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Aan: mevrouw prof.dr.mr. C. Rijken  
Via: secretariaat@nationaalrapporteur.nl 

 

Per post aan:  

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen  

Postbus 20301 

2500 EH DEN HAAG 

 

Datum 

1 september 2022 
Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 
Doorkiesnummer 

06  217 03 581 

Onderwerp 

Felicitatiebrief benoeming 
Ons kenmerk 

VA22-070 

  

Geachte mevrouw Rijken,  

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

wonen en de vrouwenopvang, feliciteert u van harte met uw benoeming per 1 september 2022.  

Tijdens uw mandaat kunt u de komende vier jaar als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen een belangrijke rol spelen. 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. Een deel van onze leden biedt begeleiding, 

gespecialiseerde opvang en zorgcoördinatie aan zowel volwassen als jeugdige slachtoffers van 

mensenhandel, uitbuiting en seksueel geweld.  

De rapporten en publicaties van uw voorganger en uw bureau zijn een belangrijke bron van 

informatie én vaak ook bevestiging en onderbouwing van wat onze leden in de praktijk van alledag 

tegenkomen. Wij werken dan ook graag mee aan onderzoeken, zoals eerder aan de 

Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016 – 2020. Samen met uw voorganger constateren ook onze 

leden dat slachtoffers van mensenhandel en kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld nog 

lang niet altijd de hulp en opvang krijgen die zij nodig hebben. De aanpak is nog altijd 

gefragmenteerd en leidt onvoldoende tot duurzame veiligheid voor betrokkenen.  

Als branchevereniging hechten wij veel waarde aan het investeren in de jeugd en het voorkomen van 

intergenerationele overdracht van (seksuele) geweldspatronen van ouders naar kinderen. Een groep 

leden, verenigd in het themanetwerk Kinderen, richt zich daarom specifiek op kinderen, om de 

kwaliteit van opvang en begeleiding structureel op een hoger peil te brengen.  
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Graag maken we persoonlijk nader kennis met u en nodigen we u en uw medewerkers uit voor een 

werkbezoek aan een van onze leden en/of een gesprek over het bovenstaande. U kunt daarvoor met 

mij contact opnemen. Wij wensen u heel veel succes met uw aanstelling en kijken uit naar 

samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 
Directeur Valente 
 


