenleving. Dat het niet om 

losse incidenten gaat én dat er verband is tussen verschillende vormen, uitingen en gradaties van 

grensoverschrijdend gedrag en tussen seksueel en andere vormen van fysiek en psychisch geweld, 

weten onze leden uit hun lange praktijkervaring in het bieden van opvang en ambulante begeleiding. 

Dit beeld is nog eens onderstreept door GREVIO (Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa) in hun evaluatierapport uit januari 2020 

(GREVIO) over de uitvoering die Nederland geeft aan het Verdrag van Istanbul (inzake voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld).  

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld beginnen vaak klein: met stereotype beeldvorming, met 

naroepen of fluiten op straat, met verwachtingen in gedrag van jongens en meisjes. Ogenschijnlijk 

kleine verschillen in macht, afhankelijkheid en zeggenschap over eigen ruimte en die van anderen, 

kunnen gaandeweg patronen vormen en monden aan de andere kant van het spectrum uit in 

structurele onveiligheid, inperking van bewegingsvrijheid en fysiek geweld. Juist omdat geweld een 

continuüm kent, vraagt de aanpak om samenhang, van de eerste symptomen tot uitwassen. Valente 

en haar leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang pleiten daarom voor een integrale, 

systeemgerichte aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief preventie. Er is de laatste 
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jaren veel geïnvesteerd vanuit zowel de landelijke overheid als regionaal. Toch is nog altijd sprake 

van versnippering, verkokering en te weinig samenhang, waardoor we vaak te laat erbij zijn. 

Wij pleiten daarom voor een daadwerkelijke schaalsprong de komende jaren: een nationaal 

Nationaal Actieplan, niet alleen voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld, maar voor alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Als we de effectiviteit 

van de aanpak willen vergroten, is regie op de hele breedte van (seksueel) grensoverschrijdend 

gedrag en geweld tegen vrouwen/huiselijk geweld en opschaling naar een hoger niveau nodig.  

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

werkbezoek aan de vrouwenopvang en/of een gesprek over het bovenstaande. U kunt daarvoor 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 


