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Introductie
Het jaarverslag biedt een mooie blik in alle werkzaamheden en activiteiten in het 2e jaar van Valente.
In 2021 is verder gebouwd op de basis van het startjaar 2020. Binnen de basisnetwerken en
themanetwerken zijn grote thema's opgepakt en uitgewerkt, vaak ook met een meerjarig perspectief.
Binnen de netwerken, die vanwege de coronapandemie meestal digitaal samen kwamen, vindt volop
samenwerking en uitwisseling plaats.
De netwerken zijn inspirerende ontmoetingsplekken voor Valente-leden. Kennis en ervaring die daar
uitgewisseld wordt, weet ook z'n weg naar buiten te vinden in de vorm van krachtige lobby en
bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteit en vakmanschap. Het basisnetwerk Vrouwenopvang is van
start gegaan met een ambitieuze transformatie-agenda. Het basisnetwerk Beschermd wonen heeft
een vernieuwd totaalconcept ontwikkeld, met aandacht voor participatie en herstel. Het basisnetwerk
Maatschappelijke Opvang heeft focus aangebracht op preventie dakloosheid, kwaliteit en vernieuwing
van de maatschappelijke opvang en inzet op voldoende woonoplossingen voor dakloze mensen.
Nieuwe leden weten Valente te vinden en sluiten zich aan, vanuit het besef dat kennisdeling en
kwaliteitsontwikkeling je als organisatie sterker maakt.
De kracht van kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling geldt ook voor de samenwerkingsrelaties de
Valente met andere organisaties onderhoudt. De ontwikkeling van een kwaliteitskader in de
forensische zorg is hiervan een voorbeeld, maar ook het gezamenlijk optrekken met andere branches
in de ontwikkeling van een actieagenda wonen.
Samen met de Nederlandse ggz hebben we gekeken of er nog meer synergievoordelen te behalen zijn
in samenwerking. Uit de resultaten van deze verkenning onder leiding van Jan Berndsen trekken De
Nederlandse ggz en Valente de conclusie dat er geen verdere synergievoordelen te behalen zijn. Wel
lijken er mogelijkheden te zijn voor meer en betere samenwerking. Deze vormen van samenwerking
zullen naar verwachting tot vernieuwing leiden; niet tot besparing. Een goed voorbeeld van
samenwerking is te zien in het Forensisch Netwerk. Het faciliteren en helpen realiseren van
ketensamenwerking in de regio’s is een nieuw terrein waarop samenwerking ingezet en versterkt kan
worden.
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Voor Valente stond 2021 ook voor een groot deel in het teken van corona. Medewerkers van het
bureau hebben een groot deel van de tijd vanuit huis gewerkt. Bijeenkomsten vonden digitaal plaats.
In perioden van versoepeling van maatregelen hebben we deels op kantoor gewerkt en konden we als
team tijdens een teamdag verdieping aanbrengen in samenwerking en focus in het werk van Valente
als eigentijdse netwerkorganisatie.
Corona betekende dit jaar dat er veel aandacht uitging naar vaccinatie van medewerkers en cliënten
van onze leden, die aanvankelijk buiten alle geprioriteerde groepen vielen. Voor de maatschappelijke
opvang is nauw contact met VWS en de VNG geweest om extra opvang te organiseren, in het bijzonder
tijdens de lockdown-periodes.
Hopelijk kunnen we in 2022 de corona-pandemie steeds meer achter ons laten, waarbij we nieuwe
kennis en ervaringen meenemen om de kwaliteit van ons werk te verbeteren en daarmee van
betekenis te zijn voor cliënten die een beroep doen op het hulpverleningsaanbod van onze leden.
We kijken daarbij waar we van toegevoegde waarde zijn en een onderscheiden rol kunnen spelen in
de behartiging van belangen, in het helpen ontwikkelen van vakmanschap, in de ontwikkeling van
kwaliteit en bijdragen aan innovatie. In dit alles staat de cliënt centraal. Uiteindelijk gaat het om hen,
om de versterking van eigen regie, om kwaliteit van leven en de mogelijkheid om te kunnen leven in
relatie met de ander. Valente werkt vanuit idealen; niet vanuit belangen. We zijn daarin open, gericht
op samen, professioneel, ambitieus, rechtvaardig en strijdbaar. Onze insteek is positief en
oplossingsgericht. We kijken naar mogelijkheden en naar wat wél kan. We zijn gericht op
gelijkwaardigheid. Er is geen verschil tussen 'wij' en 'zij'. Het kans ons allemaal overkomen: slachtoffer
worden van huiselijk geweld, dakloos raken of (langdurig) psychisch kwetsbaar zijn. Dan is het
belangrijk dat onze leden er zijn, met hun aanbod van participatie, begeleiding en (veilige) opvang.

Esmé Wiegman, directeur Valente
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Hoogtepunten 2021
januari
Na een jarenlange lobby
van Valente e.a. is het
zover: toegang tot Wlz
vanuit ggz

26 januari: deelname
aan het Festival
Forensische Zorg met
inzet van
ervaringsdeskundigen

Akkoord van Belastingdienst
en andere partijen om
vrouwen in de
vrouwenopvang sneller
toeslagen toe te kennen om
schulden te voorkomen

februari
maart
Netwerken Beschermd wonen
en Housing First manifesteren
zich op Festival Caring
Community met doel om
gemeenten en de ggz te
verbinden

15 april: themabijeenkomst
‘Herstel en
ervaringsdeskundigheid’,
historisch perspectief op de
ontwikkelingen in beschermd en
begeleid wonen met als resultaat:
documentaire
‘Ontstaansgeschiedenis en
ontwikkelingen van RIBW’s, door
Artie van Tuijn e.a.’

Op 17 februari zijn we een
van de 34 partijen die de
Actieagenda Wonen
aanbieden aan het Rijk om
samen de leefbaarheid in
buurten te verbeteren en
bewoners te ondersteunen

Talkshows ‘Beweging in
Kwetsbaarheid, diverse
bijdragen door Valente

Start
onderzoekersnetwerk
dakloosheid

Basisnetwerk BW&B besluit
landelijke kwaliteitskader
langdurige ggz te ontwikkelen

16 maart verkiezingen; Valente
heeft vooraf flink gelobbyd (en
leden gefaciliteerd) om onze
cliënten in de programma’s te
krijgen

april
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mei

Gezamenlijk position paper
landelijk netwerk
vrouwenopvang: veilige
opvang en ambulante hulp
opgesteld

juni
Werkbezoek Tweede Kamerlid
GroenLinks Lisa Westerveld met
drie medewerkers en een
gemeenteraadslid aan HVOQuerido Amsterdam voor
beschermd wonen en opvang

Amendement Kwint (SP)
aangenomen waardoor mensen
met ernstige psychische
aandoeningen die gedwongen in
de ggz worden opgenomen, niet
meer automatisch hun
bijstandsuitkering kwijtraken
augustus
Cliëntenraden van RIBW
Brabant, Kwintes, Pameijer,
Anton Constandse, SMO
Traverse slaan alarm over het
verlagen van Wmo indicaties
voor begeleiding en sturen het
ministerie van VWS, de VNG en
de Tweede Kamer een brief

Basisset respons
bekend gemaakt: 87%
van de leden heeft
deelgenomen,
factsheet gepubliceerd

Publicatie
maatschappelijke
businesscase
methodische
begeleiding kinderen

Het vernieuwd
totaalconcept BW&B is
vastgesteld

Valente verstuurt toolkit
aan leden voor
gemeenteraadsverkiezingen
juli

Parlement neemt wijziging van
de Wet basisregistratie personen
aan zodat gemeenten verplicht
worden om dakloze mensen op
een briefadres in te schrijven

5 juli kickoff
implementatie
kwaliteitskader FZ

september
Publicatie VNG Vrouwen
uit de knel: gemeenten en
vrouwenopvang samen
aan de slag met de
knelpunten7
vrouwenopvang

Hulya Kat, Tweede
Kamerlid D66 bezoekt
RIBW K/AM om zich te
laten informeren over
werkwijze
schuldenaanpak voor
cliënten

Valente start samen met
acht leden de e-learning
Armoede en Schulden
t.b.v de financiële
educatie van de
professionals in zowel
MO, BW als VO (met hulp
van ZonMW)
november

Bart Smals, Tweede
Kamerlid VVD, brengt
werkbezoek aan Stichting
Perspektief Delft voor
beschermd wonen en
maatschappelijke opvang

Basisnetwerk BW&B besluit
tot de ontwikkeling van een
landelijke
beroepsstandaard
herstelprofessional

VNG en Valente zetten
eerste stappen voor
gezamenlijke
ontwikkelagenda,
afgestemd met VWS

VNG en Valente schrijven
(voor het eerst samen)
een brief aan de Tweede
Kamer om de aanpak van
dakloosheid ook in 2022
voort te zetten
oktober
Bij de
begrotingsbehandeling van
VWS dient Lisa Westerveld
(GL) een amendement in
waarin zij vraagt om 120
miljoen euro te
bestemmen voor het
voortzetten van de aanpak
dakloosheid. Het
amendement krijgt veel
sympathie, maar haalt het
niet

Valente maakt een afspraak
met CJIB t.b.v. cliënten met
schulden: leden kunnen nu
voor de cliënten 12 maanden
uitstel aanvragen voor CJIB
boetes en
maatwerkbetalingsregelingen
aanvragen
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In oktober is een
brainstormsessie
(Valentebreed) geweest
met leden om te kijken
hoe invulling te geven aan
ervaringsdeskundigheid
binnen Valente

Sterk Huis start beheer
methodiek Veerkracht.

CBS maakt nieuwe schatting
van het aantal dakloze mensen
bekend: 32.000; Valente krijgt
aandacht in landelijke media
met kritische reactie op de
cijfers, wat leidt tot afspraak
met VWS, CBS en VNG over
nieuwe aanpak schatting
december
VNG stemt in met het
nieuwe verdeelmodel voor
het budget beschermd
wonen (Wmo) met het
voornemen om per 2023 te
beginnen met de invoering

Onze leden
We hebben dit jaar zes nieuwe leden verwelkomd, te weten EBC Zorg, Humane Zorg, Soozijn, Stichting
Onder Een Dak, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Umah-hai. Opvanghuis Berlicum heeft op 30
november 2021 het lidmaatschap opgezegd, dit wordt geëffectueerd per 1 januari 2023. Helaas bleek
ons lid Stichting Keroazie halverwege 2021 failliet te zijn gegaan. We hebben het lidmaatschap per 31
december 2021 afgesloten.
Aan het eind van 2021 waren onze leden:
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In de media
Valente en haar leden waren ook in 2021 weer veelvuldig in de
media. Een kleine greep uit de koppen van afgelopen jaar.
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Coronacrisis
We hadden gehoopt in 2021 de coronacrisis achter ons te kunnen laten. De impact van corona was
groot bij onze leden en hun cliënten door ziekteverzuim onder medewerkers, de veranderingen voor
cliënten en de extra opvang die gerealiseerd moest worden. Voor medewerkers van het landelijk
bureau van Valente betekende corona vooral: thuiswerken, digitale netwerkbijeenkomsten
organiseren en beleidsmatig overleg met VWS, VNG, RIVM en GGD. Met RIVM en GGD zijn de
vaccinatieprogramma's en –prioritering van onze doelgroepen besproken.
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Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang
Het basisnetwerk MO heeft op basis van het jaarplan Valente koers bepaald voor de komende periode.
Als prioriteiten zijn de volgende deelthema’s vastgesteld: 1) preventie dakloosheid, 2) kwaliteit en
vernieuwing van de maatschappelijke opvang en 3) weer (t)huis, inzet op voldoende
woonoplossingen voor dakloze mensen. De komende periode wordt per prioriteit een actieplan
opgeleverd waarbij acties, doelstellingen en resultaat worden weergegeven, waarbij de
maatschappelijk opvang zich nadrukkelijk als partner voor ontwikkelingen wil opstellen. En zo laat zien
onderdeel van de oplossing te zijn.
Per deelthema zijn trekkers benoemd vanuit de verschillende MO-instellingen. Karin Boudewijns zal
het thema preventie dakloosheid trekken, prioriteit 2 wordt getrokken door Carina Kruisse. Prioriteit
3, Weer (t)huis wordt door Karin Boudewijns en Marc Verberg opgepakt.
Het basisnetwerk bouwt aan het netwerk zelf door bijeenkomsten te organiseren, aanspreekpunt te
zijn voor de thema groep(en). Er liggen verbindingen met de themanetwerken, maar deze kunnen
structureler. Dit is een ambitie voor de toekomst die wordt opgepakt. Buiten de vier bijeenkomsten
van het basisnetwerk zelf, zijn er enkele andere bijeenkomsten georganiseerd:
De eerste verdiepingssessies zijn georganiseerd rond Preventie van Dakloosheid. Hieruit is een themawerkgroep ontstaan die in samenwerking met instellingen, Valente en vooral ook andere partners dit
vraagstuk verder zal oppakken, onderzoeken en komen met suggesties en waar mogelijk concrete
voorstellen. In een plenaire bijeenkomst is – op basis van de behoefte van leden – een aantal effectieve
aanpakken gedeeld rondom huisvesting. In een themabijeenkomst is aandacht besteed aan het thema
wonen.
Thema's zijn vaak overstijgend, wat intensieve afstemming nodig maakt. Er vindt daarom overleg
plaats tussen de coördinatoren van de drie basisnetwerken. Om de afstemming structureler te maken,
is de frequentie van overleggen tussen de coördinatoren verhoogd. Ook wordt er gewerkt aan een
structureel overleg tussen de coördinatoren en voorzitters van de drie basisnetwerken. Afstemming
met de themanetwerkgroep forensische zorg, vanwege onbedoelde doorstroom vanuit FZ naar MO,
moet nog beter. De coördinatoren van de netwerken MO en forensische zorg hebben hierover contact.
Einde 2021 is gestart met een onderzoek naar de ‘Staat van de Nachtopvang’. Doel van het onderzoek
is om capaciteit en kwaliteit van de nachtopvang in kaart te brengen. Het onderzoek is een follow-up
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van een eerder onderzoek uit 2019. Het is de bedoeling dat het recente onderzoek beschikbaar komt
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Leden kunnen de uitkomsten van het
onderzoek dan ook benutten om in gesprek te gaan met nieuwe raadsleden en wethouders.
Het Actieprogramma Weer Thuis startte in 2017 als initiatief vanuit de branches en werd voortgezet
na 2019 met steun van BZK. Doel was de verstopping in de opvang op te heffen door uitstroom te
realiseren. In mei 2021 werd het actieprogramma afgerond met een publicatie met de belangrijkste
resultaten en succesfactoren.
We hebben meegeschreven aan de Actieagenda Wonen. We voeren met partijen uit de actieagenda
een project uit om het maken van prestatieafspraken te bevorderen. Platform31 voert in
samenwerking met Valente en Aedes een onderzoek uit naar intermediaire verhuur, werkwijze,
risico's, kosten en gevolgen.
Met de partners van de actieagenda Wonen is in 2021 gestart met de organisatie van een viertal
webinars om gemeenten, woningcorporaties en organisaties voor zorg en welzijn aan te moedigen om
effectiever samen te werken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Wonen ondersteunt deze
activiteit.
In het interdepartementale rapport “Een thuis voor iedereen”, dat o.l.v. Bernard ter Haar in juli 2021
tot stand is gekomen zijn veel pleidooien van Valente overgenomen. Het rapport vraagt om snelle actie
om huisvesting voor cliënten uit de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen
met spoed te realiseren. Inmiddels is een kwartiermaker bij Bzk aangesteld om dat programma uit te
werken. Valente en leden zijn hierbij betrokken. De Actieagenda en het rapport van Bernard ter Haar
zijn gebruikt om inbreng te leveren voor het coalitieakkoord dat begin 2022 tot stand is gekomen.
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Basisnetwerk Vrouwenopvang
Valente diende, met succes, het verzoek bij VWS in tot deelname aan de consultatierondes
toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen die gaande waren in het voorjaar. Er werd een
online dialoogsessie met de vrouwenopvang georganiseerd en een schriftelijke bijdrage ingebracht.
Deelname hieraan draagt bij aan de lobby voor integrale hulpverlening aan gezinnen die te maken
hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Valente adresseerde bij VWS en VNG het tekort aan organisatorische en financiële
investeringsmogelijkheden in centrale, landelijke ontwikkelpunten voor vrouwenopvang. Dit knelpunt
is het gevolg van het gedecentraliseerde stelsel. Op management- en beleidsniveau erkennen VNG en
VWS dit tekort. VNG en Valente zetten de eerste stappen om te komen tot een gezamenlijke
ontwikkelagenda (vanaf 2024), die ook afgestemd wordt met VWS. VWS erkent dat er financiele
middelen nodig zijn voor ontwikkelingen die niet kunnen wachten op de ontwikkelagenda. VNG en
Valente treffen de eerste voorbereidingen voor een gezamenlijke projectsubsidie aanvraag voor o.a.
het actualiseren van het beleidskader in-, door- en uitstroom.
Arosa initieerde het updaten van de methodiek Aware en herregistratie in de Databank Effectieve
sociale interventies van Movisie. Valente ondersteunde dit door de subsidieaanvraag in samenwerking
met VNG bij VWS uit te zetten. Valente nam daarnaast deel aan de begeleidingscommissie van een
onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar de beschikbaarheid en inzet van Aware in
Nederland.
Met de startfinanciering van Adessium is een projectleider aangetrokken voor Landelijke online hulp
(voorheen chat genoemd). De gewenste aanpak is overeengekomen en in gang gezet. Met het landelijk
netwerk Veilig Thuis is een verkenning gestart voor samenwerking. Valente nam daarnaast deel aan
de begeleidingscommissie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar online
hulpverlening bij huiselijk geweld in Nederland.
Valente en de VNG onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijke monitor (van vrouwenopvanginstellingen en centrumgemeenten VO) te ontwikkelen die inzicht geeft in in-, door- en uitstroom en
de beschikbaarheid van opvangplaatsen voor acute crisissituaties. Gezien eerder uitgebleven
successen ondanks inspanningen, is gestart met een krachtenveldanalyse met stakeholders (dec – feb).
Dit resulteert in een advies met betrekking tot draagvlak.
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De uitkomsten en de wens tot bredere uitrol van de vier van de zes experimenten vanuit het
programma Geweld Hoort Nergens Thuis zijn besproken in vergaderingen van het basisnetwerk.
Bredere uitrol van het experiment ‘Sneller Thuis’ bij vijf vrouwenopvanginstellingen is gestart. Valente
pleit bij het programma management voor adequate borging van de experimenten in 2022.
Twee lid organisaties hebben het keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang behaald. Alle
organisaties bereiden zich voor op het halen van het keurmerk. Valente ondersteunt leden in het
onderling delen van ervaringen en aanpak.
Valente heeft een projectleider risicotaxatie-instrument geworven om te komen tot een geüpdatete
risicotaxatie-instrument en/of toolbox van instrumenten. Prof. Dr. Janine Janssen (leerstoel Open
Universiteit) ondersteunt door de verbinding te maken tussen praktijk en wetenschap. Janine Janssen
inventariseerde verwachtingen, wensen en eisen vanuit de praktijk. In 2022 volgen hieruit drie acties:
(1) een update van de huidige risicoscreening met behoud van het huidige doel uitgevoerd door
ontwikkelaar Verwey Jonker Instituut, (2) het samenstellen van een toolbox van bestaande en mogelijk
nieuwe instrumenten voor verdiepende risicotaxatie en (3) investering in gebruikers van de
instrumenten.
Cliënten krijgen via een versnelde route de kindgebonden toeslagen toegewezen. Dienst Toeslagen
en de Sociale Verzekeringsbank passen deze werkwijze na een pilot bij Moviera in 2020 toe bij alle
vrouwenopvanginstellingen. De versnelde route zorgt voor minder schuldenopbouw tijdens verblijf in
de opvang en versnelde uitstroom. De landelijke uitrol wordt begin 2022 afgerond.
Valente monitorde de initiatieven die vrouwenopvanginstellingen ontplooien naar aanleiding van de
structurele uitbreiding van DUVO middelen door het Rijk in 2020. Het algemene beeld is dat
organisaties uiteenlopende en creatieve initiatieven nemen en dat besluitvormings- dan wel realisatie
trajecten met gemeenten lange periode in beslag nemen.
Per actielijn uit de transformatieagenda is een werkgroep samengesteld van bestuurlijke en
inhoudelijke vertegenwoordigers van vrouwenopvanginstellingen. De werkgroepen startten, na
vertraging mede door werklast bij de leden, in mei 2021 met het concretiseren van ambitie naar
meerjaren doelen en concrete acties. Alle werkgroepen zijn voortvarend aan de slag, zeventien
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lidinstellingen zijn vertegenwoordigd, eind van het jaar zijn de eerste kennissessies georganiseerd.
Uitgelicht:
De werkgroep Systemisch en integraal werken werkt aan de thema's traumasensitief werken (profiel
trauma-ambassadeurs is opgesteld, uitbreiding netwerk per locatie is gestart; een eerste kennissessie
voor trauma-ambassadeurs is voorbereid, gekoppeld aan de online bijeenkomst van expertiseplatform
De Drakentemmers, januari 2022), gezinsprofielen en plegeraanpak (online kennissessie in december
geweest)
Een handreiking voor leden LNVO om te checken hoe gendersensitief werken wij is bij de werkgroep
in voorbereiding op basis van landelijk beschikbare stukken, een klankbordsessie is voorbereid voor
februari 2022.
In november heeft de werkgroep communicatie een advies ten aanzien van ‘tone of voice’ voorgelegd
aan het landelijk netwerk VO, met een gezamenlijke communicatiekalender. Deze is in 2022 in gebruik
genomen en dient als goed voorbeeld voor de andere netwerken. Vooruitlopend hierop werd 25
november 2021 Orange The World benut als eerste gezamenlijke communicatiemoment.
In juni 2021 is de position paper ‘Veilige opvang en ambulante hulp vanuit het landelijk netwerk
vrouwenopvang’ opgesteld, dat een basis biedt om gezamenlijke standpunten regionaal en landelijk
zo eenduidig mogelijk over te brengen, met ruimte voor lokale concretisering.
Valente sloot een nieuwe mantelovereenkomst voor tolkendiensten met Global Talk voor
leden/voorzieningen die vrouwenopvang bieden. De nieuwe overeenkomst per 1 januari 2022 heeft
een looptijd van 5 jaar. Global Talk geeft jaarlijks een donatie van € 10.000,-- aan Valente ter
besteding aan een doel binnen de vrouwenopvang. In 2021 is dit bedrag besteed aan de activiteiten
vanuit de leerstoel van prof. dr. Janine Janssen m.b.t. het herijken van het risicotaxatieinstrument.
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Basisnetwerk Beschermd Wonen & Begeleiding
We hebben input geleverd op strategische beleidsstukken zoals de contourennota Zorg voor de
toekomst (traject Hugo de Jonge), de visie op ggz-landschap (traject Paul Blokhuis) en Europese
strategie rechten van personen met een handicap 2021-2030, waarin we het belang van sociale
inclusie en participatie steeds hebben benadrukt, vanuit concepten als positieve gezondheid en de
maatschappelijke rol die wij hierin vervullen.
In onze communicatie-uitingen geven we steeds het belang van inclusie aan, in blogs als ‘Als we samen
kwetsbaar zijn, zijn we samen één’ We hebben een actieve rol in de talkshows leefwereld centraal,
bestaanszekerheid, blik op de toekomst van de congresreeks ‘Beweging in kwetsbaarheid: naar een
inclusieve samenleving’ (5 jaar na Dannenberg).
In 2020 gaven de leden van het basisnetwerk BW&B de opdracht voor een vernieuwd totaalconcept
BW&B, gericht op het heden en de toekomst. In de bijeenkomst van juni 2021 is het vernieuwd
totaalconcept BW&B vastgesteld. Het bestaat uit een visuele weergave, de kenmerken van de
herstelprofessional, de kenmerken van een RIBW 2.0 en een afwegingskader waarmee organisaties
invulling kunnen geven aan het vernieuwde totaalconcept en een ontwikkelagenda. Nu het
totaalconcept vastgesteld is, geven we uitvoering geven aan de ontwikkelagenda, waarbij we prioriteit
geven aan de thema’s kwaliteit en vakmanschap. In oktober 2021 is een projectleider communicatie
aangetrokken die ondertussen aan de slag is met de positionering en communicatiestrategie.
We hebben ons (samen met het netwerk Housing First) gemanifesteerd op het Festival Caring
Community (het festival van-voor-door elkaar) met meer dan 1800 deelnemers (gemeenten,
kennisinstituten, professionals, aanbieders, cliënten en ervaringsdeskundigen). Het doel van het
Festival is om gemeenten en de ggz te verbinden. Artie van Tuijn opende het festival en interviewde
Erik Dannenberg. Dit heeft geresulteerd in een film over de ontwikkelingen binnen de ggz en de rol
van ‘caring communities’ daarin en een film over het vernieuwd concept BW&B onderbouwd met
praktijkvoorbeelden. Beide films zijn ook voor andere doeleinden bruikbaar. ZorgSaamWonen,
Companen, Valente en Pameijer/+Vijf organiseerden op donderdagmiddag 27 januari 2022 een
landelijke bijeenkomst over community building, preventie en doordecentralisatie.
Voorzitter Ineke van Hooff en (voormalig) ervaringsdeskundig beleidsmedewerker Paola Buitelaar
schreven een blog over hoe zorgfraude aan te pakken.
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In de ledenbijeenkomst van 3 maart is op basis van de notitie kwaliteit en de uitkomsten van
mentimeter besloten een kwaliteitskader langdurige ggz te ontwikkelen. Het kwaliteitskader kent een
breder doel dan zoals oorspronkelijk geformuleerd in het jaarplan. Het vernieuwd concept BW&B is de
inhoudelijke leidraad en het kwaliteitskader moet goed aansluiten op andere kwaliteitskaders en
ontwikkelingen (ook vanuit andere sectoren). Het kwaliteitskader wordt gefaseerd opgepakt. Er is nu
een aantal scenario’s ontwikkeld die besproken zijn met o.a. VWS, MIND, ZN, deNLggz, de bestuurlijke
netwerkgroep Wlz, de kennisnetwerkgroep Wlz en het netwerk kwaliteit en zorg.
Marja van Leeuwen (bestuurder Fonteynenburg) neemt deel aan het regieteam Mens & Werk bij
deNLggz. Een van de doelen van het regieteam is: werken aan een gezonde arbeidsmarkt zodat er ook
in de toekomst genoeg gekwalificeerd personeel is. Dit doel wordt ondersteund door een
arbeidsmarktcampagne (ook in de forensische zorg). Punt van zorg is de hoge uitstroom uit BW&B. De
krapte op de arbeidsmarkt vraag om een fundamenteel en innovatief herontwerp van de
zorg/ondersteuning. Hoe kunnen wij op een andere wijze werken, zodat we op voldoende niveau
kunnen blijven zorgen en ondersteunen? Dit meerjarendoel heeft raakvlakken met het vernieuwd
concept BW&B en komt terug op een van de volgende netwerkbijeenkomsten.
Op 15 april 2021 is een themabijeenkomst ‘Herstel en ervaringsdeskundigheid’ georganiseerd, vanuit
historisch perspectief op de ontwikkelingen in beschermd en begeleid wonen. Het resultaat is de
documentaire ‘Ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen van RIBW’s, door Artie van Tuijn e.a.’ In de
themabijeenkomst kwamen op interactieve wijze de volgende onderwerpen aan bod: de toekomst van
de herstelvisie, wat kun je van elkaar leren op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid, het
landelijk onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling van een
kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen om ervaringsdeskundigheid steviger en professioneler
te positioneren. Het resultaat was een inspirerende middag die de meer dan 75 deelnemers
(bestuurders en ervaringsdeskundigen) veel energie heeft opgeleverd.
In oktober is een brainstormsessie (Valente-breed) geweest met leden om te kijken hoe invulling te
geven aan ervaringsdeskundigheid binnen Valente (i.v.m. het vertrek van Paola Buitelaar).
Valente, neemt samen met de leden Cordaan en Cosis deel aan het samenwerkingsplatform Sterk door
Werk. Op 4 november organiseerde het samenwerkingsplatform een congres. Centraal staat de vraag:
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hoe zorgen we dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de
arbeidsmarkt vinden en behouden?
Project
landelijke
beroepsstandaard
herstelprofessional
gaat
van
start,
zie
https://www.valente.nl/nieuws/project-landelijke-beroepsstandaard-herstelprofessional-gaat-vanstart/ In deze beroepsstandaard streven we naar eenduidigheid en herkenbaarheid van de
herstelprofessional. Dit vanuit de ambitie om niet de organisatie, maar juist de professional te
profileren op de juiste plek. De beroepsstandaard kan op verschillende manieren meerwaarde bieden.
In 2014 verscheen het manifest Over de Brug dat een beweging naar meer herstel voor mensen met
ernstige psychiatrische aandoeningen in gang wilde zetten. Sindsdien zijn vele initiatieven op dit
gebied tot stand gekomen, maar het effect op levens van mensen met ernstig psychische
aandoeningen is nog te klein. Dit is aanleiding geweest om een netwerk Samen Over de Brug te starten
dat bestaande initiatieven wil verbinden en versterken tot één krachtige beweging. Het initiatief voor
dit netwerk is genomen door MIND, de Nederlandse ggz, VNG, Valente, en Kenniscentrum Phrenos.
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Thema- en kennisnetwerken
Kinderen
Het themanetwerk heeft een heroriëntatie gehouden. Activiteiten vanaf 2022 worden meer
strategisch van aard en ondersteunend aan alle gezinssituaties die voorkomen onder lidorganisaties.
Het themanetwerk gaat op zoek naar een waarde gedreven naam die beter aansluit op de nieuwe,
brede scope.
De ambitie om het beheer en de borging van de begeleidingsmethodiek voor kinderen in de opvang
‘Veerkracht’ via een van-voor-door constructie uit te voeren, is waargemaakt door Sterk Huis. In
oktober hebben de ca. 30 lidorganisaties die Veerkracht aanbieden ingestemd met (1) de rol van Sterk
Huis als hoofdaannemer bij beheer- en borgingsactiviteiten en (2) een landelijke verdeelsleutel van de
beheerkosten vanaf 2022. De methodiek Veerkracht is verrijkt met aanvullende en verdiepende
modules en materialen, gemaakt via de van-voor-door constructie.
Een in opdracht van Valente uitgebrachte maatschappelijke businesscase toont aan dat methodische
begeleiding aan kinderen in de opvang loont. Deze businesscase is bruikbaar voor lidorganisaties voor
het vergroten van erkenning door gemeenten van de noodzaak en financiering van hulp aan kinderen
in de vrouwenopvang dan in de maatschappelijke opvang.
Het Normenkader moet op inhoud en normniveau doorontwikkeld worden voor toepasbaarheid bij
de maatschappelijke opvang. Dit staat gepland voor 2022. We hebben voorbereidingen getroffen,
waaronder draagvlak geïnventariseerd binnen het basisnetwerk MO, juiste positionering van
uitvoering i.v.m. eigenaarschap, bijdrage van het themanetwerk is vastgesteld en de ondersteuning
van Valente is niet langer kwetsbaar doordat de formatie op orde is gekomen.
In het kader van meerjarenproject ‘Huisje boompje Beestje’ voerde Hogeschool Leiden een
literatuurstudie uit naar de manier waarom natuurlijke omgevingen en natuurervaringen bijdragen
aan het welzijn van kinderen en aan het normenkader. Bevindingen zijn opgeschreven in een
handzame factsheet. Kinderpostzegels was financier van de literatuurstudie en van voornoemde
maatschappelijke businesscase.
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Forensische zorg
We organiseerden samen met Q-Consult een consultatiebijeenkomst voor onze leden over het
kwaliteitskader. Het kwaliteitskader voor de forensische zorg is inhoudelijk goedgekeurd door de
stuurgroep. Voor indiening bij het Zorginstituut Nederland moet een aantal randvoorwaarden op orde
te zijn, namelijk financiële borging, de wijze waarop inspecties hiermee om zullen gaan en de
verantwoordingswijze door DJI. Zodra dit duidelijk is kunnen we er definitief mee aan de slag.
Ondertussen is gewerkt binnen een programmastructuur om de implementatie te ondersteunen.
Bureau en leden hebben meegewerkt aan implementatieplannen voor de diverse pijlers van het
kwaliteitskader (KKFZ). Vanaf 1-1-2022 wordt e.e.a. overgedragen aan de nieuwe beheersorganisatie.
Het kwaliteitskader domineerde in 2021 de inspanningen van voor en door leden van Valente. Het
komende jaar zal in het teken staan van de implementatie.
Valente nam deel aan het Festival Forensische Zorg met aandacht voor de inzet van
ervaringsdeskundigheid. Het EFP besteedde aandacht aan de forensische leerlijn BW/MO. De
samenwerking met het EFP wordt voorgezet en we hebben plannen te over. We zijn gestart met het
kwaliteitsnetwerk BW/MO. De studiedag vond plaats op 18 november en kon nog net voor de nieuwe
lockdown fysiek plaatsvinden. Een lezing van Petra Schaftenaar over forensische scherpte vormde een
hoofdonderwerp voor deze goed bezochte studiedag.
Vanuit het project deskundigheidsbevordering BW/MO (Tussen kaders en herstel) zijn mooie
podcasts gemaakt. De podcasts staan online.
Vanuit de Taskforce FZ is het Programma Forensisch Vakmanschap ontwikkeld. Valente is betrokken.
Blijvende betrokkenheid is er bij het programma KFZ (kwaliteit forensische zorg).
Het bureau P5Com gaf tijdens ons bestuurlijk themanetwerk FZ een presentatie over trajectindicaties.
Het project trajectindicaties heeft een tijdje stilgelegen, maar maakt vanaf eind 2021 een doorstart.
Leden van Valente zijn betrokken bij de pilots in Amsterdam en Oost-Nederland.
De eerste versie van Handreiking informatie-uitwisseling FZ is in de praktijk getest door enkele leden.
De handreiking is gepubliceerd en voldoet aan een behoefte bij de aanbieders van FZ. De handreiking
krijgt in 2022 een update.
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Het project digitalisering plaatsingsbrief gaat voort. De wens is dat meer aanbieders en
softwareleveranciers hierbij aansluiten. Op 11 oktober organiseerde Valente in samenwerking met het
Ministerie van J en V een kennissessie over dit onderwerp.
‘Samen Sterk Zonder Stigma’ heeft in samenspraak met diverse stakeholders een projectprogramma
opgesteld voor Destigmatisering in de FZ. Het BO forensische zorg heeft besloten dit programma niet
uit te voeren. Het thema staat wel op de agenda van het BO. Valente, de NLggz en Mind gaan in 2022
met dit onderwerp aan de slag.
Valente deed mee in de werkgroep aansluiting gemeentelijk domein en forensische zorg op initiatief
van VWS, en aan een overleg over samenwerking forensische zorg en gemeenten op initiatief van
Justitie ter voorbereiding op een brief van de minister aan de Tweede kamer. Rapportages kwamen op
de agenda van het bestuurlijk overleg met Justitie. Enkele leden waren betrokken en er was aandacht
voor tijdens het bestuurlijk themanetwerk. Het onderwerp wordt in 2022 verder opgepakt vanuit het
bestuurlijk overleg forensische zorg en wordt een van de 5 topprioriteiten van het BO FZ. Valente zal
daarbij een belangrijke rol spelen.
Tijdens het bestuurlijk themanetwerk FZ van 26 november deden we een korte uitvraag over de
aansluiting van leden bij de Zorg- en Veiligheidshuizen en bij de Veldnorm levensloopfunctie en
beveiligde intensieve zorg. In Q1 van 2022 volgen een kennismaking met de Zorg en Veiligheidshuizen,
afspraken over de aanhaking bij de meerjarenagenda ZVH. (Dit betreft niet alleen FZ, maar ook VO.)
En er waren presentaties tijdens het themanetwerk van Valente over de ZVH en de veldnorm.
Bureau Significant heeft advies uitgebracht aan Justitie over een nieuwe inkoopstrategie
(landschapsgericht aanbesteden, raamovereenkomsten, andere indeling kavels, andere looptijd). Doel
van Justitie is meer grip op kwaliteit, capaciteit en uitgaven. De nieuwe aanbestedingsrondes starten
vanaf begin 2022. De nieuwe contracten (anders van TBS) zullen per 1-1-2024 ingaan.
Q-Consult bracht advies uit over capaciteitsmanagement in de FZ. Leden werkten mee aan interviews
van Q-consult en de marktconsultatie van DJI. Het onderwerp komt terug op de BO FZ onder de
noemer ‘grip op capaciteit’.
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Alle aanbieders van FZ konden deelnemen aan de markconsultatie aanbesteden forensische zorg. Dat
kon schriftelijk via het aanleveren van vragen en knelpunten en mondeling via deelname aan de
gespreksronde op 7 oktober. Een groep leden van Valente heeft hieraan deelgenomen.
De bekostiging wordt op termijn aangepast (forensische zorgvraagtypering, zorgprestatiemodel). Het
onderwerp komt regelmatig terug op de agenda van het Forensisch netwerk. Het zorgprestatiemodel
is vanaf 1-1-2022 van toepassing op de forensische behandelzorg. Mogelijk volgt de verblijfszorg later.
Er is een link met de invoering van de trajectindicaties en de regievoering op het zorgtraject dat de
forensische client doorloopt.
Vanaf Q1 2022 zijn we met een nieuwe governance-structuur en een nieuwe vertegenwoordiging
vanuit Valente aangesloten bij het Forensisch netwerk. Via dit netwerk kunnen we afstemmen met
een aansluiten bij netwerken van dNLggz en de VGN. De nieuwe secretaris van het FN is in december
2021, mede namens Valente, gestart met haar werkzaamheden. Gesprekken over de samenwerking
tussen het Forensisch Netwerk en het EFP starten in Q4.
Op 15 december was het laatste overleg van de Taskforce FZ. Minister Dekker bedankte alle
betrokkenen voor hun inspanningen en de eindrapportage zal worden besproken de Tweede Kamer.
Edwin ten Holte heeft zich gedurende de looptijd op bestuurlijk niveau ingezet voor de TF. De
resultaten van de TF worden vanaf 2022 elders geborgd. (BO FZ, EFP, KFZ dNLggz)
In Q4 zijn de voorbereidingen gestart voor de deelname aan de Dag van de Forensische Zorg 2022.
Onze bijdrage zal in het teken staan van de ontwikkelde (driepartijen) samenwerkingsovereenkomst
tussen client, reclassering (3RO) en aanbieder. De bij de ontwikkeling betrokken leden en de
reclassering nemen dit onderdeel voor hun rekening.

Armoede en schulden
In april 2021 is de eerste publicatie verschenen van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’.
In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen
met betalingsachterstanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium, waaronder
Valente. Meer informatie over het project is hier te vinden. In de eerste publicatie is in beeld gebracht
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wat het effect is van de uitgestoken hand door de zorgverzekeraar Achmea in samenwerking met de
rechtbank Amsterdam. zorgverzekeraar Achmea in samenwerking met de rechtbank Amsterdam.
In juli 2021 is een volgende publicatie verschenen van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat
werkt?’ Deze gaat over Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk. Dit kan
eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en
dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen.
Valente heeft in 2021 deelgenomen aan het Onderzoek: Minder stress en armoede, meer ervaren
gezondheid en participatie. In dit onderzoek wordt in vijf gemeenten diverse vormen van
ondersteuning getest die moeten leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter
en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving.
Bij schuldhulpverleners is er minder kennis over onze specifieke groep cliënten. Schouders Eronder
heeft daarom met hulp van Valente een Themakrant Maatschappelijke Opvang opgesteld.
Zowel de NVVK als Valente hebben signalen binnengekregen dat klanten regelmatig tegen problemen
aanlopen bij het openen van een betaalrekening. Soms komt dit omdat de verkeerde procedure
doorlopen is. De NVVK heeft daarom samen met Valente de verschillende procedures inzichtelijk
gemaakt en we zijn bovendien in gesprek met verschillende banken om eventuele problemen op te
lossen.
In maart 2021 heeft de Landelijke Armoedecoalitie een oproep gedaan aan het kabinet i.v.m. corona:
beperk financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbare mensen. In september stuurde de Landelijke
Armoedecoalitie een reactie aan Tweede Kamerleden en woordvoerders SZW op de recente SER
Verkenning ‘Werken zonder Armoede’. De verkenning laat zien hoe een te laag inkomen werkenden
gevangen houdt en nauwelijks perspectief biedt om een beter betaalde baan te vinden.
In november 2021 luidde de Armoedecoalitie de noodklok: voor ruim 1 miljoen inwoners van
Nederland staat de bestaanszekerheid ernstig onder druk. Daarom stuurde de coalitie op 5 november
nog een brief aan de Tweede Kamer om bij het Algemeen Overleg over armoede en schulden op 11
november dringende aandacht te geven aan deze problemen.
Valente is samen met acht leden van start gegaan met het opzetten van een e-learning Armoede en
Schulden t.b.v de financiële educatie van de professionals in zowel MO, BW als VO. Dit project is tot
stand gekomen met hulp van ZonMw en zal lopen tot eind 2022.
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Valente heeft samen met Schouders Eronder een leernetwerk opgezet. Deelnemers aan het
leernetwerk – professionals in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen –
bogen zich de afgelopen maanden over het thema ‘Schulden in de Opvang.’ Schulden vormen vaak een
groot obstakel bij de hulpverlening. De cliënten uit de maatschappelijke opvang vallen vaak buiten het
systeem en hulpverleners proberen elke dag weer die bekende kloof tussen systeem- en leefwereld te
dichten.
In mei 2021 heeft de eerste bijeenkomst van het themanetwerk Armoede en Schulden
plaatsgevonden. Doel: van elkaar leren en gezamenlijke knelpunten bundelen. Dit netwerk dient
tevens als klankbordgroep voor project e-learning.
Vanaf juni 2021 heeft een klankbordgroep vanuit de vrouwenopvang meegedacht met de projectleider
bij de VNG die werkte aan de Handreiking Vrouwen uit de knel: gemeenten en vrouwenopvang
samen aan de slag met de knelpunten aan alle centrumgemeenten gestuurd. Medio oktober stuurde
de VNG deze handreiking aan alle centrumgemeenten. De handreiking richt zich op de door vrouwen
en hulpverleners in de vrouwenopvang ervaren financiële knelpunten en bevat checklists, tips en
goede voorbeelden van gemeenten waar knelpunten inmiddels opgelost zijn. De handreiking is
vervolgens gebruikt als basis voor de gespreksronde van de VNG-projectleider langs
centrumgemeenten. Haar advies aan gemeenten: betrek de vrouwenopvang, meteen of bij
vervolggesprekken. De handreiking is een vervolg op het sinds drie jaar lopende traject naar aanleiding
van het rapport van de Ombudsman uit 2018: er is in 2021 gestaag doorgewerkt, in kleine stappen,
door verschillende stakeholders zoals VNG en VWS in samenspraak met Valente.

Landelijke onderzoeksagenda
Nadat in 2020 het kader voor de onderzoeksagenda gedeeld was met alle (basis)netwerken en op de
ALV van november er een themabijeenkomst georganiseerd is, is in het eerste kwartaal 2021 is de
onderzoeksagenda via de reguliere kanalen van Valente onder de aandacht gehouden (zie verderop).
Ook is er een e-mailing aan ruim 120 externe stakeholders uitgegaan.
Alhoewel het lastig is om te meten of de onderzoeksagenda bekend is, wordt deze regelmatig
benoemd en meegenomen in beleids- en managementoverleggen extern. Zo is de agenda
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gepresenteerd op het Breed VO overleg met VNG en VWS, vond een gesprek plaats met ZonMw en
werden eerder contacten met kennisinstituten actief opgevolgd.
Er vonden diverse netwerkgesprekken plaats, met projectleider Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal
Werk en een lid van de werkgroep nam deel aan de Stakeholdersbijeenkomsten van dit netwerk. Met
Phrenos vonden afstemmingsgesprekken plaats. Met Movisie is verkennend gesproken over
samenwerking rondom versterking van het kennisfundament (kennisbank en onderzoeksprogramma)
met betrekking tot ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein.
In februari presenteerde Valente haar onderzoeksagenda op de eerste bijeenkomst van het startende
onderzoeksnetwerk dak- en thuisloosheid. In 2021 kwam dit netwerk drie bij elkaar, waarbij Valente
vanuit de onderzoeksagenda elke keer betrokken is bij de agendasetting en op de bijeenkomsten zelf.
Dit netwerk heeft nu een eigen kennisnetwerkpagina op de site van Valente. Ook startte in september
een onderzoekersnetwerk partnergeweld, Valente was betrokken bij voorbereidingen en
presenteerde haar onderzoeksagenda. Dit resulteerde in de uitnodiging om informatie te plaatsen op
de netwerksite van het onderzoekersnetwerk Victimologie in Nederland.
Maandelijks worden er berichten gerelateerd aan de landelijke onderzoeksagenda gepubliceerd in de
leden- en de algemene nieuwsbrief. Naar het basisnetwerk vrouwenopvang is ter informatie een
overzicht gestuurd van lopende/recent afgeronde en startende onderzoeken waarbij lidinstellingen
betrokken zijn. Via de nieuwsbrieven attenderen we leden over interessant onderzoek, deze worden
eveneens gedeeld via social media.
Een eerste versie van een voorstel voor een duurzame kwalitatieve toevoeging aan de basisset, met
focus op opbrengsten van opvang en begeleiding voor alle lidinstellingen, is besproken in de werkgroep
landelijke onderzoeksagenda (incl. Financiering) en in september besproken op alle basisnetwerken.
Feedback is verwerkt tot een gefaseerd voorstel met een ontwikkeltraject om te komen tot
harmonisatie van instrumentarium voor clientonderzoek enerzijds en meer verbinding met de
ontwikkeling van de basisset en kwaliteitstrajecten anderzijds. Dit voorstel is onderdeel van jaarplan
en begroting 2022.
Op de ALV van november werd opnieuw een themabijeenkomst rond de onderzoeksagenda
georganiseerd. De bijeenkomst over cliëntenonderzoek was de aftrap voor de in 2022 te starten
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ontwikkelgroep waarvoor zich inmiddels 8 lidinstellingen, verdeeld over alle basisnetwerken, hebben
aangemeld.
De tweede uitvraag van de basisset was succesvol: er was een respons van 87% waardoor de
opgeleverde gegevens betrouwbaar te noemen zijn. De mogelijkheid van inzet ten bate van
lobbydoeleinden is echter beperkt omdat de basisset basale, vrij globale gegevens oplevert. Om de
continuïteit te bewaken en de drempel voor deelname onder de leden laag te houden is alleen
eenvoudige uitbreiding mogelijk. Drie zaken worden aangepast: (1) de openstelling van de WLZ voor
GGZ-cliënten zal expliciet worden uitgevraagd vanwege de wetswijziging die per 1-1-2021 van kracht
werd, (2) de leeftijdsgroep 18- in de vrouwenopvang wordt verder onderverdeeld naar
leeftijdsgroepen 0-3, 4-11 en 12-17 jaar en (3) voor zorgvormen waar geen cliënten met naam worden
geregistreerd wordt gevraagd om een schatting van het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis.
Daarnaast is in overleg met de werkgroep onderzoek gekeken naar mogelijkheden om de basisset te
verrijken met uitkomsten uit ander onderzoek dat relevant is voor de leden en de thema's waarop
Valente zich richt. De werkgroep denkt mee over het jaarlijks toevoegen van één specifieke vraag.
Aan het eind van jaar leverde de werkgroep landelijke onderzoeksagenda een checklist op voor leden
en bureau om deelname aan onderzoek af te wegen op. Hierin zijn organisatorische/praktische vragen
en strategische, beleidsmatige overwegingen opgenomen. De checklist is bedoeld als hulpmiddel voor
het gesprek binnen je organisatie: gaan we wel of niet in op dit verzoek om mee te doen aan
onderzoek? De checklist is te downloaden via de site.

Inkoop en aanbesteden
Diverse onderwerpen zijn besproken met controllers/managers/bestuurders van de leden: (1) de CrvBuitspraak die bepaalt dat de cliënt voor Wmo-zorg altijd moet weten op hoeveel uren zorg hij recht
heeft, (2) de kostprijs Wmo lijkt niet aan te sluiten op de gemeentelijke tarieven voor deze zorg.
Oorzaken hiervoor worden gezocht en in 2022 zal een onderzoeksbureau worden ingeschakeld om dit
verder uit te diepen. (3) De opzet van een geschillencommissie sociaal domein waar alle geschillen
over de uitvoering van WMO en Jeugdwet aanhangig kunnen worden gemaakt.
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Er is regelmatig overleg met beleidsadviseurs van andere brancheorganisaties in het sociaal domein:
Jeugdzorg Nederland, dNggz, VGN, Actiz en ZorgThuisNL. Binnen het Ketenbureau i-sociaaldomein
hebben in het najaar van 2021 een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden: diverse senior
adviseurs hebben de organisatie verlaten en zijn door nieuwe mensen vervangen, maar tegelijk is het
takenpakket verbreed en zijn de ambities gegroeid om het Ketenbureau te positioneren als de centrale
speler voor overleg over financiering en verantwoording binnen het sociaal domein. Valente ziet nauw
toe op het verloop van deze ontwikkelingen en stuurt zowel via onze bestuurder in de stuurgroep als
op beleidsniveau via de beleidsmedewerker mee. Belangrijke actuele dossiers zijn het hoofd- en
onderaannemerschap en de toekomst van taakgericht werken, een belangrijk dossier voor de
toekomst is de vernieuwing van de keteninfrastructuur.
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Overkoepelende thema’s
Belangenbehartiging, destigmatisering en communicatie
Valente heeft vijf cliëntverhalen en vijf bestuurdersblogs gebracht rond de Tweede
Kamerverkiezingen. Deze zijn veel gedeeld op social media en in de nieuwsbrief (vanwege een
technisch probleem bij de webbouwer is de concrete impact helaas niet te meten). De verhalen zijn
gebundeld tot een mooi magazine dat eveneens online staat en in mei wordt verzonden naar alle
nieuwe Kamerleden. Rond de verkiezingen is ook het verkiezingsprogrammaoverzicht op onze
thema’s (met bijbehorende bingokaart) goed gevonden.
Verder troffen we voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het doel is vooral
om onze leden voldoende uit te rusten om de lokale politiek te beïnvloeden.
Valente heeft voor meerdere debatten in de Tweede Kamer brieven gestuurd, soms in samenwerking
met anderen. Met Tweede Kamerleden is kennis gemaakt, zijn werkbezoeken georganiseerd i.s.m.
leden. Met de VNG is een intensieve lobby gevoerd op voortzetten beleid aanpak dakloosheid.
Daarvoor heeft GroenLinks een amendement voor 121.5 miljoen ingediend bij de VWS begroting. Met
leden heeft Valente een socialmediacampagne gevoerd met ansichtkaart leden voor de begroting
VWS.
Valente heeft overleg met VWS over de gevolgen van het verbod op rookruimten in MO/VO/BW.
Gevolgen worden in beeld gebracht. Voor leden is een online kennissessie georganiseerd. Knelpunten
zijn bij VWS geagendeerd.
Valente maakt met leden deel uit van een werkgroep van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om
tot een betere regionale samenwerking en betere uitvoering van Evaluatie Uitstapregeling
Prostituees te komen. Knelpunten inventarisatie is gemaakt. Er is extra geld voor 2022 ter beschikking
gesteld (1 miljoen).
De wijziging wet basisregistratie personen is aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. Gemeenten
zijn vanaf 1-1-2022 verplicht dakloze Nederlanders in te schrijven met een briefadres. Valente schrijft
mee aan de handreiking voor gemeenten en hulpverlenende organisaties over de implementatie van
de uitvoering van de briefadressenregeling per 1-1-2022.
Zie ook het kopje Doordecentralisatie.
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Vakmanschap en ervaringsdeskundigheid
Er is een afspraak gepland geweest tussen het bestuur van Valente en het bestuur van de GGZ
Ecademy. De vervolgstappen worden in het bestuur besproken.
Er ligt een concept position paper ervaringsdeskundigheid en een jaarplan.
Valente maakt onderdeel uit van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid, een tweejarig project
van Valente, MIND en werkplaats COMO. Leden van Valente kunnen een beroep doen op de Vliegende
Brigade voor vragen op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast wordt er veel
samengewerkt met kennisinstituten zoals Movisie, bijvoorbeeld over het opzetten van een kennisbank
ervaringsdeskundigheid.

Kennisdelen
Uit een eerste stakeholdersanalyse wordt duidelijk dat Valente veel samenwerkingen heeft op het
gebied van belangenbehartiging, maar dat er nog een en ander te winnen valt als het gaat om
samenwerking op de speerpunten innovatie, vakmanschap en kennis. In 2021 is de bestuurlijke
netwerkgroep Wlz gestart, en wordt het net opgestarte netwerk e-health vanuit Valente gefaciliteerd.
Op de ALV van 16 juni werd de opdracht voor het samenwerkingsverband participatie besproken; in
2022 is een beleidsmedewerker vanuit Cordaan bij Valente gedetacheerd op het dossier participatie
en werd een oproep gedeeld om de werkgroep participatie op te zetten.
In 2021 zijn vier kennissessies online georganiseerd voor medewerkers die zich met de wet langdurige
zorg bezighouden. Deze sessies worden zeer goed bezocht tot wel 80 deelnemers per keer. De sessies
zullen in 2022 worden voortgezet omdat ze duidelijk in een behoefte voorzien.
In juni 2021 nam Valente een CRM-systeem in gebruik, HubSpot, zodat de (contact)gegevens van leden
en deelnemers aan een netwerk goed beheerd kunnen worden. In de eerste helft van 2022 volgt een
evaluatie van het systeem.
Eind 2021 werd de kennisbank van Valente ingericht. Deze is in januari 2022 live gegaan. Je vindt er,
openbaar toegankelijk, brieven die Valente verstuurt (vooral naar de Tweede Kamer en ministeries) en
ander materiaal, zoals position papers en verhalen. Ook verwijzen we in de kennisbank graag naar
andere informatieve platforms. We hopen daarmee dé plek te worden voor informatie over de
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branche. De kennisbank wordt steeds verder gevuld. In een later stadium onderzoeken we de
mogelijkheden voor een eventueel besloten en interactiever deel voor leden.
Eind 2021 begon Valente met een verkenning van de wensen en mogelijkheden voor kennisdeling en
samenwerking via een online platform voor leden (mogelijk in combinatie met de uitbreiding van de
kennisbank voor leden). Verwachting is dat deze in 2022 gemaakt zal worden.

Innovatie
Regelmatig zetten we de innovatiekracht bij leden in de spotlight via de nieuwsbrief of social media.
Het initiatief RIBW-E2020, begonnen door enkele RIBW leden in 2019, valt nu onder de administratieve
verantwoordelijkheid van Valente. In 2022 zal dit initiatief ook verdergaan onder een andere naam,
die nog zal worden gekozen. Met secretariële ondersteuning werden in het najaar Meet&Greet
ontmoetingen georganiseerd waar productleveranciers van digitale zorg hun product presenteerden
aan genodigden. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor een live seminar met minimaal 60 tot 100
deelnemers in mei 2022.
Het bestuur heeft in de heisessie van september 2021 de opdracht gegeven om de rol van het bureau
t.a.v. e-health en innovatie in gezamenlijkheid vast te stellen en om deze begrippen helder te
definiëren voor eenduidig gebruik binnen de vereniging.
In 2022 zal verder gezocht worden naar een geschikt platform om ervaringen uit te wisselen tussen
medewerkers van lidorganisaties over innovatieve producten of methodieken (zie onder Kennisdelen).

Doordecentralisatie
Valente neemt deel aan ‘cockpit’-overleggen met VWS, BZK en de VNG en bureau AEF dat is
ingeschakeld om voor het woonplaatsbeginsel een handreiking en routekaart op te stellen, waarbij
Valente samen met mensen van Kwintes en Leger des Heils kritisch meekijkt naar het proces dat onder
leiding van VNG en VWS plaatsvindt. Ook werkt Valente samen met leden bij het testen van de
uitvoering van het woonplaatsbeginsel op gemeentelijk niveau. In verschillende regio’s wordt door
Valente en de VNG een regiogesprek georganiseerd tussen gemeenten en aanbieders. In 2021 was het
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nog onzeker, met name vanwege de trage kabinetsvorming, wanneer het wetsvoorstel zou worden
ingediend en of het nog per 1/1/2023 van kracht kon worden. Inmiddels is bekend geworden dat het
nieuwe kabinet de doordecentralisatie en de behandeling van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel
heeft uitgesteld. De invoering zal niet per 2023 gebeuren, een nieuwe invoeringsdatum is nog niet
bekend.
Raad Openbaar Bestuur heeft vragen gesteld over verdeelmodel beschermd wonen, na overleg
Valente.
Het Wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel is aangepast n.a.v. commentaar Valente.
Valente schreef mee aan de handreiking Woonplaatsbeginsel Wmo beschermd wonen.
Valente heeft Kamerleden over gevolgen doordecentralisatie geïnformeerd vanuit perspectief
cliënten en leden.

Wet langdurige zorg
In februari 2021 is op verzoek van de leden van het basisnetwerk BW&B een tijdelijke, adviserende
gelegenheidsformatie opgericht, de bestuurlijke netwerkgroep Wlz. De leden in deze netwerkgroep
bespreken strategische onderwerpen als kwaliteit, inkoop, positionering ggz-behandeling, de
samenhang Wlz-Wmo en een duurzaam en toekomstbestendig bekostigingsmodel. In 2021 is de
bestuurlijke netwerkgroep Wlz vijf keer bijeen geweest. In 2022 gaan we het netwerk evalueren en
heeft de bestuurlijke netwerkgroep Wlz vooralsnog een vervolg gekregen in 2022.
Leden die zich in deze netwerk bezighouden met inkoop, vertegenwoordigen tevens Valente
bestuurlijk in het bestuurlijke overleg met ZN. De bestuurlijke overleggen met ZN zijn in 2021 gestart
en we continueren deze in 2022.
Het proces van wetswijziging voor de toegang voor minderjarigen op Wlz-ggz zorg is on hold gezet.
In het basisnetwerk BW&B van maart 2021 is besloten een kwaliteitskader langdurige ggz te
ontwikkelen. Valente heeft hiervoor een projectleider aangesteld. Het vernieuwd concept BW&B,
Community Next, is de zorginhoudelijke leidraad en het kwaliteitskader moet goed aansluiten op
andere kwaliteitskaders en ontwikkelingen (ook vanuit andere sectoren). In juni zijn de leden van het
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basisnetwerk BW&B akkoord gegaan met de projectmatige aanpak en de uitgangspunten. Valente is
vervolgens op zoek gegaan naar draagvlak en financieringsmogelijkheden om de ontwikkeling van een
kwaliteitskader mogelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende overleggen geweest met o.a. MIND,
ZN/zorgkantoren, de Nederlandse ggz VWS en binnen Valente met de bestuurlijke netwerkgroep Wlz,
de kennisbijeenkomst Wlz en het netwerk kwaliteit en zorg. Ook is op verzoek van VWS een aantal
scenario’s uitgewerkt voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader langdurige ggz. Valente heeft in
Q1 en Q2 diverse malen en in diverse samenstelling overleg gevoerd met ZN en zorgkantoren over het
inkoopkader Wlz voor de GGZ. Valente heeft schriftelijk op een concept voor het inkoopkader
gereageerd. Vanaf Q2 zijn de gesprekken met ZN gestart over de bestuurlijke meerjarenagenda.
Net als in 2020 organiseerden we in 2021 online kennissessies over de implementatie van de Wlz
voor leden. In 2021 vier bijeenkomsten. In maart, juni, september en november hebben er
bijeenkomsten plaatsgevonden. In september waren er meer dan 100 deelnemers. Op 30 november
is de laatste kennissessie van 2021. In 2022 gaan we door met het organiseren van kennissessies Wlz.

Internationaal
In 2020 verscheen het basisrapport over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan het Verdrag
van Istanbul door GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic
Violence van de Raad van Europa). Valente gebruikte het rapport actief om de aanpak van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld te verbeteren: vooral de omslag van genderneutraal naar
gendersensitief beleid is bepleit en onderdeel geworden van de Transformatieagenda vrouwenopvang
2021-2023. Relevante punten worden actief opgevolgd in belangenbehartigingscontacten. In
november 2021 lanceerde GREVIO de eerste algemene aanbeveling gewijd aan de digitale dimensie van
geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen aanpakken gaat immers niet alleen over fysiek, seksueel of
psychisch geweld, maar kent ook een digitale dimensie. Een effectieve aanpak neemt ook deze dimensie in
ogenschouw.
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Verdrag van Istanbul en VN-Vrouwenverdrag
Dit jaar bereidde het landelijk Netwerk VN-Vrouwenverdag (vn-vrouwenverdrag.nl de
Schaduwrapportage 2021 voor het VN-Verdrag de Convention on the Elimination of Discrimination of
Women (CEDAW) voor. Dit Verdrag bevat onder andere artikelen over geweld tegen vrouwen,
mensenhandel en prostitutie en wordt wereldwijd beschouwd als voorloper van het Europese Verdrag
van Istanbul. Voorheen was Federatie Opvang betrokken bij de totstandkoming van
Schaduwrapportages, dit is overgenomen door Valente. Samen met enkele leden is input geleverd aan
het deel over geweld tegen vrouwen en meegelezen met conceptversies. Het netwerk VN
Vrouwenverdrag streeft naar een zo breed mogelijke ondertekening door NGO's voor aanbieding van
de rapportage. De (soms kritische) lijn komt overeen met de aanbevelingen van GREVIO uit 2020 en
het advies van Regioplan daarop. Daarom heeft Valente ook dit keer medeondertekend. In totaal
onderschreven 75 organisaties de Schaduwrapportage.
WAVE en Global Network of Women’s Shelters
Als rechtsopvolger van Federatie Opvang is Valente namens het landelijk netwerk vrouwenopvang lid
van het Women Against Violence Europe-netwerk (WAVE). Ook dit jaar vonden, vanwege de
coronapandemie, alle bijeenkomsten van WAVE online plaats. Valente werkte mee aan het
tweejaarlijkse landenrapport door informatie over de situatie in Nederland aan te leveren. In
december publiceerde WAVE haar ‘country report’ waarin de gegevens uit alle Europese landen samen
gebracht worden (informatie over Nederland: p. 138 – 140).
Via WAVE maar ook door jarenlange directe contacten zijn Valente en haar leden ook verbonden met
het Global Network of Women's Shelters. In 2021 hebben tien vrouwenopvanginstellingen hun
gegevens gedeeld in Lila.help, de eerste wereldwijde website met een betrouwbaar overzicht, van
hulplijnen en organisaties die slachtoffers van gender-gerelateerd geweld ondersteunen. Lila Help is
een initiatief van het Global Network of Women's Shelters dat gelanceerd werd op de 4th World
Conference of Women's Shelters in Taiwan, waar ook een grote vertegenwoordiging uit Nederland
aanwezig was. Per land is afgesproken welke organisaties in de database van Lila.help komen: voor

34

Nederland zijn dat de bij het
vrouwenopvangorganisaties.

landelijk netwerk vrouwenopvang/Valente

aangesloten

FEANTSA
Op 21 juni 2021 is het Europese platform tegen dakloosheid gelanceerd op een ministersconferentie
in Lissabon. Het platform zal tot minstens 2030 bestaan. Er veel (lobby)werk verricht door Feantsa om
dit platform op te richten. Het wordt stevig ondersteund door het Europese parlement en de Europese
commissie. Voorzitter is Yves Letherme, ex-premier van België, die tevens het afgelopen jaar heeft
gefunctioneerd als vrijwillig ambassadeur van Feantsa. Feantsa is ook lid van de stuurgroep van het
Platform tegen dakloosheid.
Eén van de eerste wapenfeiten is de totstandkoming van een nieuw Europees investeringsfonds voor
huisvesting van dakloze mensen van 300-400 miljoen. Ook is in de tweede helft van 2021 een
innovatiefonds van €10 miljoen aangekondigd, waar landen op kunnen inschrijven.
Op 4, 5 en 6 november vond in Bratislava de bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering en
het jaarlijkse congres van Feantsa plaats. Het belangrijkste agendapunt was de ontwikkeling van het
Europese platform tegen dakloosheid. Op 30 november vond de eerste bijeenkomst plaats. Er wordt
nog aan alle kanten gelobbyd om echt inhoud aan het platform te kunnen geven. Er wordt veel
verwacht van het Franse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2022. Op 28 februari 2022
vindt een bijeenkomst plaats van alle Europese ministers in Parijs, waar het platform ook verder inhoud
kan worden gegeven. Waarschijnlijk worden meerdere bestuursleden van Feantsa ook uitgenodigd.
Feantsa is ook gevraagd een klankbordgroep van mensen met ervaring van dakloosheid op te richten.
Feantsa bestuurslid Jules van Dam (De Tussenvoorziening Utrecht) ging tijdens het congres begin
november in discussie met Katarina Ivankovic van de Europese Commissie. Ook de Europese
commissie wil graag dat het platform echt inhoud krijgt. Men is nog niet zo ver dat men ook wil gaan
werken aan verankering van de rechten van dakloze Europese migranten op Europees niveau. Het
congres stond in het teken van kennisdeling met veel workshops over Housing First, ombouw van
kantoren en anderszins tot huizen, en over de rechten van kinderen. Er was een mooie terugblik op de
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afgelopen 20 jaar door de verschillende oud-voorzitters van Feantsa, waaronder Rina Beers van
Valente. Goed te merken dat er door heel Europa steeds meer ‘Housing-led strategies’ (Huisvestinggeleide strategieën) opkomen op nationaal niveau, zoals ook in Nederland. In 2022 zal de
bestuursvergadering van Feantsa op 20 en 21 oktober in Utrecht plaatsvinden.

Administratieve lasten
Valente heeft samen met andere brancheorganisaties Actiz, VGN en de Nederlandse ggz meegedacht
met het ministerie van VWS over een nieuwe wettelijke regeling voor de jaarverantwoording. Rondom
de doordecentralisatie BW is het terugdringen van administratieve lasten ook een terugkerend
onderwerp: als zorg ingekocht kan worden door andere gemeenten dan de gemeente waar de
instelling gevestigd is, mag dit niet meer administratieve lasten opleveren.
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is opgezet om de samenwerking tussen VWS, gemeenten en
aanbieders in het sociaal domein te faciliteren en de administratieve lasten terug te dringen. Een
bestuurslid van Valente neemt deel in de stuurgroep van het Ketenbureau. In 2021 is gezamenlijk
gewerkt aan een escalatiemodel waarmee het mogelijk is om gemeenten die zich niet houden aan de
gemaakte samenwerkingsafspraken ter verantwoording te roepen. Voorbereidingen zijn gestart om in
2022 een geschillencommissie Sociaal Domein op te starten die de hoogste trede van deze
escalatieladder vormt.

Team Valente
Vanwege pensionering van een secretaresse en de wens tot uitbreiding van secretariële
ondersteuning, zijn Marian Blankenvoorde en Julia Hulshof in het afgelopen jaar bij Valente van start
gegaan. Aart-Jan Dingemanse is in dienst getreden als beleidsadviseur op verschillende dossiers. Essa
Reijmers is in dienst getreden als beleidsadviseur en coördinator van het basisnetwerk
Vrouwenopvang. Daarnaast kent Valente een flexibele schil van mensen die gedetacheerd zijn
vanwege projectmatige activiteiten of vanwege vervanging bij ziekte.
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Nevenfuncties bestuurders
J. (Hanneke) Bakker-Blok
•
•

Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Blijf Groep
Bestuurslid Vereniging Federatie Opvang (1-1-2018 t/m 31-12-2019)/ Valente (per 1-1-2020)

•

Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 1-1-2018)

•
•

Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 1-1-2018)
Lid Raad van Toezicht Trias Jeugdzorg (tot 1-4-2021)

M.J.P. (Marina) Hesen
•
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Raad van Bestuur RIBW Brabant
Bestuurslid Vereniging Valente (penningmeester) (per 18-11-2020)
Bestuurslid Stichting Valente (penningmeester) (per 3-12-2020)
Lid Raad van Toezicht Woningbouwcorporatie Laurentius (per 1-7-2017)
Bestuurslid Stichting Kenniscentrum Phrenos (per 25-3-2018)

I.W.M. (Ineke) van Hooff
•
•
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Raad van Bestuur (voorzitter) Kwintes
Bestuurslid Vereniging Valente (voorzitter) (per 1-1-2020)
Bestuurslid Stichting Valente (voorzitter) (per 1-1-2020)
Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 1-1-2020)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Noord-Holland
Lid Raad van Comissarissen van Elan Wonen

J.F.C. (Han) Jetten
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Bestuurder Stichting Leviaan
Bestuurslid Vereniging Valente (per 1-1-2020)
Bestuurslid Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) (per 1-1-2020)
Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie WoonOpMaat (per 1-7-2020)
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K.E.J.M. (Kitty) de Laat
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder SMO Helmond e.o.
Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020)
Lid dagelijks bestuur academische werkplaats Impuls
Bestuurslid Stichting SaldoPlus

D. (Douwe) van Riet
•
•
•
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Voorzitter raad van bestuur Stichting HVO-Querido
Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020)
Bestuurder Stichting vrienden van HVO-Querido
Bestuurslid Vereniging Sigra
Bestuurslid Stichting Sigra
Lid raad van toezicht Stichting Zorggroep de Vechtstreek
Lid raad van toezicht Rijndam Revalidatie

M.G. (Marita) Schreur
•
•
•
•

Hoofdfunctie: Bestuurder Wender (voorheen Zienn/Het Kopland)
Bestuurslid Vereniging Valente (per 18-11-2020 tot 1-1-2022)
Bestuurslid Stichting Valente (per 3-12-2020 tot 1-1-2022)
Bestuurslid Stichting Noorderlicht Studio |Festival |On Tour (per 1-11-2020)
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Vooruitblik 2022
Na een vliegende start zijn we na 2 jaar goed op vlieghoogte gekomen, met grote inhoudelijke
projecten die lopen en vruchten gaan afwerpen. Ontwikkelingen die in 2021 in gang zijn gezet zullen
voortgezet worden in 2022.
In 2022 is een missionair kabinet aan het werk. Huisvesting en aandacht voor armoede staan hoog op
de agenda. Het is spannend welke besluiten er genomen gaan worden in de doordecentralisatie van
beschermd wonen.
In de ALV van juni zal een nieuwe contributieregeling worden voorgelegd waarvan de uitgangspunten
in 2021 zijn vastgesteld.
De bijeenkomsten met de leden zullen deels fysiek gaan plaatsvinden. Daarnaast behouden we het
gemak van het deels thuiswerken en digitale ontmoetingen.
Nu de structuur van Valente op hoofdlijnen staat, richten we ons in 2022 meer op de cultuur: Welke
waarden en gedrag horen bij een moderne netwerkorganisatie? Hoe geven we met elkaar vorm aan
het van-voor-door principe, rekening houdend met de context, de talenten en mogelijkheden bij
leden? Dit alles vanuit een trots gevoel: Valente is een club waar we wat kunnen halen en brengen en
waar we bij willen horen!
Wat betekent van-voor-door in de praktijk? Wat verwachten we vanuit dit uitgangspunt van de leden
en wat verwachten de leden van het bureau van Valente? Daarnaast willen we de diverse
(zelforganiserende) netwerken die Valente rijk is beter inzichtelijk maken, hoe je met de netwerken
in contact kan komen en hoe leden zelf een netwerk kunnen starten. In 2021 is hier een start mee
gemaakt.
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