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Inleiding
Villa Pinedo is "de plek voor kinderen van gescheiden ouders".
De focus is -door de vraag - echter sterk op ouders en scheidingsprofessionals komen liggen. Voor deze twee doelgroepen kunnen we
heel veel doen. Dit komt uiteindelijk ook kinderen ten goede, maar
ondertussen moeten we kinderen ook direct zien te bereiken. De
doelstelling voor de jaren 2016-2019 is dan ook om er alles aan te doen
Villa Pinedo in de eerste plaats écht de plek voor kinderen en jongeren
te laten zijn.
Door aanpak en uitvoering van het plan "Niet Jouw Taak" geven we daar
invulling aan. Dit project is voor de komende jaren prioriteit nummer 1
van Villa Pinedo.
In dit beleidsplan 2016-2019 zetten we verder uiteen wat Villa Pinedo
de komende jaren gaat doen om op de meest effectieve manier een
bijdrage te leveren aan het verminderen van het verdriet, de schade en
pijn rondom echtscheidingen. Een en ander sluit rechtstreeks aan op het
strategisch advies dat ODS op verzoek van Adessium heeft gemaakt over
de toekomst van Villa Pinedo. De bevindingen uit dat rapport hoeven
hier niet herhaald te worden.
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Poten
Villa Pinedo bestaat de komende jaren uit drie poten, waarbij de
community de basis vormt:
• Community voor jongeren
• Expertisecentrum voor ouders
• Villa Pinedo als Opiniemaker

Doelgroepen
Villa Pinedo richt zich in 2016-2019 op vijf verschillende doelgroepen:
1. Kinderen - in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar - van gescheiden ouders,
2. Gescheiden ouders
3. Beleidsbepalers
a) Landelijke politiek
b) Gemeentelijke instanties
c) Rechterlijke macht
4. Het brede publiek

Activiteiten
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Hieronder wordt aangegeven hoe Villa Pinedo in de komende drie jaren
bestaande activiteiten zal bestendigen, consolideren of uitbouwen en
welke nieuwe activiteiten opgezet zullen worden
Niet Jouw Taak
Met een groot en substantieel project zullen wij invulling geven aan onze
primaire taak om te voorkomen c.q verzachten dat kinderen en jongeren
beschadigd worden door de (v)echtscheiding van hun ouders. Het
project wordt een van de voornaamste activiteiten van Villa Pinedo en is
vastgelegd in een projectplan met begroting. Op dit moment worden de
contacten gelegd met fondsen en andere financiers die cruciaal zijn voor
uitvoering ervan. "Niet Jouw Taak" zal een enorm bereik hebben onder
kinderen en jongeren. We zijn verheugd dat het Oranjefonds als eerste
fonds toegezegd heeft en (onder andere) bereid is de kosten voor de
community manager op zich te nemen.
Villa Pinedo als expertisecentrum voor ouders
Het uiteindelijke doel van Villa Pinedo is om ouders te bewegen op een
andere manier te scheiden: met meer oog voor de belangen van hun
kinderen in plaats van hun eigen belangen. Deze ouders kunnen worden
bereikt via de professionals die rond de scheiding een rol spelen - en het
is erg belangrijk dat dat gebeurt - maar op dat moment is het eigenlijk al
te laat: de kinderen zijn er dan al bij betrokken. Het is daarom van
belang dat ouders direct worden aangesproken.
Concreet streeft Villa Pinedo het volgende na t.a.v gescheiden ouders:
• Website
Deze waardevolle online informatievoorziening voor ouders
(ervaringen van kinderen van gescheiden ouders, in de vorm van
blogs en tips voor ouders) wordt de komende jaren versterkt. De
website en Facebookpagina voor volwassenen worden losgemaakt
van de site voor "Niet Jouw Taak" en Facebookpagina voor
kinderen/jongeren. Hoewel deze plek met name voor ouders zal zijn,
is de informatie ook nuttig voor professionals in het
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echtscheidingsveld. De online training die nu via de website door
ouders kan worden gevolgd, blijft ook de komende beleidsperiode.
• Interactief forum
Er is nu een forum waar jongeren advies geven aan gescheiden
ouders. Door het project "Niet Jouw Taak" zal een veel grotere groep
jongeren actief worden binnen Villa Pinedo. Een deel van hen zal zich
-behalve voor andere jongeren- ook willen inzetten om vragen van
ouders te beantwoorden. De komende jaren zullen we ons inspannen
om gescheiden ouders actief te wijzen op de mogelijkheid om hun
vragen te stellen.
• Bijeenkomsten
Villa Pinedo ontwikkelt de komende jaren een reeks bijeenkomsten
die een traject vormen voor ouders om ze te informeren over de
goede manier om als ouders uit elkaar te gaan. In een reeks
interactieve presentaties of webinars wordt ouders een andere kijk
op scheiden voorgeschoteld. Positieve voorbeelden moeten de
boventoon voeren en het moet duidelijk worden dat scheiden een
normaal onderdeel van het leven van ouders kan zijn.
• Workshops
Op langere termijn wil VP ook speciale workshops (ook weer door
jongeren) aan ouders aanbieden. In de jaren 2016-2019 wordt
gezocht naar de mogelijkheid om daar invulling aan te geven. Wellicht
dat hiervoor een samenwerking met gemeenten en scholen worden
aangegaan. Onderzocht wordt of dergelijke workshops via het
zorgverzekeringspakket kunnen worden aangeboden.
Opinie en beleidsbeïnvloeiding
Villa Pinedo is bijzonder succesvol in het bereiken van de media
(Zembla, RTL Late Night, EenVandaag, NOS Jeugdjournaal, DWDD,
Blauw Bloed, Radio en alle Dagbladen). In de afgelopen vijf jaar hebben
we een belangrijke rol kunnen spelen in het beïnvloeden van de publieke
opinie over scheiden en het beïnvloeden van beleid van instanties die
een rol spelen rondom scheidingen en jeugdzorg. Indirect dragen we zo
bij aan het verminderen van schade en verdriet die uit scheidingen
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kunnen voortkomen. De komende beleidsperiode zullen we ons blijven
inspannen om via de media en via beleidsbepalende organisaties
aandacht te vragen voor scheidingsproblematiek. Naast de bestaande
manieren om aandacht te vragen streven we ook het volgende na om de
opinie te beïnvloeden:
• Educatiepakket voor Gemeenten.
We ontwikkelen voor gemeenten, die door transitie van de jeugdzorg
nu de eindverantwoordelijkheid hebben en niet goed weten hoe ze
daar invulling aan moeten geven, een educatiepakket. In dat pakket
wordt door middel van video’s, het boek van ‘Aan alle gescheiden
ouders’, de open brief en andere tools (aan de hand van de
VP-methode) uitgelegd wat ‘goed scheiden’ is. De Kinderombudsman
heeft aangegeven dit initiatief te willen steunen en onder de aandacht
van gemeentes te willen brengen. Op het gebied van armoede heeft
hij dat ook met succes gedaan, met zogeheten ‘Kindpakketten’ voor
gemeentes.
• Onderzoek naar "goed scheiden"
In de komende beleidsperiode wil Villa Pinedo graag de effecten van
haar werk op het verloop van scheidingen laten onderzoeken. Wat
bespaart het de maatschappij om mbv de Villa Pinedo methode te
scheiden. Deze suggestie werd gedaan door Koningin Maxima tijdens
haar 2 uur durende bezoek aan Villa Pinedo. Met de resultaten
zal het makkelijker zijn aan te tonen dat het belangrijk is naar
kinderen te luisteren om scheidingen beter te laten verlopen.
Financiering
Villa Pinedo heeft op dit moment beperkte eigen inkomsten: uit de
opbrengsten van de trainingen wordt 1 salaris betaald. Voor de andere
kosten zijn de bijdragen van het ministerie van VWS en van een aantal
fondsen onontbeerlijk geweest. Het project "Niet Jouw Taak" is geheel
afhankelijk van fondsen en van sponsoren. Het is voor een duurzame
toekomst van Villa Pinedo dan ook van wezenlijk belang om nieuwe
bronnen van inkomsten aan te boren en om een zo breed mogelijke
financieringsmix te krijgen die ons minder afhankelijk maakt van
derden.
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Villa Pinedo ziet het als een belangrijke taak om hier de komende
beleidsperiode op in te zetten. We zien hiertoe de volgende
mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.

Vermarkten van de diensten van Villa Pinedo
Het opbouwen van een donateursbestand
Het stimuleren van eenmalige giften
Aantrekken van nieuwe fondsen / sponsoren
Samenwerking met/verkopen van diensten aan organisaties in het
veld

Vooralsnog zullen de voorzieningen op de website voor volwassenen
gratis blijven maar ouders wordt wellicht op termijn gevraagd om een
vrijwillige bijdrage en hun contactgegevens achter te laten zodat ze een
fondsenwervingsmail kunnen ontvangen als de scheiding achter de rug
is. Concreet zullen we de komende drie jaar de volgende
inkomstenbronnen trachten aan te boren:
• Er wordt reclameruimte verkocht aan scheidingsprofessionals.
• Bezoekers wordt gewezen op de uiteenlopende diensten van Villa
Pinedo, ze worden via een intelligente prijsstructuur
aangemoedigd meerdere diensten/producten af te nemen.
Bijvoorbeeld :
○ De online cursus
○ Het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’
• Villa Pinedo gaat onderzoeken of een soort van ‘Paywall’ of
lidmaatschapsmodel haalbaar en profijtelijk kan zijn. Leden
krijgen een (tweemaandelijkse) nieuwsbrief met ontwikkelingen
in de scheidingswereld, ervaringsverhalen, informatie over
ontwikkelingen bij VP, over producten, nieuwe initiatieven en
oproepen tot fondsenwerving.
In zo’n model zouden ouders een vast bedrag per jaar betalen en
daarvoor van aanvullende producten en diensten van Villa Pinedo
kunnen genieten. Zoals:
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•

•
•

•

o Toegang tot een lidmaatschapsdeel van de site met extra
informatie;
o Betalen voor advies van jongeren (er wordt momenteel
dagelijks advies gevraagd op de site door ouders aan
jongeren);
o Aanvullende filmpjes en (wetenschappelijke) literatuur;
o Kortingen op trainingen, workshops, congressen en
bijeenkomsten
Het streven is om 10% van de jaarlijkse bezoekers van de website
(ongeveer 20.000) een donatie van minstens € 20,- p/j te laten
doen. Dat zou neerkomen op een inkomstenstroom van €
40.000,- per jaar .
Advocaten/scheidingsbemiddelaars bieden standaard Villa
Pinedo producten aan ouders aan in de scheidingsprocedure.
Ouders wordt gewezen op het bestaan van de Villa Pinedo
jongerensite, waar ze hun kinderen naar toe kunnen laten gaan
om op een veilige plek te praten over wat ze bezig houdt. Om ook
die site te onderhouden, worden de ouders benaderd om een
donatie te doen.
Beroepsverenigingen kunnen collectieve toegang voor hun leden
kopen.

Gemeentes zijn ermee geholpen dat Villa Pinedo ze bijstaat om de
maatschappelijke kosten van scheiden te verlagen. Villa Pinedo zal -op
basis van inventarisatie van de concrete behoeften- een toolkit voor
gemeenten maken en deze verkopen. Daarnaast kunnen gemeenten
trainingen van VP aan hun inwoners aanbieden. Het tarief hiervoor moet
meer dan de kosten dekken waardoor er voor VP een extra
inkomstenstroom op gang komt.
De Kinderombudsman heeft zich bereid verklaard dit initiatief actief te
promoten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat met behulp van
projectfinanciering door (lokale) overheden Villa Pinedo in staat wordt
gesteld om de risico’s van echtscheiding op lokaal niveau te analyseren
en in een plan van aanpak te verwerken. Ook dat helpt de gemeenten de
kosten voor de gemeenschap uiteindelijk te verlagen.
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