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Branchevereniging voor participatie, 
begeleiding en veilige opvang

Als netwerkvereniging vormen en ondersteunen wij samen-
werkingsverbanden 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.

• Naarmate de Tweede Kamerverkiezingen dichterbij komen 
actief campagne voeren door de verkiezingsspeerpunten en 
verhalen te delen en visuals in te zetten.

• Voorbereidingen treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022. Het doel is vooral om onze leden voldoende uit te 
rusten om de lokale politiek te beïnvloeden. 

• Ontwikkelen van – en uitvoering geven aan – een 
socialmediastrategie, op basis van het hetgeen geleerd is in 
socialmediatraining in september 2020.

• Het uitrollen van de campagne ‘destigmatisering’ met als 
doel de publieke opinie te beïnvloeden.

• Ondersteunen van het basisnetwerk BW&B en VO bij hun 
positionerings- en imagovraagstuk, vanuit het principe van-
voor-door leden.

X

= meerjarendoelen



Innovatie

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

• Regionaal en lokaal ontmoeten en samenwerking 
faciliteren; innovatieve initiatieven verbinden en 
verder brengen op landelijk niveau. Leden bepalen 
het wat, met hen samen organiseren wij voor hen 
het hoe en wie. Hiervoor vormen wij groepen van 
actieve en betrokken leden die rond een thema 
samen optrekken. Het ontmoeten en verbinden kan 
binnen een (basis)netwerk plaatsvinden, maar het 
kan ook Valentebreed.
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Kennisdelen

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

• Er zijn minimaal 10 samenwerkingsverbanden binnen 
de vereniging (groot en klein) die tot doel hebben 
kennis met elkaar te delen en vernieuwing te 
realiseren, waaronder een samenwerkingsverband op 
het gebied van participatie.

• Implementeren van een CRM-systeem zodat de 
contactgegevens van deelnemers aan een netwerk 
goed beheerd kunnen worden. Bij voorkeur is het CRM-
systeem ook toegankelijk voor de deelnemers aan het 
netwerk zelf.

• Opzetten en verder uitrollen van de kennisbank van 
Valente.

• Publiceren van kennisproducten uit de netwerken op 
de website en/of via social media.
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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.

• Verkennen verdere samenwerking tussen Valente en de 
GGZ Ecademy (voor de forensische leerlijn en de 
leerlijn zichtbaar vakmanschap BW werkt Valente al 
indirect samen met de GGZ Ecademy).

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

• Faciliteren van kennisdeling en behoud, door 
ontwikkelen ervaringsdeskundigheid bij de leden, de 
daar werkzame ervaringsdeskundigen en belangrijke 
ketenpartners (vanuit het principe van-voor-door).
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Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang

• We zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding en uitvoering Brede aanpak
dak- en thuisloosheid: het begint met een huis, voorkomen 
huisuitzettingen, zorggeld naar begeleiding, prestatieafspraken
gemeenten-woningcorporaties-zorgaanbieders, modernisering opvang.

• Bestrijding armoede en schulden door: preventie, vroegsignalering, 
schuldhulpverlening.

• We zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding en uitvoering 
doordecentralisatie: cliënt centraal, ‘lokaal wat kan’ centraal/’regionaal
wat moet’, voorkomen en verlichten administratieve lasten.

• Beleidsbeïnvloeding om landelijke toegang tot zorg te waarborgen.

• Bijdragen aan destigmatisering en maatschappelijke acceptatie van onze 
doelgroep: sociale inclusie en welkome wijken.

• Het basisnetwerk bouwt aan het netwerk zelf door bijeenkomsten te 
organiseren, aanspreekpunt te zijn voor de thema groep(en).

• Er is afstemming tussen de basisnetwerken.

• Er is afstemming met de themanetwerkgroep forensische zorg. Een 
behoorlijke groep ex forensische cliënten vindt (onbedoeld) weer een
plek in de MO. De maatschappelijke re-integratie is voor deze groep
nog niet of onvoldoende gelukt.
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Basisnetwerk Vrouwenopvang

• Het doel en de kern van de aanpak van ernstige en acute 
onveiligheid bij huiselijk geweld en geweld in afhankelijk-
heidsrelaties, is zonder drempels en in de keten doorbreken 
van het patroon van geweld in een vroeg stadium, door te 
schakelen naar de juiste (hoog)specialistische, kwalitatieve 
hulp en deze te bieden aan alle betrokkenen van het geweld 
op de beste plaats voor de cliënt(en). 

• De transformatieagenda 2021-2023 bevat meerjarendoelen
langs de volgende vijf actielijnen:

X
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• Voldoende, beschikbare ambulante
begeleiding & opvang

• Hoge, zichtbare kwaliteit 
• Systemisch en integraal werken
• Gendersensitieve aanpak 
• Afstemming in communicatie



Basisnetwerk Beschermd Wonen 
& Begeleiding

• Het faciliteren van de beweging naar sociale inclusie
en participatie door ons in alles wat we doen hard te 
maken voor de maatschappelijke opgave en de 
uitgangspunten zoals hierboven geschetst.

• Het positioneren van beschermd en begeleid wonen 
naar een innovatieve voorhoedespeler in het sociaal 
domein door een vernieuwd concept RIBW te 
ontwikkelen. Het zichtbaar/bekend maken van onze 
vernieuwde propositie via een (imago)campagne.

• Ons kwalitatief onderscheiden in (forensisch) 
beschermd en begeleid wonen.

• Anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt en 
aangekondigde bezuinigingen.

• Het versterken van de herstelbeweging, participatie
en ervaringsdeskundigheid.
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Dakloosheid en huisvesting
• Een apart traject om te zorgen dat prestatieafspraken in alle gemeenten en

voor forensische zorg gemaakt worden ten behoeve van onze doelgroepen in 
samenwerking met onze leden. 

• Een standaard afspraak over kosten en uitvoering van intermediaire verhuur,
zeker gezien voortgaande ambulantisering. 

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

• Infrastructuur interne ondersteuning: twee jaar na ingang van de subsidie is het 
Housing First Nederland platform een duurzame organisatie, met een 
infrastructuur waarmee de ondersteunende activiteiten zoals het uitwisselen van 
kennis, ervaringen en best practices voor praktijken en andere relevante partijen 
door kunnen gaan na afloop van de subsidie.

• Infrastructuur externe ondersteuning: het doel is om kennis over Housing First te 
delen met relevante stakeholders om Housing First in lokaal of regionaal beleid 
ingebed krijgen en innovatie succesvol vorm krijgen.

• Onderzoek: we hebben middels wetenschappelijk onderzoek inzicht in de status 
quo van Housing First in Nederland en de mate van effectiviteit van de huidige 
praktijken. Het doel is een dataprotocol te ontwikkelen waarmee gemonitord kan 
worden hoe Housing First in Nederland wordt vormgegeven, waarmee vastgesteld 
kan worden in welke mate dit effectief en modelgetrouw is. Het onderzoek 
resulteert in en concrete handvatten met betrekking tot het implementeren van de 
resultaten in de praktijk.

• Beschikbaar maken van Housing First voor jongeren.
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Beschermd wonen en
begeleiding

• Het faciliteren van de beweging naar sociale inclusie
en participatie door ons in alles wat we doen hard te 
maken voor de maatschappelijke opgave en de 
uitgangspunten zoals hierboven geschetst.

• Het positioneren van beschermd en begeleid wonen 
naar een innovatieve voorhoedespeler in het sociaal 
domein door een vernieuwd concept RIBW te 
ontwikkelen. Het zichtbaar/bekend maken van onze 
vernieuwde propositie via een (imago)campagne.

• Ons kwalitatief onderscheiden in (forensisch) 
beschermd en begeleid wonen.

• Anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt en 
aangekondigde bezuinigingen.

• Het versterken van de herstelbeweging, participatie
en ervaringsdeskundigheid.
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Huiselijk geweld

X
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• Het doel van de transformatieagenda 2021-2023 is
om ondersteuning te bieden in het verbeteren van de 
aanpak van ernstige en acute onveiligheid bij huiselijk 
geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

• De transformatieagenda 2021-2023 bevat 
meerjarendoelen langs de volgende vijf actielijnen:

• Voldoende, beschikbare ambulante
begeleiding & opvang

• Hoge, zichtbare kwaliteit 
• Systemisch en integraal werken
• Gendersensitieve aanpak 
• Afstemming in communicatie



Kinderen in de opvang

De ambitie van het meerjarenprogramma 2021-2023 is:

• Alle kinderen in de vrouwenopvang en 
maatschappelijke opvang hebben een veilige plek

• Alle kinderen in de vrouwenopvang en 
maatschappelijke opvang krijgen hulp volgens de 
ideeën van ‘goede opvang’. Namelijk de 
kwaliteitsstandaard van het Normenkader ‘Kinderen in 
de Opvang’. 

• Er is draagvlak bij alle gemeenten om kinderen in de 
opvang te beschouwen als zelfstandige cliënten, voor 
gezinsgerichte en geïntegreerde aanpak en financiert 
de hulp aan kinderen op een werkzame manier.

• De vrouwenopvang heeft het Normenkader 
geïntegreerd in het Keurmerk ‘Veiligheid in de 
vrouwenopvang’. Het Normenkader moet op inhoud en 
normniveau doorontwikkeld worden voor 
toepasbaarheid bij de maatschappelijke opvang.
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Armoede en schulden

• Verbeteren van de inkomenspositie van jongere
in de Participatiewet (jeugdnorm, 4 weken 
zoektijd, kostendelersnorm).

• Verbeteren van de toegang tot schuldhulp, ook 
voor forensische cliënten die veelal een schuld 
hebben als de titel afloopt.

• Structurele oplossingen voor knelpunten met 
toeslagen en uitkeringen n.a.v. de rapporten van
de Nationale Ombudsman. 

• Meer mogelijkheden voor toeleiden naar werk
voor kwetsbare mensen.

• Beleidsbeïnvloeding, ook gezamenlijk met de 
Armoedecoalitie.
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Doordecentralisatie

• In 2021 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 verder op een goed en 
dekkend aanbod voor cliënten, geen nadelige 
effecten voor cliënten, op wettelijke borging van 
regionale gemeentelijke samenwerking en 
beperking van administratieve lasten (vanuit een 
positieve en constructieve toon; wij willen 
vernieuwing).
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Wet langdurige zorg

• In onze communicatie-uitingen het herstelperspectief in de Wlz zichtbaar naar voren 
brengen.

• Ontwikkelen van alternatieve organisatie- en bekostigingsmodellen voor de Wlz die
rekening houden met criteria als ‘keuzevrijheid cliënten’, ‘integrale zorg’, ‘sociale inclusie
en participatie’ en doelgerichte en doelmatige besteding van middelen in de zorg. Deze 
modellen worden in 2021 (tussenjaar) samen met de NZa, dNggz en leden ontwikkeld 
waarbij gestreefd wordt naar invoering per 2022.  

• Samen met MIND en VWS faciliteren van regionale ontmoetingen voor cliëntenraden met 
als doel informeren en borging van de wensen en belangen van cliënten.

• In 2020/2021 voeren de VWS, VNG en BZK een kostenonderzoek uit waarbij per 
centrumgemeente in beeld wordt gebracht wat de werkelijke kosten zijn van cliënten
die overgaan naar de Wlz. Dit onderzoek richt zich op het verleden en is niet per definitie 
geschikt om normen te stellen. Het onderzoek draagt bij aan een eerlijke verdeling van
de beschikbare middelen over de verschillende domeinen en financiers. Valente wil actief 
betrokken zijn bij dit onderzoek.

• Uitvoeren van een normatief kostenonderzoek, gericht op de toekomst en op basis van 
kwaliteitseisen. Bij voorkeur voeren we dit onderzoek samen met de NZa uit. Indien 
besloten wordt dat de NZa een kostenonderzoek uitvoert op basis van werkelijke/feitelijke 
kosten, voeren we met dNggz zelf een normatief kostenonderzoek uit.

• Ontwikkelen kwaliteitskader Wlz vanuit de sector ten behoeve van de inkoop voor het jaar 
2022, bij voorkeur in relatie tot het kwaliteitskompas langdurige ggz (kwaliteitskader voor 
2021 is een tijdelijk kwaliteitskader). 

• Samen met leden organiseren van online kennissessies Wlz met als doel kennis delen, 
knelpunten en kansen bespreken en samen optrekken. Bijvoorbeeld: invulling van de 
regierol, uitrol van de model samenwerkingsovereenkomst, innovatie en lacunes in het 
zorgaanbod.

• Het makkelijk vindbaar maken van alle relevante informatie over de Wlz op de website van 
Valente.
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Forensische zorg

• Alle leden hebben aansluiting bij de veiligheidsketens 
en zorgketens in de regio.

• De leden zijn aangehaakt bij afspraken met hun 
gemeenten over veilige en succesvolle terugkeer van 
ex-justitiabelen (voldoen aan de 5 basisvoorwaarden).

• Leden die dat willen kunnen succesvol deelnemen aan 
de aanbestedingsronde/inkoopronde voor 2022 en 
2023.

• Passende en kostendekkende bekostiging.
• Professionals van onze leden hebben voldoende 

deskundigheid (ontwikkeld) om kwalitatief goede 
forensische zorg te leveren. De mogelijkheden (o.a.
via de forensische leerlijn) worden optimaal benut.
De formatie is qua omvang ook voldoende om deze 
kwaliteit te kunnen leveren.

• De forensische zorg wordt meegenomen in de 
kwaliteitscyclus van alle leden met een aanbod aan 
forensische zorg.
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Internationaal

• We werken in 2021 vanuit een gemeenschappelijk 
kader voor BW/MO/VO, op basis van een position
paper, aan prioriteiten in belangenbehartiging en 
uitwisseling. Valente wil meer dan nu gebeurt dat 
internationale verdragen voor de rechten van de 
mens – die Nederland reeds heeft ondertekend –
worden benut om de positie en kansen van cliënten 
te verbeteren.
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Landelijke onderzoeksagenda

• De landelijke meerjaren-onderzoeksagenda is bekend bij leden, 
alle relevante kennisinstituten en landelijke en gemeentelijke 
beleidstafels. 

• De onderzoeksagenda wordt gebruikt door leden, 
onderzoeksinstituten en -netwerken, beleidsmakers en 
(onderzoeks)financiers in het kader van kennisopbouw, innovatie, 
beleidsontwikkeling en versterking van het dagelijks werk. 

• Eind 2021 is tenminste 6 maal gericht informatie gedeeld over 
voor de basisnetwerken relevant wetenschappelijk 
onderzoek/verbinding onderzoek-praktijk via de kanalen van 
Valente.

• Er is een checklist voor leden en bureau om af te kunnen wege
of deelname aan onderzoek relevant is in het kader van de 
landelijke onderzoeksagenda of vanwege regionaal/landelijk 
belang (naar type, aard, thema's en link met basisset).

• Er is een concreet plan uitgewerkt om aanvullend op de basisset
Kwantitatieve gegevens van de branche onderzoek te doen naar 
de voortgang van het herstel en de participatie van cliënten.

• Inzetten van de basisset ten behoeve van lobby doeleinden.
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Inkoop en aanbesteden

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor 
controllers/accountmanagers (van-voor-door
leden) met als doel kennis delen, knelpunten en 
kansen bespreken en samen optrekken op onder 
meer de bovengenoemde ontwikkelingen en de 
ontwikkelingen genoemd in de andere 
financieringsdomeinen.

• Faciliteren en verbinden van de verschillende 
initiatieven en ontwikkelingen door contacten te 
onderhouden met onder meer SWN, dNggz, de
NZa en het Ketenbureau. Gezamenlijk optrekken
in de lobby op de punten die aangedragen worden 
vanuit het netwerk, waaronder in ieder geval reële 
tarieven en indexatie.
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Administratieve lasten

• Bij onze adviezen over wetten, regels en
procedures hebben we oog voor de impact op de 
administratieve lasten.

• Bijdragen aan de doelstellingen van het 
Ketenbureau Sociaal Domein.
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