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We waren afgedwaald. Zes jaar geleden ben ik Villa Pinedo gestart als ‘Dé plek voor 
kinderen van gescheiden ouders’. Net als in een scheidingsproces waarbij ouders zich 
voornemen de kinderen centraal te stellen en hen niet de dupe te laten zijn, zo waren wij 
ook langzaam afgedwaald van onze focus: de kinderen. We hebben ons de afgelopen 
jaren veel gericht op de bewustwording van ouders en professionals; rechters, advocaten, 
e.a. Wekelijks werden er trainingen gegeven aan professionals dóór onze jongeren. We 
zijn dankbaar dat we deze kans hebben gekregen. De trainingen voor professionals zijn 
inmiddels overgedragen aan Augeo. De focus op gescheiden ouders is gebleven. 

Wij zijn in 2016 weer terugkeerd naar het basisuitgangspunt: ‘er zijn’ voor álle kinderen 
van gescheiden ouders in Nederland. Voor situaties waarin het al is misgegaan (80% van 
de kinderen die in Jeugdzorg belanden, komt uit een gebroken gezin), maar ook preven-
tief voor kinderen die nog maar net of midden in het scheidingsproces zitten. Villa Pinedo 
wil deze kinderen  een plek bieden waar zij zich thuis kunnen voelen. Begin 2016 hebben 
we ons ten doel gesteld om in drie jaar tijd kinderen van gescheiden ouders in Nederland 
te laten weten dat er een plek is, speciaal voor hen. Een plek waar zij kunnen delen wat er 
in hun hart en hoofd omgaat; met emoties en vragen terecht kunnen en andere kinderen 
en jongeren kunnen helpen met hun ervaringen. De verjonging van de website van Villa 
Pinedo, een herkenbare en treffende campagne, en de start van het buddyproject hebben 
allen ten doel om deze kinderen te bereiken. 

Via de landelijke campagne ‘Niet Jouw Taak’, gelanceerd op de ‘Dag van de scheiding’, 
laten we kinderen van gescheiden ouders weten dat het Niet Hun Taak is om verant-
woordelijkheid te nemen voor de (gevolgen van) de scheiding van hun ouders. Onze 
tv-commercial waarin kinderen de rol van ouders naspelen, is nog wekelijks te zien. Het 
trekt sinds de lancering in september duizenden jongeren én ouders per maand naar de 
website. Vragen op het forum nemen aanzienlijk toe. Onze community is gegroeid van 
25 actieve jongeren (vrijwilligers) in 2015 naar 115 vrijwilligers in 2016; deze jongeren 
zijn actief als Buddy, op het forum, in de redactie of middels het geven van workshops. 
In september ging het ‘online-buddyproject’ van start. Een lang gekoesterde droom die 
uitkwam. Eén op één (online) aandacht voor kinderen van gescheiden ouders die het 
moeilijk hebben. Jongeren van gescheiden ouders helpen andere jongeren. Het online 
buddyproject vervult een maatschappelijk preventieve behoefte. Het groeit harder dan 
wij hadden verwacht. Binnen 4 maanden waren 150 kinderen van gescheiden ouders 
gekoppeld aan een buddy. De aanmeldingen om buddy te worden en een buddy te 
krijgen nemen steeds toe. We hebben dit project in de pilotfase kunnen opstarten met 
de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam. We verwachten dat vele gemeenten de 
komende jaren zullen volgen om Buddy’s aan kinderen binnen hun gemeente aan te 
bieden. 

Met veel vertrouwen en energie gaan wij in 2017 door met onze missie. We hebben 
inmiddels een ijzersterk team met fantastisch intrinsiek gemotiveerde collega’s waar ik 
heel trots en dankbaar voor ben. Meerdere partijen, instanties, bedrijven, particulieren 
en fondsen hebben gelukkig hun steun toegezegd, zodat we samen kunnen bijdragen 
om kinderen zo lang mogelijk kind te laten zijn en om kinderen de steun te bieden die zij 
verdienen. Wij willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie steun, vertrouwen en 
betrokkenheid. 

Veel leesplezier en hartelijke groet, mede namens het bestuur, vaste medewerkers Femke, 
Marit, en Rianne en al onze jongeren, 

Marsha Pinedo (oprichter en directeur) 
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Jaarlijks wordt in Nederland 40% van de huwelijken ontbonden en dan zijn samenwonen-
de ouders die uit elkaar gaan nog niet meegerekend. Van nieuw samengestelde gezinnen 
gaat 60% uit elkaar. Kinderen maken dus vaak meerdere scheidingen mee en ieder jaar 
komen er ruim 70.000 thuiswonende kinderen van gescheiden ouders bij. 

Momenteel zijn er in Nederland zo’n 1,1 miljoen kinderen van gescheiden ouders. Villa 
Pinedo richt zich binnen deze doelgroep op kinderen en jongeren van 12 jaar tot 25 jaar. 
Jongens en meisjes uit alle sociale groepen en van alle culturele achtergronden. Een 
significant percentage kinderen lijdt ernstig onder de scheiding van hun ouders, zeker 
wanneer het een vechtscheiding (oftewel complexe scheiding) betreft. Ongeveer 20 % van 
de scheidingen mondt uit in een vechtscheiding. Volgens schattingen hebben daardoor 
momenteel 16.000 kinderen ernstig last van de scheiding en daar komen jaarlijks 3.500 
kinderen bij. 

Een vechtscheiding valt volgens experts onder kindermishandeling en heeft verstrekken- 
de gevolgen. De hierin betrokken kinderen hebben dagelijks met soms extreme stress 
te maken, doordat ze het gevoel hebben te moeten kiezen tussen beide ouders, door 
dagelijkse ruzies, door de vele veranderingen die met een scheiding gepaard gaan (ver-
huizing, verandering van school, komst stiefouder). Veel kinderen presteren minder op 
school, trekken zich terug uit sociale verbanden of ontwikkelen in- of externaliserende 
gedragsproblemen (depressiviteit, agressiviteit, radicalisering en criminaliteit). Als kinde-
ren in deze fase niet geholpen worden, kunnen zij de schade die ze in hun jeugd oplopen 
meenemen naar hun volwassen leven. 

Willen we kinderen en jongeren echt helpen dan is goede voorlichting richting ouders en 
andere betrokken volwassenen onmisbaar. Er bestaat nog altijd een grote onwetendheid 
rondom de wensen en behoeftes van kinderen van gescheiden ouders. Ook ouders geven 
aan grote behoefte te hebben aan simpele en praktische adviezen want ze weten vaak 
niet hoe ze hun kinderen optimaal kunnen begeleiden tijdens het scheidingsproces. 

Villa Pinedo richt zich daarom op zowel ouders, als kinderen. 

INLEIDING
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Meer dan 70.000 thuiswonende kinderen per jaar 
krijgen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. 

Dat is anderhalve Amsterdam ArenA vol.



Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervarin-
gen delen, elkaar adviseren en steunen. Daarnaast maken de jongeren van Villa Pinedo 
volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen 
met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

Wij stellen ons ten doel kinderen van gescheiden ouders een podium te geven zodat zij 
hun stem kunnen laten horen als hun ouders of verzorgers scheiden. Hierbij is het motto: 
‘Kinderen spreken volwassen luisteren’. Deze benadering houdt in dat kinderen van ge-
scheiden ouders hun ervaringen delen, maar ook de organisatie ondersteunen, nieuwe 
producten ontwikkelen en meedenken over beleid. 

In onze visie zijn jongeren de adviseurs van volwassenen. Zij zijn de ervaringsdeskundi-
gen. Zij weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in 
een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jon-
geren, door hen zélf aan het woord te laten. En daarmee volwassenen (ouders), zichzelf 
en andere leeftijd- en lotgenoten te adviseren en ondersteunen. Zij leren negatieve erva-
ringen omzetten in kracht om zo te voorkomen dat dit proces voor hen een traumatische 
ervaring wordt. Jongeren zijn te vinden in alle stadia van Villa Pinedo. Ze hebben vanaf 
het begin de koers mede bepaald, de workshops mee ontwikkeld, de website inhoud 
gegeven en de organisatie mede opgezet. Door dit alles ervaren de jongeren deze plek 
vaak aan als een derde familie, naast de families van beide ouders. 

De levens van alle kinderen van gescheiden ouders positief beïnvloeden.
Ons motto: Kinderen spreken-volwassenen luisteren.

VISIE & MISSIE
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De pay-off van Villa Pinedo is: 

Dé plEk Voor kInDErEn Van gESchEIDEn ouDErS. 

De doelstelling voor de jaren 2016-2019 is dan ook om er alles aan te doen Villa Pinedo 
in de eerste plaats echt de plek voor kinderen en jongeren te laten zijn. En álle kinderen 
van gescheiden ouders in Nederland te laten weten dat er een plek is waar zij kunnen 
delen wat er in hun hoofd en hart omgaat en elkaar (verder) kunnen helpen. 

Onze eerste publiekscampagne ‘Niet Jouw Taak’ heeft als doel om kinderen van geschei-
den ouders bewust te maken dat de scheiding van hun ouders niet hun ‘taak’ is. 

Met het Online-Buddyproject gaan wij kinderen van gescheiden ouders empoweren om 
weer grip te krijgen op hun leven. Herkenning & erkenning zijn de uitgangspunten van dit 
ruim drie jaar durende project, dat door jongeren en voor jongeren is. 

De Universiteit van Utrecht doet vanaf januari 2017 een driejarig onderzoek naar de 
effectiviteit van het Buddyproject op kinderen van gescheiden ouders. Het Buddyproject 
wordt daarmee een interventie waarvan effectiviteit middels wetenschappelijk studie ge-
meten zal worden! 

DOELSTELLING
3.2

Door het Buddyproject heb ik ge-
leerd dat mijn negatieve ervaring 
met de scheiding van mijn ouders 
niet alleen maar negatief hoeft te 
zijn, want ik kan er andere kinderen 
mee helpen door ze een luisterend 
oor te bieden of advies te geven 
vanuit mijn eigen situatie. 

Roswitha (25)

“Mijn buddy zorgt ervoor dat ik rus-
tiger ben en niet met stomme din-
gen in mijn hoofd zit. Dat ik het me-
teen kan zeggen en alles kwijt kan 
wat mij dwars zit over de scheiding, 
en ook over andere dingen. Ik vind 
het fijn dat ik mijn buddy daarvoor 
heb. Iemand waar ik contact mee 
heb, maar ook gewoon lekker mee 
kan kletsen”

Astrid (12)



In 2016 is onze commercial “Niet jouw taak” 
2.215 keer uitgezonden op nationale en 

regionale TV zenders. 



In 2016 is er heel veel gebeurd, dus we beperken ons tot de highlights :

   1)  Allereerst was er de organisatorische splitsing en transitie van trainingsactiviteiten       
 voor professionals naar Augeo (augeo.nl)
   2) Lancering Open Brief ‘Aan alle gescheiden ouders met een kind in groep 8’ 
   3) Toen kwam er ruimte voor de campagne ‘Niet jouw Taak’, persgolf!  
   4) Op de voet gevolgd door de lancering van het Buddy-project  
   5) De vernieuwde website, het forum, en hulp via de Buddy-app  
   6) En belangrijk... face-to-face workshops door jongeren voor gescheiden ouders 

HIGHLIGHTS 2016
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Op 07 april 2016 kopte het persbericht:

Villa pinedo en augeo bundelen krachten

Villa Pinedo en Stichting Augeo willen beiden dat kinderen veilig kunnen opgroeien en dat 
er beter naar de stem van kinderen wordt geluisterd. Villa Pinedo heeft in de afgelopen 
jaren een succesvolle methode ontwikkeld waarin jongeren aan professionals training 
geven over hun ervaring met de (v)echtscheiding van hun ouders. Vanaf 1 april 2016 
vinden deze trainingen aan professionals vanuit Augeo plaats.

De samenwerking tussen Villa Pinedo en Augeo heeft tot doel om door middel van trai-
ning professionals bewust te maken wat er in kinderen van gescheiden ouders omgaat 
zodat steeds meer professionals vanuit het belang van kinderen kunnen handelen. 

Villa Pinedo heeft hiertoe besloten omdat de focus teveel was komen te liggen op het 
trainen van professionals i.p.v. het bereiken van de doelgroep, kinderen van gescheiden 
ouders, zelf. Villa Pinedo wil kinderen en jongeren centraal stellen en zich helemaal fo-
cussen op steun voor en door kinderen en jongeren én ouders die gewikkeld zijn in een 
(v)echtscheiding. Villa Pinedo is al 5 jaar de plek waar kinderen van gescheiden ouders 
hun ervaringen delen, elkaar steunen en ouders bewust te maken van wat er in hun hoofd 
en hart omgaat. 

Augeo heeft als goede doelenorganisatie meer dan 118.000 professionals online ge-
schoold op het gebied van signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Augeo heeft de Villa Pinedo trainingen van jongeren voor professionals, zoals jeugdzorg, 
mediators, rechtbanken etcetera, overgenomen. Daarnaast gaat Augeo op basis van het 
Villa Pinedo concept (jongeren geven training aan professionals) ook workshops ontwik-
kelen over andere thema’s, zoals pesten en verwaarlozing. Hiermee versterkt Augeo de 
Augeo Academy, maar ook de jongerenparticipatie activiteiten van de stichting, zoals de 
lobby die jongeren uitvoeren in de Augeo Jongerentaskforce. 

SPLITSING ACTIVITEITEN NAAR AUGEO
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In juni 2016 lanceerde wij een nieuwe open brief ‘Voor alle gescheiden ouders met een 
kind uit groep 8’ aangezien aan het einde van het schooljaar op veel basisscholen de 
eindmusical van groep 8 plaatsvindt en de eindexamenuitreikingen op de middelbare 
school. Voor de stress rondom de examenuitreikingen hadden we al een open brief aan 
ouders, maar er is ook veel leed onder groep 8 leerlingen doordat ouders op gespannen 
voet met elkaar omgaan. 

Vandaar dat we onze jongeren hebben gevraagd om ook aan ouders van groep 8 leer-
lingen een brief te schrijven; een (in)dringende verzoek.

Deze brief heeft (zonder adverteerkosten) 468.429 mensen bereikt via Facebook. Onze 
Open Brieven zijn in totaal 49.000 keer kostenloos gedownload van onze site.

OPEN BRIEF AAN ALLE OUDERS
4.2

http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders-met-een-kind-in-groep-8/
http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders-met-een-kind-in-groep-8/
http://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders-met-een-kind-in-groep-8/%20


In het voorjaar van 2016 begonnen de voorbereidingen voor de campagne ‘Niet jouw 
taak’. Onder deze noemer gaat Villa Pinedo de komende jaren kinderen van gescheiden 
ouders in Nederland bereiken. 

Kinderen geven vaak aan dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het ‘geluk’ van hun 
ouders. Ze functioneren als doorgeefluik, regelen wanneer ze bij welke ouder zijn, hou-
den zich groot om hun ouders geen pijn te doen en ga zo maar door. De campagne 
‘Niet Jouw Taak’ maakt kinderen bewust dat zij deze verantwoordelijkheden terug kunnen 
geven aan hun ouders. 

Met deze campagne willen we 625.000 kinderen van gescheiden ouders bereiken. Want 
van belang is dat kinderen van gescheiden ouders weten dat er een plek is waar zij terecht 
kunnen: Villa Pinedo! 

Op vrijdag 9 september 2016, de Dag van de Scheiding, lanceerde Villa Pinedo de cam-
pagne ‘Niet Jouw Taak’. Met onze tv-commercial maken we kinderen van gescheiden 
ouders duidelijk dat zij niet verantwoordelijk hoeven te voelen voor taken die voortvloeien 
uit de echtscheiding van hun ouders. Taken die niet voor hen bedoeld zijn. Met steun 
van Branddeli, en meerdere televisiezenders is deze commercial maandenlang te zien 
geweest (en nog steeds) en heeft duizenden jongeren én ouders per maand naar onze 
website getrokken. 

NIET JOUW TAAK
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De campagne heeft ook bijgedragen aan het vormen van de community van kinderen 
van gescheiden ouders en past dus binnen onze strategie om van Villa Pinedo weer een 
echte plek voor jongeren te maken. De kinderen van gescheiden ouders worden verwezen 
naar de nieuwe website van Villa Pinedo, waar ze informatie kunnen vinden, vragen kun-
nen stellen, een buddy kunnen krijgen, etc. De campagne heeft ook de naamsbekend-
heid van Villa Pinedo onder jongeren aanzienlijk vergroot. 

De campagne heeft ertoe bijgedragen dat veel jongeren zich aan hebben gemeld om 
actief te worden voor Villa Pinedo. Ze willen hun eigen (negatieve) ervaringen positief 
inzetten. De 115 jongeren (vrijwilligers) willen zich op verschillende manieren actief inzet-
ten om hun jongere leeftijdsgroep te helpen: als Buddy, op het Forum, in de Redactie en 
door het geven van Face-to-Face workshops. Net na de splitsing van de trainingen van 
Villa Pinedo naar Augeo in maart, zijn veel jongeren meegegaan naar Augeo om daar 
trainingen te geven aan professionals. Bij Villa Pinedo waren er toen nog 25 jongeren 
actief, eind 2016 waren er 115 jongeren actief binnen Villa Pinedo. 

De komende jaren zal het aantal jongeren dat zich wil inzetten voor andere kinderen van 
gescheiden ouders sterk toenemen. Met name door de komst van het Buddyproject.

NIET JOUW TAAK
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Veel kinderen geven aan dat docenten een hele belangrijke rol vervullen, voor, tijdens en 
na de echtscheiding van hun ouders. Een docent kan het verschil maken door te weten 
wat er aan de hand is met de leerlingen. Even luisteren en begrip tonen is vaak al vol-
doende. School kan tijdelijk voelen als een derde huis in een tijd dat het thuis moeilijk is 
door de scheiding. 

Vanuit deze gedachte hebben álle 7000 lagere- en middelbare scholen in Nederland, op 
initiatief van TribalDDB Amsterdam (vanuit enthousiasme ná het lezen van het boek) en 
met steun van meerdere Vrienden van Villa Pinedo op de Dag van de Scheiding, het boek 
‘Leer kijken door de ogen van je kind’ ontvangen. 

Docenten werden tegelijkertijd gewezen op ons docentenpakket, mede mogelijk gemaakt 
door Ministerie VWS. 

NIET JOUW TAAK
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http://www.villapinedo.nl/blog/openbriefdocenten/


NIET JOUW TAAK / qUOTES VAN ONzE JONGEREN
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Ik wil jullie bedanken, want ook al is 
het project opgezet om er voor kin-
deren te zijn, ook de buddy’s wor-
den er (als ik naar mezelf kijk) erg 
mee geholpen! Het is heel prettig 
om met je eigen negatieve ervaring 
iets goeds te kunnen doen. Dit geeft 
het idee dat het allemaal niet voor 
niks is geweest. Bedankt voor die 
kans :)!” 

Charlotte (24)

“Lieve buddy, ondanks dat we el-
kaar nog helemaal niet zo lang 
kennen wil ik je toch laten weten 
dat je in korte tijd al veel voor me 
hebt betekend. Het voelt echt alsof 
ik een zus heb die precies weet wat 
ik voel. Je geeft me zelfvertrouwen. 
Dankjewel!”

Deelnemer Buddyproject (15)

Ik doe mee met het buddy project 
omdat ik het belangerijk vind om 
kinderen die ook gescheiden ou-
ders hebben te helpen vanuit mijn 
ervaring.

Or (18)

“Mijn buddy zorgt ervoor dat ik rus-
tiger ben en niet met stomme din-
gen in mijn hoofd zit. Dat ik het me-
teen kan zeggen en alles kwijt kan 
wat mij dwars zit over de scheiding, 
en ook over andere dingen. Ik vind 
het fijn dat ik mijn buddy daarvoor 
heb. Iemand waar ik contact mee 
heb, maar ook gewoon lekker mee 
kan kletsen”

Deelnemer Buddyproject (15)



Een buddy bijeenkomst  
op het kantoor van

Villa Pinedo



	  

Fondsen en gemeenten hebben het mogelijk hebben gemaakt dat Villa Pinedo honder-
den kinderen van gescheiden ouders door heel Nederland een Online-Buddy heeft kun-
nen aanbieden. Jongeren tussen 12 en 24 jaar van gescheiden ouders krijgen een aantal 
maanden lang online ondersteuning aangeboden van oudere- of leeftijdgenootjes met 
soortgelijke ervaringen. 

Villa Pinedo is blij om te merken dat met name het online buddyproject iets is waar maat-
schappelijk behoefte aan is. Want juist kinderen van gescheiden ouders geven aan dat ze 
vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan. Om álle kinderen van gescheiden ouders 
in Nederland te laten weten dat er een plek voor ze is waar er naar ze geluisterd wordt, 
hebben wij buddyposters op zo’n 150 scholen gehangen en zijn er vrijwel doorlopend 
social media campagnes. 

Gemeenten zijn erg geïnteresseerd in met name het preventieve karakter van het online 
buddyproject. Sinds september is het buddyproject uitgerold in Amsterdam, Haaglanden 
(Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijs-
wijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) en Haarlemmermeer. 

Buddy’s die door Villa Pinedo zijn geselecteerd volgen een relevante (sociaalmaatschap-
pelijke) opleiding. Ze zijn tussen de 18 en 25 jaar, zelf ook kind van gescheiden ouders 
en in het bezit van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ze worden vanuit Villa Pinedo 
getraind en gecoacht door Julia Claasz Coockson. Zij is sinds de start van Villa Pinedo 
betrokken als trainer. Buddy’s onderhouden contact met ‘hun’ jongeren via een besloten 
en beveiligde mobiele app(licatie) zodat zij zich vrij voelen om over hun gevoelens te 
vertellen. Deze app wordt gemonitord door de buddy-coördinator om ieders veiligheid te 
kunnen waarborgen. Eens in de 3 maanden ontmoeten de buddy’s elkaar bij door Villa 
Pinedo georganiseerde bijeenkomsten. 

ONLINE BUDDY PROJECT
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ONLINE BUDDY PROJECT
4.4

We zijn in 2016 regelmatig op TV verschenen om te vertellen over ons Buddyproject, 
hieronder een kleine selectie:

•	 Koffietijd
•			 EenVandaag 
•	 Jeugdjournaal 
•	 Klokhuis
•	 Pauls Puber Kookshow 

Buddy’s hebben een grote verantwoordelijkheid en daarom is ervoor gekozen om twee 
buddy’s aan elkaar te koppelen. Zo kunnen de buddy’s met elkaar overleggen. Gewoon-
lijk is elke maand een terugkoppeling van de buddy naar het team van Villa Pinedo, dat 
onder leiding staat van kindertherapeute Marsha Pinedo. Wanneer er hulpvragen door 
kinderen worden gesteld waarop buddy’s vanuit hun eigen ervaring niet kunnen advise-
ren, overlegt de buddy met de Buddycoördinator en deze overlegt incidenteel met een 
Kindbehartiger. 

De Kindbehartigers zijn experts op het gebied van (v)echtscheiding en kinderen en alles 
wat erbij komt kijken op emotioneel-, praktisch- en juridisch vlak. Bij extreme gevallen 
beschikt de Kindbehartiger over een uitgebreid netwerk, onder andere  in de jeugdzorg, 
waarmee hij of zij samenwerkt. 

KLIK HIER OM ALLES TE WETEN TE KOMEN OVER ONS BUDDYPROJECT

http://www.koffietijd.nl/24_vl-villa-pinedo/
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70423/student_als_buddy_voor_kind_met_gescheiden_ouders
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/18469-avondjournaal.html
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3451/Scheiden%253A%2520Vechtscheiding
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D19nWPiV1zoQ
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70423/student_als_buddy_voor_kind_met_gescheiden_ouders%20
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70423/student_als_buddy_voor_kind_met_gescheiden_ouders%20


ONLINE BUDDY PROJECT
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We organiseren het buddyproject zó, dat checks and balances zijn ingebouwd voor de 
veiligheid en bescherming van de privacy van de betrokken kinderen en jongeren. Via 
de Buddy-app worden alle gesprekken tussen Buddy en het kind/jongere gemonitord. Er 
wordt maximale ondersteuning geboden aan de kinderen die dat nodig hebben. 

Het buddyproject wordt gedurende 3 jaar onderzocht op effectiviteit door de Universiteit 
van Utrecht. Het online buddyproject groeit zo veel harder dan wij hadden verwacht, dat 
wij een Buddycoördinator specifiek hiervoor hebben aangenomen; Rianne de Haas ver-
sterkt ons team sinds begin december 2016.

Tussen 9 september en 31 december 2016 zijn ruim 150 kinderen van gescheiden ouders 
gekoppeld aan een buddy. 

BEkIJk DE FIlM: BuDDY’S aan hET WoorD
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https://youtu.be/qLE9iRicNkI
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Het platform Villa Pinedo vormt de basis voor alle activiteiten. Het is onderverdeeld in ver-
schillende delen: voor kinderen van gescheiden ouders, de ouders zelf en voor instanties. 
De site biedt informatie over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Het platform 
wordt samen met de jongeren onderhouden.

In 2016 is onder andere gewerkt aan de vernieuwde, meer kindvriendelijke website. 
De website van Villa Pinedo is daartoe met dank aan Dr. Woe helemaal vernieuwd en 
ingericht om jongeren vanaf 12 jaar te bereiken en de grote toename van vragen en 
bijdragen op het forum aan te kunnen. De site wordt, naast alle nieuwe forumberichten, 
dagelijks gevuld met nieuwe blogs en vlogs van ons jongeren-redactieteam.

Om alle kinderen van gescheiden ouders in Nederland te laten weten dat er een plek voor 
ze is waar er naar ze geluisterd wordt zijn er vrijwel doorlopend social media campagnes.

ONLINE / VILLA PINEDO WEBSITE
4.5

VIllapInEDo.nl
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Aantal jongeren actief in 2016
Forum: 25 
Redactieleden: 14
Buddy’s: 61
Promotie team: 25

Website villapinedo.nl
Sessies: 241.435 (+16,00%)
Gebruikers: 175.131 (+10,98%)
Paginaweergaven: 621.277 (+21,88%)
Gem. Sessieduur: 2 minuten en 0 seconden (+3,64%)
Terugkerende bezoeken: 28,4%

Aantal forumvragen:
Kinderen: 1.011
Ouders: 850

Social media:
Facebook: 7.500 vrienden
Twitter: 3.000 volgers
Linkedin: 3.800 connecties

Aantal verkochte online workshops: 784
Offline face-to-face workshops: 118
Boek ‘Aan alle gescheiden ouders’: 2.000 + 7.000 als gift voor scholen.

Buddy-project

FACTS & FIGURES
4.5
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ForuM TEaM

Naast alle buddy’s die actief zijn online, heeft Villa Pinedo nog een prachtig team van 
ervaringsdeskundige jongeren die actief zijn op het forum.

Het forum van Villa Pinedo is het hart van de Stichting. Een openbare plek waar alle kin-
deren/jongeren en ouders/volwassenen terecht kunnen met hun vragen rondom de echt-
scheiding van ouders. Er is een forum voor kinderen/jongeren https://www.villapinedo.
nl/forum/ en een forum voor ouders/volwassenen https://www.villapinedo.nl/forum-ou-
ders/. Een bezoeker kan zelf een vraag te stellen, maar ook leren door de vragen en 
antwoorden van anderen te lezen. Alle vragen worden beantwoord door een team van 
ervaringsdeskundige jongeren. Jongeren die hun ervaringen met gescheiden ouders wil-
len inzetten om anderen te helpen. De adviezen, altijd gebaseerd op de eigen ervaringen, 
zijn daarom persoonlijk en uniek. In 2016 zijn er 1016 vragen door kinderen aan jonge-
ren gesteld en 850 gescheiden ouders hebben advies gevraagd aan jongeren. 

De fora zijn door iedereen te bezoeken die de website kent. Dit zijn zowel nieuwe als te-
rugkerende bezoekers. Nieuwe bezoekers komen onder andere bij Villa Pinedo doordat 
zij in aanraking komen met uitingen van de campagne ‘Niet jouw taak’. Deze uitingen 
worden afwisselend in verschillende media onder de aandacht gebracht, zowel via de 
traditionele (televisie) als de online media (Facebook, YouTube).  Daarnaast krijgen nieu-
we projecten van Villa Pinedo, zoals het online buddy-project, extra media aandacht wat 
weer positieve gevolgen heeft voor het website- en dus ook het forumbezoek van Villa 
Pinedo. Naast de media weten ook de professionals Villa Pinedo steeds vaker te vinden 
en worden kinderen, jongeren, en ouders door een professional gewezen op dit platform. 
Enkele voorbeelden van professionals zijn docenten, zorgverleners, advocaten en andere 
partijen die raakvlak hebben met echtscheidingsproblematiek.

Het forumteam bestaat uit meer dan 25 jongeren (vrijwilligers) die de binnenkomende 
vragen dagelijks beantwooren. Zij worden aangestuurd door de formcoördinator, die 
verantwoordelijk is het voor het aannemen, inwerken en begeleiden van de forumleden. 
De jongeren (tussen de 14 en 26 jaar) beantwoorden in hun eigen tijd en vanaf een 
willekeurige plek forumvragen. Hierbij is de eigen ervaring leidend, echter hanteert Villa 
Pinedo wel richtlijnen in lijn met haar missie en visie. Alle vragen en antwoorden worden 
gemonitord door onze forumbeheerder. 

VILLA PINEDO FORUM
4.6

hET ForuM

ForuM BEZoEkEr
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https://www.villapinedo.nl/forum/
https://www.villapinedo.nl/forum/
https://www.villapinedo.nl/forum-ouders/
https://www.villapinedo.nl/forum-ouders/
https://www.villapinedo.nl/forum/negatieve-dingen/%20


VILLA PINEDO FORUM
4.6
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Er ging dit jaar nóg een lang gekoesterde droom in vervulling, namelijk het geven van 
workshops aan (v)echtscheidende ouders. Twee jongeren delen in circa 1,5 uur hun per-
soonlijke ervaringen over de scheiding van hun ouders met een grote groep ouders. Zij 
geven advies naar aanleiding van (anonieme) vragen van gescheiden ouders. Dit zijn 
hele indrukwekkende bijeenkomsten, die vaak gepaard gaan met veel emotie vanuit de 
ouders. Zij worden geraakt, gaan van hun hoofd naar hun hart, en sommigen komen 
daardoor in beweging en laten ons soms achteraf weten hún kind centraal te hebben ge-
steld i.p.v. bijvoorbeeld de wrok naar een ex-partner. Deze workshop kan dus een enorme 
eye-opener zijn en grote impact hebben op ouders in (v)echtscheiding.

FACE-TO-FACE WORKSHOPS
4.7
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In de tweede helft van 2016 gaven onze jongeren in duo’s 18 keer een face-to-face work-
shop aan groepen (v)echtscheidende ouders, als onderdeel van het project ‘Kinderen uit 
de knel’. De jongeren geven de workshop onder begeleiding van een medewerker van 
Villa Pinedo. 

We krijgen aanvragen vanuit het hele land. Aangezien Villa Pinedo in Amsterdam met een 
klein vast team werkt, kan de workshop momenteel alleen binnen de Randstad gegeven 
worden. Er worden plannen gesmeed hóe we de komende jaren wel aan de toenemen-
de vraag te kunnen voldoen. Steeds meer gemeenten willen namelijk onze face-to-face 
workshops inkopen. 

Binnen de hele organisatie zetten jongeren dus hun ervaring in om anderen bewust te 
maken. Hiermee helpen ze niet alleen anderen maar ook zichzelf. Hun eigen (negatieve) 
ervaring is van wezenlijk belang om in te zetten, heeft waarde, waardoor dit een helend 
effect heeft op hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 

FACE-TO-FACE WORKSHOPS
4.6
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Zowel de medewerkers van Villa Pinedo, als de actieve jongeren zitten geregeld aan tafel 
met: beleidsmakers, beleidsbeïnvloeders en organisaties als Raad voor de Kinderbescher-
ming, de rechterlijke macht en de Kinderombudsman. Vrijwel altijd benaderen deze or-
ganisaties Villa Pinedo zelf , omdat zij graag advies willen van onze ervaringsdeskundige 
jongeren.

De problematiek rondom (v)echtscheidingen staat momenteel hoog op de politieke agen-
da. In het voorjaar bezochten medewerkers van het ministerie van V&J ons om de mening 
van jongeren te horen met betrekking tot het onderwerp ‘(v)echtscheiding’ en in septem-
ber kwam ook de nieuwe Kinderombudsman Margrite Kalverboer kennis maken met Villa 
Pinedo en enkele van onze jongeren. 

Voor een pilotproject vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie hebben onze jongeren 
een face-to-face workshops gegeven aan groepen (v)echtscheidende ouders. Wij ontvin-
gen van deze ouders voor onze bijdrage de hoogste waardering in vergelijking met de 
andere onderdelen van die week. 

VillaPinedo maakt zelfs onderdeel uit van 3 van de 5 winnende plannen van de Divorce 
Challenge: Margreet Visser en Justine van Lawick met ‘Kinderen uit de knel’; Maurits Ba-
rendrecht (HiiL): ‘Rechtszorg bij scheiding’ en ‘Iedere school zijn expert’ van Pieter Stoop. 
Gesprekken met deze partijen zijn gaande.

BELEIDSBEINVLOEDING
5.0

DE TWEET Van Mona kEIJZEr 
(cDa TWEEDE kaMErlID)
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Dit jaar zijn er veel zorgtaken overgegaan naar de gemeentes. Villa Pinedo speelt een 
rol bij het informeren van gemeentes over de impact van scheidingen op kinderen. De 
aanpak helpt gemeentes contact te maken met jongeren, mogelijke problemen vroeg te 
identificeren en (beleids)oplossingen te bieden, zodat escalatie en hoge kosten voor de 
gemeenschap voorkomen worden. Het mes snijdt dan aan twee kanten: Villa Pinedo kan 
haar producten en diensten aanbieden en hiermee inkomsten genereren en het beleid, 
de processen en de attitudes in die organisaties kunnen van binnenuit worden veranderd. 

Concreet kunnen gemeentes bij Villa Pinedo een mix van producten en diensten afnemen, 
voor zowel ouders als kinderen.  Deze mix kan bestaan uit: online workshops voor ge-
scheiden ouders, face to fce workshops voor groepen gescheiden ouders, buddy’s voor 
kinderen van gescheiden ouders en promotie- en informatiematerialen. Een projectme-
dewerker van Villa Pinedo adviseert tijdens het traject.

Villa Pinedo werkt al samen met de Gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Amstel-
veen, Aalsmeer en Haaglanden (waar 10 gemeenten onder vallen).

BELEIDSBEINVLOEDING
5.0

gEMEEnTEn
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Mijn bonusdochter, Lisa, heeft 
sinds kort een buddy (Rianne) 
en daar zijn wij echt ontzettend 
blij mee. Wij merken dat Lisa 
lekkerder in haar vel zit door-
dat ze weet dat ze haar verhaal 
kwijt kan bij iemand die ze niet 
kent maar die wel echt naar 
haar luistert. Top!” 

Bonusmoeder Inga (45)



“Aan alle gescheiden ouders”
stond volop in de schijwerpers 
bij Scheltema in Amsterdam



Jongeren Villa Pinedo bij Pauw.
“Kinderen moeten niet de dupe worden van een uit de hand gelopen scheiding van hun 
ouders. Dat staat in een plan van familierechters dat afgelopen donderdag werd gepu-
bliceerd. In Pauw praten vanavond drie jongeren van Villa Pinedo over de scheiding van 
hun ouders, waar ging het mis en hoe had het beter gekund? Te gast zijn Julia Koot (19), 
Daan Klop (22) en Jennifer Jansink (21)”. 

De uitzending van Pauw  waar Julia, Jennifer en Daan over de scheiding van hun ouders 
vertellen, kan het terugkijken via: http://pauw.vara.nl/media/367258

Forum team bij Jeroen Pauw.
Veilig gevoel: Peter R. de Vries houdt een oogje in het zeil ;-)..

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

	  

pauW
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10 juli 2016, Telegraaf Vrouw
Luc (15): ‘Gescheiden ouders, doe normaal, praat met elkaar’ http://m.telegraaf.nl/
vrouw/article/26127777/luc-15-:-gescheiden-ouders-doe-normaal-praat-met-elkaar

10 juli 2016, Telegraaf
Emmeline vertelt over haar eindmusical naar aanleiding van de open brief. 

21 augustus 2016, in Pauls Puber Kook show
Wij zijn trots op Emmeline (14) en haar zus Julia (16) van Villa Pinedo die in gesprek  
gingen met Paul de Leeuw over de echtscheiding van hun ouders.
https://www.youtube.com/watch?v=19nWPiV1zoQ&feature=youtu.be

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

paul DE lEEuW

TElEFraaF VrouW

TElEFraaF
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http://m.telegraaf.nl/vrouw/article/26127777/luc-15-:-gescheiden-ouders-doe-normaal-praat-met-elkaar%20
http://m.telegraaf.nl/vrouw/article/26127777/luc-15-:-gescheiden-ouders-doe-normaal-praat-met-elkaar%20
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8 september 2016, de Nationale Onderwijsgids
Alle scholen in Nederland ontvangen het boek van Villa Pinedo. 

Op de Dag van de Scheiding, vrijdag 9 september, ontvingen alle basis- en middel-
bare scholen het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’. In dit boek vertellen kinderen wat 
ze meemaken, voelen en denken. Deskundigen geven adviezen aan ouders, aange-
vuld met oefeningen. Het boek is volgens De Lerarenagenda ook voor docenten een 
goed naslagwerk. Lees verder op de https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/
nieuws/34875-leraren-kunnen-kinderen-met-scheidende-ouders-helpen.html

8 september 2016, Het Parool
Scheiden kán goed gaan, zegt Marsha Pinedo (45). Als ouders maar door de ogen van 
hun kroost willen kijken. Op Villa Pinedo.nl leren kinderen dat ze niet voor hun ouders 
moeten zorgen.

 

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

naTIonalE
onDErWIJS gIDS

hET parool
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https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/34875-leraren-kunnen-kinderen-met-scheidende-ouders-helpen.html
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9 september 2016, Jeugdjournaal
Op de Dag van de Scheiding op 9 september, werd er uitgebreid aandacht besteed aan 
Villa Pinedo in het Jeugdjournaal. http://jeugdjournaal.nl/uitzending/18469-avondjour-
naal.html

19 oktober 2016, Online-Buddyproject in het NRC

 

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

JEugDJounaal

nrc
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http://jeugdjournaal.nl/uitzending/18469-avondjournaal.html%20
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September 2016, artikel in Trouw
Op de Dag van de Scheiding, verscheen een pagina groot artikel in het dagblad Trouw 
over ‘eerste hulp bij scheiding’. 

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

TrouW
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21 november 2016, EenVandaag
In EenVandaag uitgebreid aandacht voor ons buddyproject. Het idee van het buddy-
project is ontstaan uit het feit dat veel kinderen zich alleen voelen wanneer ouders gaan 
scheiden. Ze moeten vaak een kant kiezen of komen tussen de ouders in te staan. Een 
buddy is een luisterend oor en kan adviezen geven. In de uitzending komt het buddykop-
pel Thijs (13) en Yannick (24) aan woord. Zij zijn sinds september een koppel en vertellen 
over hun ervaringen met een buddy. http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70423/
student_als_buddy_voor_kind_met_gescheiden_ouders

Oktober, Psychologie Magazine
Nicoline van Doremalen (16) en Isa Skolnik (15) aan het woord in het Psychology Maga-
zine van oktober met als thema ‘Goed uit elkaar’! 

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

pSYchologIE
MagaZInE

EEnVanDaag
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21 maart 2106, Brandpunt 
Lisa (20) en Kelsey (23) zijn in 21 maart 2016 in de aflevering van Brandpunt over ‘Trau-
matische vechtscheidingen’. Zij vertellen daar over hun ervaring met de (v)echtscheiding 
van hun ouders. https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/broadcasts/segment/266/

30 November NOS Journaal
Villa Pinedo jongere Jennifer vertelt over de vechtscheiding van haar ouders. Jennifer was 
drie toen de vechtscheiding van haar ouders begon. 20 rechtszaken in tien jaar, met 18 
verschillende rechters. http://nos.nl/artikel/2144904-een-vechtscheiding-met-20-rechts-
zaken-en-18-rechters.html

 

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
6.0

BranDpunT

noS Journaal
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BUDDY’S
7.1

[plaatjes buddies en jongeren]
http://www.villapinedo.nl/wie-zijn-wij/
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DAGELIJKSE TEAM
7.2

MARIT KOELMAN
Community Manager

FEMKE DUMAS
Manager Business 
Development

RIANNE DE HAAS
Buddy-coördinator

MARSHA PINEDO
Directeur
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DIRECTIE EN BESTUUR
7.3

HANNEKE VERBURG
Voorzitter

ESTER VAN T' HOOFT
Penningmeester

EDGAR WURFBAIN
Secretaris
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AMBASSADEURS
7.4

COMITé VAN AANBEVELING
7.5

MARK TUITERT FRENK VAN DER LINDEN
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SUBSIDIE, FONDSEN, SPONSOREN EN SUPPORT
7.6

Vele fondsen hebben ons sinds de oprichting ondersteund. De afgelopen jaren is het 
Oranjefonds een hele belangrijke steunpilaar geweest. 

Grote dank gaat uit naar Adessium. In 2015 financierden zij de totstandkoming van een 
meerjaren strategie en transitie van trainingen voor professionals van de Pinedo Academy 
naar Augeo Academy. 

Voor de campagne ‘Niet Jouw Taak’ zijn diverse fondsen aangeschreven in 2015/2016 
en zo’n driekwart daarvan heeft toegezegd de campagne te ondersteunen.

Niet onvermeld mag blijven dat wij inmiddels gratis worden ondersteund op juridisch 
gebied door Van Diepen en van der Kroef Advocaten te Amsterdam en dat alle accoun-
tantswerkzaamheden, om niet, door VDP te Bussum worden uitgevoerd.  Op deze wijze 
kan het beschikbare budget maximaal worden aangewend voor de primaire doelen die 
wij hebben gesteld. 
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BESTUURSVERSLAG 2016
8.0

Graag blikken wij terug op een bijzonder 2016 voor Villa Pinedo, waarin het waarborgen 
van de continuïteit en groei centraal stonden. 

kantoor en personeel 
Om de benodigde- en aangekondigde uitbouw en professionalisering waar te kunnen 
maken, zijn begin 2016 een business development manager (Femke Dumas – van der 
Horst) en een community manager (Marit Koelman) aangesteld, mede mogelijk gemaakt 
door respectievelijk de Adessium Foundation en het Oranje Fonds. Beiden zijn 1 maart 
2016 in dienst getreden. Sinds die datum is Villa Pinedo tevens gevestigd op een nieuwe 
(huur)locatie in Amsterdam, op de Gerrit van der Veenstraat 106 H.

Zoals reeds aangekondigd in 2015, zijn per 1 april 2016 de trainingen voor professio-
nals kosteloos overgedragen aan Stichting Augeo. Villa Pinedo heeft tot deze stap beslo-
ten omdat zij de focus weer wil terugbrengen naar ‘de plek voor kinderen van gescheiden 
ouders’ en hun ouders. Door Augeo worden de trainingen voor professionals gecontinu-
eerd en zullen zo nog meer professionals bereikt worden. Desirée de Jongh, voorheen 
werkzaam voor Villa Pinedo, is per die zelfde datum in dienst getreden van Stichting 
Augeo. Enkele van de jongeren die deze training gaven, geven deze nu vanuit Augeo.

Eind 2016 waren er bij Villa Pinedo een kleine 130 jongere ervaringsdeskundigen actief 
(waarvan 100 nieuw geworven gedurende het jaar), die vragen beantwoorden op het 
forum, face-to-face workshops geven aan gescheiden ouders en / of buddy zijn. Deze 
jongeren ontvangen maandelijks een vrijwilligersvergoeding.

Doelen
De eerste helft van 2016 stond vooral in het teken van voorbereiding van de lancering 
van de Niet Jouw Taak-campagne. Voor 2016 en de jaren 2017, 2018 en 2019 hebben 
we ons ten doel gesteld om, middels deze campagne, álle kinderen van gescheiden ou-
ders in Nederland te laten weten dat er een plek voor hen is en dat het niet hun taak is 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de (gevolgen van) de scheiding van hun ouders. 

Zo streven wij ernaar dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn.

Voor deze campagne zijn eind 2015 / begin 2016 diverse fondsen benaderd en een be-
langrijk deel heeft hun steun toegezegd om middels deze campagne onze doelstelling te 
behalen, waarvan sommige fondsen voor de gehele duur van de campagne. 
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BESTUURSVERSLAG 2016
8.0

Ten behoeve van de lancering van deze campagne op de Dag van de Scheiding (9 
september) zijn vervolgens een tv-commercial en een animatiefilmpje ontwikkeld, is de 
website aantrekkelijker gemaakt voor kinderen en jongeren en hebben alle lagere- en 
middelbare scholen in Nederland het boek van Villa Pinedo ontvangen. Ook is in het 
tweede kwartaal een start gemaakt met het werven, selecteren en trainen van ‘buddy’s’, 
ten behoeve van het online buddyproject, onderdeel van Niet Jouw Taak. Het doel om bij 
de lancering op 9 september al buddy’s paraat te hebben om kinderen van gescheiden 
ouders die tijdelijk behoefte hebben aan wat 1-op-1 online support te ondersteunen, is 
gerealiseerd. Er waren op 9 september 37 buddy’s geworven en getraind en die konden 
direct aan de slag. De Gemeenten Haarlemmermeer was de eerste partner in de pilotfase 
van het buddyproject.

De aftrap was een groot succes; Villa Pinedo kreeg erg veel media-aandacht en meer-
dere tv zenders hebben de commercial gratis als ‘stopper’ ingezet (totale mediawaarde: 
€446.000!).

Het aantal unieke bezoekers op de website in 2016 bedraagt 173.291. Ook het aantal 
vragen dat dagelijks op het forum wordt gesteld blijft per dag toenemen; van in totaal 
1500 in september 2016, naar een kleine 2000 eind december 2016.

Het buddyproject groeit harder dan verwacht. Per 1 december 2016 is er daarom nog 
een coördinator, specifiek voor dit project aangenomen; Rianne de Haas.

Buddy-aanvragen komen uit het hele land binnen. In 2016 zijn (sinds 9 september) in 
totaal ruim 150 kinderen gekoppeld aan een online buddy.

Sinds het voorjaar van 2016 hebben de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam, Am-
stelveen, Aalsmeer en Haaglanden (onderdelen van) het gemeentepakket van Villa Pin-
edo ingekocht. Het pakket bestaat uit: online workshops, face-to-face workshops aan 
groepen gescheiden ouders, online buddy’s en ondersteunende uren vanuit Villa Pinedo 
en promotiematerialen. Gemeenten hebben in 2016 in totaal (onderdelen van) het ge-
meentepakket ingekocht twv €64.825. De verwachting is dat de bijdragen van gemeen-
ten verder zal toenemen, wat op de langere termijn de afhankelijkheid van Villa Pinedo 
van fondsen zal verminderen. Voor 2017 hopen wij op een verdubbeling van de inkom-
sten via gemeenten.
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Financiën
De baten zijn sterk gestegen ten opzichte van 2015; er is alleen al ruim € 200.000 
toegekend ten behoeve van de campagne Niet Jouw Taak. De inkomsten uit workshops 
en trainingen zijn afgenomen, door de overdracht van ‘trainingen aan professionals’ 
aan Augeo. De omzet van het boek is gestegen door afname van grotere getallen door 
Gemeentes. De hoogte van ‘overige donaties’ is met name bepaald door een particulier 
fonds die de stichting als geheel een warm hart toedraagt.
Rekening houdend met enkele (deels) voor 2017 vooruitbetaalde fondsenbijdragen, was 
het mogelijk een klein bedrag toe te voegen aan het stichtingskapitaal. Ook staat er een 
bedrag van € 10.000 op de spaarrekening als reserve.

Door de toegezegde fondsen en de mogelijke uitvoer ten behoeve van de campagne, zijn 
de projectlasten verdubbeld ten opzichte van 2015. Door de toegenomen werklasten en 
daarbij behorende extra personeelsleden en vrijwilligers, zijn ook de activiteitslasten ver-
dubbeld. Ook de huisvestingslasten zijn fors gestegen, doordat de vorige kantoorruimte 
gedeeltelijk gesponsord werd, in tegenstelling tot ons huidige kantoor. De verhuizing was 
echter noodzakelijk om iedereen te huisvesten (ook onze stagiaires). Voordeel van de 
grotere ruimte is dat er op deze plek ook trainingen gegeven kunnen worden. De vrijwilli-
gersvergoedingen zijn lager dan in 2015, door het lagere aantal trainingen voor professi-
onals. De kantinelasten zijn ook gedaald door het afgenomen aantal trainingen, waarbij 
vaak voorafgaand aan de workshop in de vroege avond met de jongeren werd gegeten.
De verkooplasten zijn gestegen in lijn met de toegenomen fondsenbijdragen. De recla-
me- en advertentielasten waren in 2016 echter aanzienlijk lager dan in 2015, door de 
enorme hoeveelheid free publicity in 2016, waardoor betaald adverteren vrijwel niet no-
dig was. De correctie op de terug te vragen Omzetbelasting is gewijzigd door een andere 
verhouding belaste / onbelaste inkomsten t.o.v. 2015.

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een klein positief resultaat, conform verwachting.

Statuten
De Statuten zijn in 2016 niet gewijzigd.

Bestuur
Gerard Schiebroek trad af als interimbestuursvoorzitter in februari 2016 wegens privé 
redenen. Het bestuur bestond verder uit:
- Ester van ’t Hooft (penningmeester)
- EdgarWurfbain (secretaris)
- Hanneke Verburgt trad per 01-11 aan als bestuursvoorzitter. 
 Eerder al was zij algemeen bestuurslid.

Het bestuur kwam in 2016 8 maal bijeen. Geen van de bestuursleden had in 2016 con-
flicterende nevenfuncties.
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