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VOORWOORD MARSHA PINEDO
Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten kinderen (14-26) van gescheiden ouders actief en dat
is uniek in Nederland. Deze kinderen steunen leeftijdgenoten, maar geven ook advies
aan ouders; zij zijn namelijk de ervaringsdeskundigen en daarmee de experts. Dit is wat
onze stichting zo bijzonder maakt. Want wie weet er nou beter hoe het is om te leven met
gescheiden ouders dan kinderen zelf? De circa 220 ervaringsdeskundigen, geven advies
via het forum, of als Online-Buddy en/of schrijven blogs om hun ervaring met lotgenoten en
ouders te delen. Ook geven zij Face 2 Face workshops aan groepen ouders die zich in een
(v)echtscheiding bevinden. Zo maken zij de maatschappij (zowel ouders, professionals, als
beleidsmakers) ervan bewust van wat er in het hoofd en hart van kinderen van gescheiden
ouders kan omgaan.
Ik geloof erin, dat we de autonomie en kracht van kinderen en jongeren versterken, door
hen zélf aan het woord te laten. Zij leren zo ook om hun negatieve ervaringen om te zetten
in kracht. Dit is ook de reden waarom ik – als kind van gescheiden ouders – Villa Pinedo
7 jaar geleden heb opgezet. Zonder mijn eigen ervaringen was ik nooit aan dit avontuur
begonnen.
Wij willen kinderen van gescheiden ouders laten weten dat:
•
•
•
•
•
•

Dit de plek is waar er naar je geluisterd wordt;
Wat jij vertelt belangrijk is;
Je niet alleen bent;
Je herkenning kunt vinden in de ervaringen van andere jongeren;
Je zelf ook andere jongeren tips kunt geven en dus iets positiefs kunt doen met je
positieve en negatieve ervaringen;
Je met volwassenen jouw eigen ervaringen kan delen en hen kan vertellen hoe ze
anders met kinderen in een scheidingsproces om kunnen gaan;

De missie van Villa Pinedo:
DE LEVENS VAN ALLE KINDEREN
VAN GESCHEIDEN OUDERS
POSITIEF BEÏNVLOEDEN.
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VOORWOORD MARSHA PINEDO
Het aantal inwoners in Nederland in 2017 bedraagt 17,1 miljoen. In totaal zijn er meer dan
1 miljoen scheidingskinderen in Nederland, inclusief volwassen kinderen zoals ikzelf. Meer
dan 70.000 thuiswonende kinderen krijgen per jaar te horen dat hun ouders uit elkaar gaan.
Het precieze percentage vechtscheidingen is onbekend, maar naar schatting hebben
ongeveer 3.500 kinderen per jaar met een vechtscheiding van hun ouders te maken. Dit komt
erop neer dat 16.000 minderjarige kinderen in Nederland lijden onder de vechtscheiding
van hun ouders (Dullaert, 2014). Mijns in ziens is hét kenmerk van een vechtscheiding dat
ouders elkaar niet meer in de ogen kunnen kijken, omdat er sprake is van afkeuring, irritatie
en/of walging. Wanneer dit het geval is, dan verliezen ouders dikwijls (onbewust) het welzijn
van hun kinderen uit het oog.
Onderzoek toont aan dat kinderen van gescheiden ouders, ook wanneer er geen sprake is
van een vechtscheiding, gemiddeld meer psychosociale problemen (zoals angst, depressie en
agressie) en meer school-gerelateerde problemen ervaren dan kinderen van intacte gezinnen
(Amato, 2010). De grootste risicofactor voor negatieve gevolgen van een scheiding op
kinderen is de mate waarin ouders ruzie blijven maken (Handboek scheiden en de kinderen,
2013).
Het goede nieuws:
BIJ DE MEERDERHEID VAN DE KINDEREN WIENS OUDERS
SCHEIDEN, NEMEN DE PROBLEMEN TWEE JAAR NA DE
SCHEIDING AF (BOOTH & AMATO, 2001).

Ook blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat het welbevinden van kinderen,
wanneer ouders relaxed met elkaar omgaan, respect tonen en zich aan de afspraken houden,
na twee jaar bijna net zo goed is als van kinderen uit intacte gezinnen. Villa Pinedo zal deze
boodschap de komende jaren blijven verspreiden. Hoe mooi zou het zijn als dit de focus en
‘de stip aan de horizon’ van steeds meer scheidende ouders wordt.
Scheiden is aan de orde van de dag. Het wordt steeds meer een uitzondering om tientallen
jaren bij elkaar te zijn. Toch zie ik zoveel pijn onder gescheiden ouders en hun kinderen. Het
is bijna ‘gewoon’ om te scheiden, 40% van de huwelijken houdt geen stand (samenwonenden
die uit elkaar gaan niet meegerekend). Het lijkt ook alsof we nog in de puberfase zitten en
nog volwassen moeten leren omgaan met het feit dat er zoveel gescheiden wordt. Het is
namelijk een feit. Als je in het huwelijksbootje stapt, is er een grote kans dat je de reis niet
samen afmaakt.
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Ik ben nieuwsgierig naar het verloop van relatieontbindingen tussen ouders de komende
decennia. Met name omdat kinderen van gescheiden ouders 2x zo vaak scheiden als
kinderen uit intacte gezinnen. Wanneer zij een relatie aangaan met een partner die ook
gescheiden ouders heeft, gaan zij zelfs 3x zo vaak uit elkaar.
Ik verwacht dat Villa Pinedo een steeds belangrijkere rol zal gaan innemen in de maatschappij.
Het concept ‘Kinderen als adviseurs van volwassenen en van elkaar’ werkt. Het is gebleken
dat we veel kunnen leren van kinderen van gescheiden ouders, áls we echt willen luisteren.
Mijn oproep aan ouders zal blijven: neem verantwoordelijkheid voor je eigen verdriet.
Doe er alles aan om je eigen pijn rondom het niet in stand houden van dit huwelijk te
verwerken. Praat erover, geef je gevoelens de ruimte en wijs niet steeds naar je ex-partner.
Het zou mooi zijn als ouders zich realiseren, dat wanneer hun boosheid aanblijft er onder
die boosheid verdriet zit en dat hun eigen verdriet serieus genomen mag worden. Kinderen
pikken namelijk alle signalen tussen hun ouders op. Dit blijkt wel uit alle verhalen van de
kinderen van Villa Pinedo.
Ik ben er trots op dat zoveel fondsen, bedrijven, professionals en particulieren ons werk steunen
en onze partner zijn om de wereld iets mooier te maken. Ook de politiek blijft niet achter.
Samen met enkele jongeren, maakte ik onderdeel uit van het platform Rouvoet ‘Scheiden
zonder schade’. Dit platform bracht alle betrokken disciplines rondom echtscheiding samen;
van advocatuur tot hulpverlening en van gemeente tot Kinderbescherming.
Met trots en dankbaarheid presenteer ik u ons verslag over 2017; een verslag over
bestendiging, groei en kleine én grote successen. Hoe mooi is het dat uit scheidingen ook
weer veel zoveel nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.
Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groet,
Marsha Pinedo
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DE DROOM VAN
VILLA PINEDO IS...
...DAT ALLE
KINDEREN VAN
GESCHEIDEN OUDERS
IN NEDERLAND:

... ZICH NIET MEER ALLEEN VOELEN,
MAAR GEZIEN EN GEHOORD. ZE WETEN
DAT ER EEN PLEK VOOR ZE IS WAAR
ZE MET HUN VERDRIET, BOOSHEID EN
VRAGEN TERECHT KUNNEN.
... IEMAND IN
VERTROUWEN DURVEN
TE NEMEN!
... ZIEN DAT HET BELANGRIJK EN
DANKBAAR IS OM ANDEREN IN EEN
VERGELIJKBARE SITUATIE TE STEUNEN
MET HUN ERVARINGEN.

1.0

HIGHLIGHTS 2017
2017 was voor Villa Pinedo een jaar met ongekende groei. In dit tweede jaar van de peer
to peer campagne ‘Niet Jouw Taak’ hebben wij wederom ongelofelijk veel kinderen kunnen
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. De jongeren community
is toegenomen van 117 begin 2017, naar 201 jongeren eind 2017. Met de Villa Pinedo
community wordt bedoeld: alle ervaringsdeskundige kinderen/jongeren die als vrijwilliger
actief/werkzaam zijn voor Villa Pinedo. Al deze jongeren worden getraind en gecoacht door
Villa Pinedo. De jongeren zijn dagelijks actief in onder andere het Online-Buddyproject, de
jongerenredactie en het forumteam. In de community zitten 35 jongens en ca. 8% van alle
jongeren heeft een niet-Westerse achtergrond.
Daarnaast heeft Villa Pinedo in 2017 hard gewerkt aan de nieuwe online training voor
gescheiden ouders ‘Scheiden is geen kinderspel’, bedoeld om ouders te leren kijken door de
ogen van hun kind(eren).
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1.0

HIGHLIGHTS 2017

Enkele highlights uit 2017:
1

2

Aan het einde van 2017 waren er in totaal 698 kinderen gekoppeld aan een OnlineBuddy;

3

De nieuwe online training voor ouders die gaan scheiden ‘Scheiden is geen
kinderspel’ werd in september gelanceerd;

4

5

8

De tweede ‘Niet Jouw Taak’ commercial is geproduceerd en was te zien op
verschillende landelijke tv-zenders, waardoor we honderdduizenden kinderen
hebben bereikt;

Naast de vijf bestaande open brieven is de open brief ‘Aan alle volwassenen’ nu op
onze website te downloaden. Deze brief is gericht aan opa’s, oma’s, buren, neven,
nichten, ooms, tantes en vrienden;
(De jongeren van) Villa Pinedo maakte(n) deel uit van het platform ‘Scheiden zonder
schade’, o.l.v. Andre Rouvoet.

“Ik ben sinds een aantal weken Buddy en ben ontzettend blij dat
ik deze stap heb gezet. Niet alleen kan ik zelf anderen helpen,
Villa Pinedo betekent ook erg veel voor mij! De trainingen die we
aangeboden krijgen vind ik top en de medewerkers waar ik tot nu toe
mee in aanraking ben gekomen zijn ontzettend lief! Dank hiervoor.”
- Nicole (22)

1.1

WAT BIEDEN WIJ DE JONGEREN?
Basistraining
Alle jongeren die nieuw zijn bij Villa Pinedo volgen voordat zij actief worden een basistraining.
Deze training bestaat uit één dag, wordt gegeven door een team van externe trainers en
vindt maandelijks plaats. De jongeren maken kennis met Villa Pinedo en wij met hen. Ze
leren hoe belangrijk het is om vanuit hun eigen ervaringen te praten, zonder oordeel. Ook
krijgen zij een beeld van hun eigen verhaal en hun thema’s daarin. Tijdens de training leren
zij wanneer kinderen en jongeren behoefte hebben aan hulp en hoe zij die het beste met hun
ervaringen kunnen bieden.
Verdiepingstraining
Jongeren zijn minimaal 1 jaar actief bij Villa Pinedo en volgen tijdens dat jaar een
verdiepingstraining die verder ingaat op wat zij tijdens de basistraining hebben geleerd. De
verdiepingstraining is een middag waarbij de jongeren aan de slag gaan met zichzelf aan
de hand van bepaalde thema’s. Door zowel als groep, als in kleinere groepjes verschillende
oefeningen te doen, leren ze spelenderwijs zichzelf en elkaar steeds beter kennen en worden
zij nog sterker in hun rol bij Villa Pinedo.
Coaching
Sinds het najaar van 2017 bieden wij de Villa Pinedo jongeren die daar behoefte aan
hebben, ondersteuning bij terugkomende of moeilijke processen in hun leven door middel
van 1-op-1 gesprekken (maximaal 2 gesprekken) met één van de professionals uit het kleine
team van externe coaches. Tijdens deze gesprekken krijgen zij hulp om helderheid in hun
situatie te krijgen. Ook krijgen de jongeren die face to face workshops geven aan ouders
1-op-1 gesprekken met één van de coaches om ze voor te bereiden op de workshops. Tijdens
de workshop vertellen zij hun eigen verhaal rondom de scheiding aan een groep ouders en
hun netwerk. De face-2-face workshops worden verder toegelicht in paragraaf 1.4.

“Anderen helpen vanuit je eigen ervaringen is mooi, maar het vraagt
ook veel van je als persoon. Wat jij hebt meegemaakt moet ergens
een plekje hebben gekregen, je moet stevig in je schoenen staan en
een positieve kijk kunnen hebben op nare gebeurtenissen. Omdat je
zo dicht bij jezelf bent zodat je anderen het best kan helpen moet je
blij kunnen zijn met wie je bent. Trots, zelfverzekerd en echt jezelf. “
- Malou (23)
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CONTINUERING ‘NIET JOUW TAAK’ CAMPAGNE

In 2016 is de landelijke campagne ‘Niet Jouw Taak’ gestart. Dit kreeg een vervolg
in 2017. Kern van het project is dat kinderen van scheidende ouders steun krijgen van
ervaringsdeskundige jongeren die zijn getraind om een luisterend oor te bieden en advies en
tips te geven. Vrijwilligers uit de doelgroep zelf dragen en sturen uiteindelijk het ‘Niet Jouw
Taak’ project. Herkenning en handeling zijn de uitgangspunten van dit ruim drie jaar durende
project dat geheel door jongeren - voor jongeren is. Het lucht vaak al enorm op te weten dat
je niet de enige bent die ergens mee worstelt. En na de herkenning bieden we meteen een
handelingsperspectief. Er zijn allerlei vormen van hulp beschikbaar voor als je het even echt
niet meer weet. Voor ‘Niet Jouw Taak’ zijn onder meer tv-commercials, een animatiefilm,
een vernieuwde website, een Online-Buddyproject middels een speciaal ontwikkelde app,
het jongerenforum, vlogs en blogs opgezet. Zo kunnen kinderen van gescheiden ouders op
alle mogelijke manieren en op elk moment met hun vragen en ervaringen terecht. Jongeren
praten met elkaar en zoeken samen naar oplossingen.
Mensen weten Villa Pinedo inmiddels goed te vinden. In 2017 had de website 630.430
paginaweergaven en op Facebook werd bijna de mooie mijlpaal van 10.000 volgers
bereikt. Ook op social media dragen wij de boodschap uit dat scheiden niet de taak van
kinderen is. Hoewel op Facebook met name ouders actief zijn, blijken die hun kinderen ook
te wijzen op onze diensten; bijna een derde van de buddy-aanvragen komt bij ons doordat
ouders hun kind(eren) wijzen op het Buddyproject.

“Ik vind Villa Pinedo een heel belangrijke en warme stichting, bij VP
zijn voelt als thuis zijn. Daarom wil ik graag ook zo veel mogelijk bij
de activiteiten rondom VP betrokken zijn. De mensen van VP vormen
een veilige omgeving en daardoor durf ik mezelf te zijn. Hierdoor
denk ik dat ik de ruimte en de vrijheid zal voelen zodat ik persoonlijk
kan groeien.”
- Roos (20)
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CONTINUERING ‘NIET JOUW TAAK’ CAMPAGNE

Dag van de Scheiding
Op 8 september was de Dag van de Scheiding. Die ochtend mocht ambassadeur Mark
Tuitert de Euronext Beurs openen. Dit was live te zien op RTL Z. In de middag was er een door
Villa Pinedo georganiseerd evenement in de Balie, in Amsterdam, speciaal voor gescheiden
ouders. De dag werd geleid door ambassadeur Frénk van der Linden. Hij interviewde
niet alleen enkele van de ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo, maar ook een
gescheiden echtpaar met twee kinderen, die vertelden hoe hun scheiding na een rumoerige en
boze periode, uiteindelijk is uitgemond in harmonieus en respectvol co-ouderschap. Dianne
Kroezen (Voorzitter van de Vereniging van Familierechtadvocaten) nam het eerste exemplaar
van de nieuwe online training ‘Scheiden is geen kinderspel’ in ontvangst. Diezelfde middag
gaven 10 van onze jongeren voor het eerst live 1-op-1 advies aan gescheiden ouders. Al
jaren geven jongeren van Villa Pinedo advies aan ouders op het forum en tijdens face-2face workshops, maar op deze dag dus voor het eerst 1-op 1. Zowel onze jongeren, als de
gescheiden ouders (en enkele professionals) waren hierover zeer enthousiast.
Iedereen kreeg na afloop het hoofdstuk Communicatie van de online training ‘Scheiden is
geen kinderspel’ mee naar huis.
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CONTINUERING ‘NIET JOUW TAAK’ CAMPAGNE

Niet Jouw Taak TV-commercial
Daarnaast werd op de Dag van de Scheiding de nieuwe ‘Niet jouw taak’ tv-commercial
gelanceerd. Met deze commercial willen we jongeren laten weten dat de scheiding niet de
taak van kinderen is. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het geluk van hun ouders, hoeven
geen doorgeefluik te zijn en zich niet groot te houden om hun ouders geen verdriet te doen.
Bij deze tweede commercial is gelet op een grote variëteit aan hoofdrolspelers, om de
herkenbaarheid te vergroten en zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan te spreken. Ook
wordt in deze commercial verwezen naar het Online-Buddyproject. Wekelijks krijgen wij
veel nieuwe aanmeldingen van kinderen vanaf 10 jaar voor het krijgen van een Buddy naar
aanleiding van deze commercial.
Het bereik van zowel gescheiden ouders als kinderen met de ‘Niet Jouw Taak’ campagne
is boven verwachting. Het feit dat de tv-commercial sinds 9 september 2016 tot op de dag
van vandaag nog steeds wordt uitgezonden, helpt hier zeker bij. Het netto bereik sinds 9
september onder de doelgroep van 12-24 jarigen is alleen al via de commerciële zenders 4
miljoen! Daarnaast is de commercial ook te zien geweest bij de publieke omroep en enkele
grote regionale zenders.
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ONLINE-BUDDYPROJECT
In september 2016 zijn we van start gegaan met het Online-Buddyproject. Een Buddy is een
jongere met gescheiden ouders, tussen de 18 en 26 jaar en hij of zij volgt een opleiding
in de sector Zorg & Welzijn of Onderwijs & Opvoeding (bijvoorbeeld pabo, pedagogiek,
psychologie, fysiotherapie of verpleegkunde). Nieuwe Buddy’s volgen een basistraining bij
Villa Pinedo. Na de training bereiden deze jongeren zich individueel verder voor. Zo lezen
alle Buddy’s het boek van Marsha Pinedo en volgen zij de online training ‘Scheiden is geen
kinderspel’. Nadat de jongeren de voorbereiding hebben afgerond kunnen ze starten als
Buddy. Zij worden dan in de speciaal ontwikkelde MyBuddyApp gekoppeld aan twee of drie
kinderen die zich aanmelden voor een Buddy.
Kinderen tussen de 10 en 24 jaar kunnen zich aanmelden voor een Buddy via de website
van Villa Pinedo. Dit zijn kinderen die zich wel eens boos, verdrietig of onbegrepen voelen
door de scheiding van hun ouders. Wanneer een kind zich aanmeldt wordt hij of zij door
Villa Pinedo gekoppeld aan een Buddy die in een soortgelijke situatie heeft gezeten. Op die
manier wordt een kind gekoppeld aan iemand die hem of haar begrijpt en advies kan geven
vanuit zijn of haar eigen ervaringen. Vervolgens kan het kind via de MyBuddyApp contact
opnemen met zijn of haar Buddy. De Buddy is er als luisterend oor, en geeft advies en tips.
De Buddy belt het kind één keer om op die manier kennis te maken en daarna verloopt al
het contact via de MyBuddyApp. Alle gesprekken worden door Villa Pinedo gemonitord. Met
de hulp van de Buddy’s kunnen wij iedere dag honderden kinderen met gescheiden ouders
helpen. Kinderen uit heel Nederland worden hierdoor door ons gesteund.
Bij de lancering van het Buddyproject in september 2016 stonden 47 Buddy’s klaar (geworven
en getraind vanaf mei 2016) om gekoppeld te worden aan een kind. In 2017 zijn er 539
kinderen bijgekomen die zich hebben aangemeld voor een Buddy. Op 31 december 2017
waren er landelijk in totaal 756 kinderen gekoppeld aan een online-Buddy (in plaats van
de beoogde 500)!
De groei van het buddyproject in 2017 in beeld:
1.000
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ONLINE-BUDDYPROJECT
Vrijwel maandelijks trainen wij zo’n 20 nieuwe Buddy’s om aan de aanvragen (vanuit het
hele land) te kunnen voldoen. Dit betekent dat wij al onze (in 2016 geplande) targets voorbij
streven. Door de steun van diverse fondsen en enkele deelnemende gemeenten zijn wij nog
steeds in staat om alle kinderen die een buddy aanvragen binnen een week te koppelen aan
een gratis buddy.
Sinds januari 2017 doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar de effecten van het
Buddyproject. Alle nieuwe Buddy’s ontvangen voorafgaand aan de basistraining een
uitnodiging voor het onderzoek. Een half jaar na de start als Buddy en een jaar na de start
als Buddy ontvangen zij van Villa Pinedo een vervolgonderzoek.
Ook de jongeren vanaf 16 jaar die geholpen worden door een Buddy, krijgen het verzoek
mee te werken aan dit onderzoek.
Daarnaast gaat de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar waar kinderen zich het meeste
zorgen over maken tijden en na de scheiding, met het online forum op villapinedo.nl als
basis.

CHATGESPREK IN DE
MYBUDDYAPP TUSSEN EEN
MEISJE EN HAAR BUDDY
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ONLINE-BUDDYPROJECT
“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 doordat ze
weet dat ze haar verhaal kwijt kan bij iemand die ze niet kent, maar die wel echt
naar haar luistert. Top!”
- Igna, stiefmoeder van een kind met een Buddy
“‘Door het Buddyproject heb ik geleerd 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, (26), Buddy

“Lieve Buddy, ondanks dat we elkaar 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!”
- Anoniem, (21), kind met een Buddy
“Ze zorgt ervoor dat ik rustiger ben en niet met stomme dingen in mijn hoofd
zit. Dat ik het meteen 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.”
- Anoniem, (12), kind met een Buddy
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FORUM
Wie weet beter wat er in het hart en in het hoofd omgaat van een kind met gescheiden ouders
dan leeftijdsgenoten met gescheiden ouders? Dat is precies de gedachte die we hebben
op het forum van Villa Pinedo. Dagelijks krijgen we hier berichtjes binnen van kinderen
en jongeren. Vaak met een specifieke vraag, bijvoorbeeld over een omgangsregeling, het
gesleep met spullen van de ene naar de andere ouder of de omgang met mama’s nieuwe
vriend. Ze zijn op zoek naar tips of willen simpelweg even hun verhaal kwijt.
Deze berichten worden vervolgens beantwoord door het forumteam. Dat team bestond in
2017 uit 27 jongeren (tussen de 14 en 26 jaar) die zo snel en uitvoerig mogelijk proberen
te reageren. Altijd vanuit hun eigen ervaringen. Want dat is volgens ons de kracht van
het forum en van Villa Pinedo. Geen advies van deskundigen of professionals, maar van
jongeren zelf. Waar lopen zij tegenaan na de scheiding van hun ouders? Wat waarderen
ze juist? En hoe kan je zo’n scheiding het beste verwerken? Jongeren met gescheiden ouders
hebben dit al eens meegemaakt en herkennen tientallen situaties. Zij bieden de vragenstellers
niet alleen een luisterend oor, maar geven ook praktische tips mee.
Toch wordt het forum van Villa Pinedo niet
alleen gevonden door kinderen. Ook steeds
meer ouders stellen hun vraag aan de jongeren
van het forumteam. Er is namelijk ook een apart
forum voor ouders die advies willen vragen aan
ons jongerenteam. Ze willen een inkijkje in het
belevingswereld van hun kind en proberen de
scheiding – gelukkig in de meeste gevallen – zo
geleidelijk en rustig mogelijk te laten verlopen. Ook
de vragen van ouders worden enkel beantwoord
door jongeren.
Het forumteam wordt aangestuurd door onze
forumcoördinator. De coördinator neemt contact
op met nieuwe forumleden, geeft ze uitleg en waar
nodig begeleiding en plaatst binnenkomende
berichten door op de website. Ieder nieuw forumlid
wordt toegevoegd aan de forum app-groep
waarin de forumcoördinator laat weten welke
berichten nog beantwoord dienen te worden. Ook
wordt de app-groep gebruikt door de forumleden
om vragen aan elkaar te stellen en meningen uit
te wisselen. Daarnaast krijgt elk nieuw forumlid
de forumhandleiding, met de richtlijnen van Villa
Pinedo en tips om berichten te beantwoorden. In
2017 is het forum 54.088 keer bekeken en zijn er
788 vragen gesteld op het forum.
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1.5

FACE-2-FACE WORKSHOPS

Ook in 2017 hebben jongeren face-2-face workshops gegeven aan (v)echtscheidende
ouders. Deze workshops zijn meestal onderdeel van het ‘Kinderen uit de knel’-programma.
Het doel van dit programma is te komen tot een effectieve werkwijze om zowel ouders als
kinderen te helpen zich te bevrijden uit een knellende strijd waardoor er weer levens- en
ontwikkelingsruimte komt voor alle betrokkenen. De behandeling gebeurt in twee groepen:
een oudergroep en een parallel lopende kindergroep.
Twee jongeren delen in ongeveer 1,5 uur hun ervaringen rondom de scheiding van hun
eigen ouders met de oudergroep en hun netwerk (circa 30 personen). De ouders nemen
bijvoorbeeld een zus, vriend of moeder mee naar de bijeenkomst. Voordat de jongeren hun
eigen verhaal vertellen leest één van hen de open brief ‘Aan alle gescheiden ouders’ voor.
Na afloop kunnen alle aanwezigen een (anonieme) vraag aan de jongeren stellen. Ook deze
vragen beantwoorden de jongeren vanuit hun eigen ervaringen.
Deze bijeenkomsten maken vaak veel emoties los bij de ouders. De verhalen roepen
herkenning op, zij worden geraakt. Als we na afloop van het ‘Kinderen uit de knel’ project te
horen krijgen dat ouders hun kind centraal hebben gesteld bij de scheiding, is dat voor ons
het mooiste compliment om te krijgen.
Tijdens de kindergroep gaan twee jongeren en een medewerker van Villa Pinedo met
de kinderen in gesprek over de scheiding. Op basis van hun eigen ervaringen stellen de
jongeren vragen en beantwoorden zij op hun beurt vragen van kinderen.
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NIET JOUW TAAK

Online training voor ouders
Zodat alle kinderen van
gescheiden ouders kunnen
zeggen: “Mijn ouders? Die zijn
pas echt goed gescheiden!
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1.6

ONLINE TRAINING VOOR OUDERS
In 2017 is de nieuwe training ‘Scheiden is geen kinderspel’ ontwikkeld samen met een team
van ervaringsdeskundige jongeren. De training heeft als doel dat de negatieve gevolgen van
een scheiding voor kinderen zoveel mogelijk voorkomen worden.
Zodat alle kinderen van gescheiden ouders kunnen zeggen:
“Mijn ouders? Die zijn pas echt goed gescheiden!
De online training bestaat uit 6 stappen met ieder een ander onderwerp zoals ‘loyaliteit,
communicatie en veranderingen’. Iedere stap bevat openhartige video’s, opdrachten en tips
van ervaringsdeskundige jongeren en kindertherapeut Marsha Pinedo. Deze training biedt
handvatten om ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het
scheidingsproces. Zo kunnen ouders zich inleven en hun kinderen centraal zetten.
Na het volgen van deze online training weten ouders:
•

Wat er écht in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.

•

Hoe zij bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol
als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.

•

Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te mogen houden,
waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.
Bij het aanschaffen van de online training ontvangt men ook het e-book
‘Aan alle gescheiden ouders’, geschreven door Marsha Pinedo en
Petra Vollinga.
Los van de online training zijn er afgelopen jaar 200 exemplaren
verkocht van het e-book. Naast de e-books zijn 1.721 exemplaren van
het boek verkocht in 2017.

“Onze scheiding was pittig en ik was veel bezig met mezelf ten opzichte
van mijn ex. De training liet mij zien dat eigenlijk onze kinderen het
belangrijkst zijn. Ik weet nu beter wat de behoeften van mijn kinderen
zijn.”
- Reactie van gescheiden ouder Daan (41)
“Toen één van onze kinderen ons uitmaakte voor egoïsten, schrokken
we enorm. Scheiden doe je samen, maar soms vergeet je dat gewoon
in de storm van emoties. Deze training zorgde voor begrip, inzichten
en vooral rust om goede afspraken te maken met elkaar.”
- Reactie van gescheiden ouder Jan Willem (46)
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1.6

ONLINE TRAINING VOOR OUDERS

In 2017 zijn er 282 online trainingen aangeschaft door ouders, gemeentes, mediators en
familierechtadvocaten. Eén van de doelen voor 2018 is dat mediators en familierechtadvocaten
de training standaard gaan opnemen in hun aanbod. Nadat zij de training zelf hebben
bekeken kunnen ze deze inzetten tijdens hun werk of aanbieden aan ouders. Hiermee
helpen zij direct mee aan het welbevinden van duizenden kinderen wiens ouders scheiden
of gescheiden zijn.
Wij hopen dat we op deze manier samen realiseren, dat bij álle scheidingen in Nederland
geluisterd wordt naar wat er in het hoofd en hart van kinderen omgaat.

“Ik merkte dat ik best veel frustratie ervaarde als ik aan mijn expartner dacht. Mede door de training zie ik naast mijn ex-partner ook
de vader van ons kind. Nu maakt de frustratie steeds vaker plaats voor
ouderliefde.”
- Reactie van gescheiden ouder Linda (37)
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1.7

NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN
Naast de vijf open brieven die al beschikbaar waren, is er een extra open brief bij gekomen.
Een brief gericht aan het netwerk; aan alle opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven, nichten,
buren en vrienden. Ook deze brief is geschreven samen met jongeren waarvan de ouders
gescheiden zijn. Op Facebook is de brief 334 keer gedeeld waarmee 36.100 mensen zijn
bereikt. In 3 maanden tijd is de brief 800 keer gedownload van onze website.
De andere open brieven worden ook nog steeds veel gelezen op onze website. In 2017 had
de pagina met de open brief ‘Aan alle gescheiden ouders’ 28.595 unieke weergaven en
10.892 kinderen lazen de brief ‘Aan alle kinderen van gescheiden ouders’.
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1.7

NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN
In 2017 is Villa Pinedo gestart met het geven van webinars. Eén webinar had als doelgroep
professionals uit de Gemeente Haarlemmermeer en het tweede webinar richtte zich op ouders
uit diezelfde gemeente. Marsha Pinedo gaf dit webinar samen met ervaringsdeskundige
jongere Arne. Het webinar voor professionals had 88 live volgers en is 70 keer teruggekeken.
Deelnemers beoordeelden dit webinar met een 7,8.
“Het belangrijkste om te horen vond ik dat meer begrip, toen, zo
geholpen zou hebben. En dat het nooit te laat is om die stap te zetten.
Het is nooit te laat om troost te ontvangen.”
- Deelnemer webinar voor professionals
Het webinar voor ouders had 66 deelnemers en 45 ouders hebben het achteraf bekeken. Het
werd beoordeeld met een 8,1. In 2018 zullen er op verzoek van meerdere gemeenten nog
meer webinars worden gegeven, voor zowel ouders, als professionals.
“Ik heb geleerd dat het belangrijk is om altijd te blijven denken ‘het
is de vader van je kinderen’. Ik moet proberen objectief naar hun
gevoelens voor hun vader te kijken en de communicatie verbeteren.”
- Deelnemer webinar voor ouders
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BELEIDSBEÏNVLOEDING
Zowel jongeren van Villa Pinedo als Marsha Pinedo zaten in 2017 aan tafel met beleidsmakers,
beleidsbeïnvloeders en organisaties als Raad voor de Kinderbescherming, de rechterlijke
macht en de Kinderombudsman.
Villa Pinedo maakte deel uit van het platform Scheiden zonder schade onder leiding van
André Rouvoet. Dit platform bracht verschillende disciplines samen; van advocatuur tot
hulpverlening en van gemeente tot kinderbescherming. Onze jongeren hebben bijgedragen
aan het geven van inzicht in de complexe materie die zo’n verregaande impact heeft op het
leven van duizenden kinderen in Nederland.

Ook maakten onze jongeren op de Dag van de Rechten van het Kind, op uitnodiging van
de Kinderombudsman, kennis met Kamerleden om te laten horen wat zij belangrijk vinden.
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3.0

SAMENWERKINGEN MET GEMEENTES
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De decentralisatie van de
jeugdzorg naar gemeenten is een gevolg van de wens de jeugdzorg bij die bestuurslaag te
beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat.
(V)echtscheiding en de gevolgen hiervan op kinderen houdt veel gemeenten bezig.
Alle producten en diensten van Villa Pinedo zijn ontwikkeld om schadelijke gevolgen van
echtscheiding voor kinderen te voorkomen en vallen onder preventieve jeugd- en opvoedhulp.
Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden ouders voorkomt dat kleine vragen
uitgroeien tot ingewikkelde problemen.
Villa Pinedo biedt gemeenten een mix van producten en diensten, voor zowel ouders als
kinderen, die escalatie kunnen voorkomen. Voor ouders zijn er bijvoorbeeld de face 2 face
workshops, de online training en webinars. Voor kinderen zijn er het online forum en de
online buddy’s.
In 2017 heeft Villa Pinedo een structureel samenwerkingsverband met de Gemeenten
Haarlemmermeer, Amsterdam, Haaglanden, Aalsmeer en Amstelveen. Eind 2017 is de
Gemeenten Zevenaar daar bij gekomen. Diverse andere gemeenten namen losse diensten
en/of producten van ons af. Met veel andere grote en middelgrote gemeenten is contact over
potentiële samenwerking.
Op dit moment is Villa Pinedo in staat, dankzij fondsenbijdragen, om gratis aan alle
landelijke buddy-aanvragen te voldoen. Op het moment dat er meer aanvragen zijn dan
buddy’s, krijgen kinderen uit betalende gemeenten voorrang.

“In Amstelveen komen ‘vechtscheidingen’ relatief vaak voor; 20% van alle kinderen
heeft gescheiden ouders en daarvan ervaart 1 op de 3 kinderen een echtscheiding
als een vechtscheiding. Omdat een vechtscheiding negatieve effecten heeft op
kinderen, is het belangrijk om echtscheidingen niet te laten ontsporen.”
“Binnen het gemeentebeleid jeugdhulp hebben we daarom ‘vechtscheidingen’ tot
één van onze speerpunten benoemd. Via de Jeugd- en eerstelijnshulpverleners van
de gemeente kunnen ouders onder andere de online training van stichting Villa
Pinedo volgen. De online training van Villa Pinedo is voor ons een laagdrempelige
en relatief goedkope interventie. Ouders en/of kinderen kunnen bij Villa Pinedo
meteen zelf aan de slag. Wij verwachten dat veel ouders gebruik zullen maken
van de online training.”
- Hester van der Putten, beleidsadviseur Jeugd - Gemeente Amstelveen
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VILLA PINEDO IN DE MEDIA
NRC

9 januari 2017, NRC
Buddy Mehtab (22) werd geïnterviewd door NRC. Mehtab groeide op tussen woede en ruzie.
Haar vader was ziek, maar daar had haar moeder geen oog voor. Nu ze zelf getrouwd is
begrijpt ze wat haar ouders verkeerd deden, maar ziet ze ook hun goede kanten.

HET KLOKHUIS

26 januari 2017, Het Klokhuis
Emmeline (14), actief in de redactie en op het forum van Villa Pinedo, vertelde in Het Klokhuis
over haar ervaring met de scheiding van haar ouders.
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4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
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DE MONITOR

29 januari 2017, De Monitor
Een uitzending van De Monitor over vechtscheidingen. Kinderbehartiger Marieke Lips en
Villa Pinedo jongere Sanne vertelden hoe kinderen in de knel kunnen komen te zitten tijdens
een scheiding.

KOFFIETIJD

24 februari 2017, Koffietijd
Op vrijdag 24 februari waren Buddy Or (18) en Marsha Pinedo te zien bij Koffietijd om te
vertellen over ons Online-Buddyproject n.a.v de steun van de VriendenLoterij die wij kort
daarvoor hadden ontvangen.

4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
PAROOL

3 juli 2017, Parool
“Gun je kind dat glundermoment” was de titel van ons paginagrote artikel in het Parool, over
spanningen tussen gescheiden ouders bij de diploma-uitreiking en de schoolmusical.

DE GROENE
AMSTERDAMMER

13 juli 2017, De Groene Amsterdammer
Een mooi paginagroot artikel in de Groene Amsterdammer met uitgebreide aandacht voor
kinderen van gescheiden ouders en ons Buddyproject.
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4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
DE BALIE
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8 september, 2017 Dag van de Scheiding, de Balie
Op 8 september 2017, de Dag van de Scheiding, organiseerde Villa Pinedo een
evenement voor gescheiden ouders in de Balie in Amsterdam. Tijdens dit evenement waren
ervaringsdeskundige jongeren aan het woord over de scheiding van hun ouders, vertelde
Marsha Pinedo over het ontstaan van Villa Pinedo, werd de nieuwe online training voor
gescheiden ouders gelanceerd, en stond een team van ervaringsdeskundige jongeren klaar
om live vragen van gescheiden ouders te beantwoorden.

4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA

5 UUR LIVE

8 september 2017, 5 uur Live
Ook in 5 uur Live werd op 8 september aandacht besteed aan de Dag van de Scheiding.
Mark Tuitert (ambassadeur van Villa Pinedo) en Yvette (buddy bij Villa Pinedo) schoven aan
om dit thema toe te lichten. Deze uitzending had 243.000 kijkers.

MINISTERIE
VAN VWS

8 september 2017, Ministerie van VWS
Het Ministerie van VWS scheef op het platform huiselijkgeweld.nl op de Dag van de Scheiding
over de nieuwe online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo.
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VILLA PINEDO IN DE MEDIA

HALLO
NEDERLAND

30

8 september 2017, Hallo Nederland
Tijdens een item bij de NPO over echtscheidingen werd Merel (Buddy bij Villa Pinedo)
geïnterviewd samen met haar ouders over hoe de scheiding van haar ouders is verlopen en
hoe het nu met haar gaat. Ze vertelde wat zij als Buddy kan betekenen voor andere kinderen.

4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA
WENDY

29 november 2017, Wendy
In het blad Wendy stond een inspirerend interview met Marsha Pinedo, Buddy Kim en forum
coördinator Yannick over hoe ouders te leren kijken door de ogen van kinderen.
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VILLA PINEDO IN DE MEDIA
7DAYS
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5 december 2017, 7Days
In het artikel ‘Gescheiden ouders: zo overleef je het’ in jongerenkrant 7Days geven Villa
Pinedo vlogger Yael en Marsha Pinedo 7 tips aan kinderen over hoe zij om kunnen gaan met
de scheiding van hun ouders. 7Days is een Nederlands nieuwsplatform voor jongeren van
twaalf tot en met achttien jaar.

4.0

VILLA PINEDO IN DE MEDIA

KIDSWEEK

6 december 2017, Kidsweek
Twee huizen, gedoe met agenda’s, nooit meer samen op vakantie… Als je ouders uit elkaar
gaan verandert er opeens van alles in je leven. Manal (11) uit Amsterdam weet er alles van.
Samen met Marsha Pinedo geeft ze 5 tips aan kinderen in de kinderkrant Kidsweek.
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VILLA PINEDO IN DE MEDIA
ZEMBLA

6 december, Zembla
Het televisieprogramma Zembla maakte een aflevering over stiefgezinnen ‘Stiefkind van
de rekening’. Pieter, Buddy bij Villa Pinedo, werd geïnterviewd voor deze aflevering die
uitgezonden werd op 6 december op NPO 2.

“Sinds ik bij Villa Pinedo terecht ben gekomen, is mijn leven enorm
aan het veranderen. Dit komt omdat ik door Villa Pinedo nog meer
een open persoon ben geworden dan voorheen. Ik heb de afgelopen
jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt en ik heb steeds meer geleerd
om mezelf te laten zien, omdat ik inzie hoe mooi ik als persoon ben.
Maar het mooiste vind ik vooral dat ik inzie dat ik andere mensen kan
helpen met het doen van mijn eigen verhaal. Jongeren nemen door de
uitzending van Zembla contact met mij op om met mij te praten en ze
geven aan hier zoveel aan te hebben.”
- Pieter (23)
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VILLA PINEDO IN DE MEDIA

EDITIE NL

12 december 2017, Editie NL
Veel mensen waren ontroerd door de kerstreclame van supermarktketen PLUS. Daarin zorgt
een meisje dat haar gescheiden ouders voor een avond weer samen zijn. Editie NL vroeg
Marsha Pinedo naar haar mening over de commercial.

NOS JOURNAAL
JEUGDJOURNAAL

18 december 2017, NOS Journaal en Jeugdjournaal
Emilio was samen met zijn gescheiden ouders te zien in het NOS journaal van 20.00u en
gaf tips aan gescheiden ouders. Marsha Pinedo vertelde hoe belangrijk het is dat het kind
centraal wordt gesteld tijdens en na de scheiding. Dezelfde boodschap gaf zij eerder die dag
mee aan luisteraars van NPO Radio 1.
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5.0

STICHTING VILLA PINEDO - DE ORGANISATIE
Villa Pinedo groeide hard in 2017. Niet alleen qua naamsbekendheid, maar ook qua
organisatie. De groei van het Niet Jouw Taak/Buddy-project heeft uitbreiding van het team
met zich meegebracht. Het werven, trainen, koppelen, monitoren en coachen van alle Villa
Pinedo vrijwilligers, inclusief de Buddy’s, is zeer arbeidsintensief. Naast de vele presentaties,
workshops en adviesgesprekken met externe partijen zoals overheid en gemeenten, zijn ook
fondsenwerving, marketing en communicatie steeds belangrijker geworden. Hiervoor wordt
waar nodig ter ondersteuning de hulp van freelancers ingeschakeld. De verwachting is dat
de organisatie volgend jaar nog verder zal uitbreiden.
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5.2

JONGEREN COMMUNITY

“Tijdens mijn eerste ontmoeting met andere jongeren van Villa Pinedo
overheerste het gevoel van herkenning. Herkenning in dingen die wij
als kinderen van gescheiden ouders hebben meegemaakt in onze
jeugd en herkenning in het verdriet die sommige van deze dingen
hebben opgeroepen. Als kind kon ik mij gemakkelijk aanpassen aan
de nieuwe situatie (zoals het wonen in twee huizen, het krijgen van
nieuwe vrienden bij het andere huis en het krijgen van stiefouders en
stiefzusjes), maar pas op latere leeftijd begon ik mij te beseffen wat
voor invloed deze gebeurtenissen op mij als persoon hebben gehad.”
- Emma (23)
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MARK TUITERT
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MARC DULLAERT
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6.0

FONDSEN, SPONSOREN EN
VRIENDEN VAN VILLA PINEDO
Villa Pinedo kan zoveel kinderen bereiken dankzij steun van onze partners:

“Villa Pinedo heeft mij geholpen bij het beter kunnen uiten van mijn
emoties. Ook geef ik mezelf makkelijker bloot. Als mij wordt gevraagd
wat ik over een aantal jaar wil hebben bereikt, kom ik steevast uit op
het bekleden van een functie waarin ik niet alleen mezelf maar ook
anderen kan helpen in hun ontwikkeling. Het geeft mij enorm veel
energie om mijn ervaringen te delen en een verandering teweeg te
brengen in het gedachte en/of gedragspatroon van anderen.”
- Yvet (24)
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NIET JOUW TAAK 2017
BESTUURSVERSLAG
Graag blikken wij terug op een jaar van bestendiging en groei. Groei van zowel de
naamsbekendheid, het bereik, alsmede de organisatie, inclusief het aantal actieve vrijwilligers.
Doelen
2017 stond inhoudelijk vooral in het teken van voortzetting en uitbreiding van de peer to
peer campagne Niet Jouw Taak. Voor 2016 en de jaren 2017, 2018 en 2019 hebben we
ons ten doel gesteld om, middels deze campagne, álle kinderen van gescheiden ouders
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
streeft Villa Pinedo ernaar dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Ook voor 2017
hebben diverse fondsen hun steun toegezegd om middels deze campagne onze doelstelling
te behalen, waarvan sommige fondsen voor de gehele duur van de campagne. Een extra
bijdrage van de Vriendenloterij heeft een natuurlijke groei van het online buddy-project,
een wezenlijk onderdeel van de campagne, mogelijk gemaakt. U zult in dit jaarverslag
lezen dat door deze extra groei nog veel meer kinderen gekoppeld zijn aan een buddy
dan oorspronkelijk was beraamd. De groei van het project heeft ook uitbreiding van het
team met zich meegebracht. Het werven, trainen, koppelen, monitoren en coachen van alle
Villa Pinedo vrijwilligers, waaronder de buddy’s vallen, is zeer arbeidsintensief. Kwaliteit en
veiligheid staan voorop, dus hierin blijven wij investeren.
De start van het tweede projectjaar, wederom op de Dag van de Scheiding, leverde weer
ongekend veel publiciteit op. Ook de nieuwe tv-commercial is volop uitgezonden op
zowel publieke- als commerciële zenders. Al deze exposure leidt tot een toename van de
naamsbekendheid, toenadering door zowel particulieren als professionals, instanties en
beleidsmakers. Villa Pinedo is inmiddels een gevestigde en vaak geraadpleegde partij als
het gaat om de stem van het kind.
Alle Gemeenten die Villa Pinedo in 2016 inschakelden op het gebied van preventieve
jeugdzorg, hebben deze samenwerking verlengd in 2017. Steeds meer gemeenten zoeken
zelf contact met Villa Pinedo om mogelijke samenwerking te bespreken. Dit zijn vaak trajecten
met een lange aanloop die veel tijd kosten. De verwachting blijft dat de bijdragen van
gemeenten verder zullen toenemen, wat op de langere termijn de afhankelijkheid van Villa
Pinedo van fondsen zal verminderen.
Kantoor en personeel
Villa Pinedo behuist inmiddels de gehele kantoorruimte op de Gerrit van der Veenstraat.
Niet alleen om het groeiend aantal medewerkers te kunnen herbergen, maar ook dient het
kantoor als trainingsruimte en coachingsruimte.
Het team bestaat inmiddels uit 5 medewerkers Marsha Pinedo, Directeur; Femke Dumas –
van der Horst, Operationeel Manager; Rianne de Haas, buddy-coördinator; Elise Straver en
Sophie Franken, office-/communicatie manager en community manager. Villa Pinedo wordt
daarnaast ondersteund door enkele freelancers met specifieke kennis, externe trainers en
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BESTUURSVERSLAG 2017
coaches, oproepkrachten en twee stagiaires. Zowel de oproepkrachten, als de stagiaires zijn
vooral bezig met het buddyproject.
Eind 2017 waren er bij Villa Pinedo zo’n 200 jongere ervaringsdeskundige vrijwilligers
actief (waarvan 120 nieuw geworven gedurende het jaar), die vragen beantwoorden op
het forum, face-2-face workshops geven aan gescheiden ouders en/of buddy zijn. Deze
jongeren ontvangen maandelijks een vrijwilligersvergoeding.
Financiën
De baten zijn wederom gestegen ten opzicht van 2016; er is alleen al ruim 300.000 euro
toegekend ten behoeve van de campagne Niet Jouw Taak. De inkomsten uit face to face
workshops en voorlichting over het buddyproject zijn stabiel ten opzichte van 2016.
De inkomsten uit verkoop van eigen online training en boek, zijn vooral afkomstig van
participerende gemeenten.
De toegenomen activiteitslasten zijn met name te wijten aan extra werknemers (deels
freelance) en de toegenomen vrijwilligersvergoeding i.v.m. de snel groeiende community.
Ook de huisvestingslasten zijn fors gestegen, doordat inmiddels zoals gezegd de volledige
kantoorruimte wordt gehuurd, i.p.v. een deel van de ruimte in 2016. Dit is noodzakelijk om
iedereen te huisvesten. Voordeel van de grotere ruimte is dat op deze plek ook vrijwel alle
trainingen en 1-op-1 coaching sessies gegeven worden op niet-werkdagen en avonden.
Rekening houdend met enkele (deels) voor 2018 vooruitbetaalde fondsenbijdragen, was het
mogelijk een klein bedrag toe te voegen aan het stichtingskapitaal.
De verkooplasten zijn afgenomen, met name door afnemende fondsenwervingslasten.
Fondsenwerving en –verantwoording wordt nu intern gedaan, waar het eerder werd
uitbesteed. De huidige fondsenwervingslasten betreffen lopende verplichtingen gedurende
de gehele Niet Jouw Taak campagne. De reclame- en advertentielasten waren in 2017
wederom lager dan in 2016, gezien de enorme hoeveelheid free publicity.
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een klein positief resultaat, conform verwachting.
Statuten
De Statuten zijn in 2017 niet gewijzigd.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit:
• Hanneke Verburg (voorzitter)
• Ester van ’t Hooft (penningmeester)
• Edgar Wurfbain (secretaris)
Het bestuur kwam in 2017 6 maal bijeen.
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Aan het bestuur van
Stichting Villa Pinedo
Gerrit van der Veenstraat 106h
1077 EM Amsterdam

Bussum, 29 mei 2018

Betreft: Uw jaarverslag 2017

1

OPDRACHT

Geacht bestuur,
Ingevolge uw zeer gewaardeerde opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarverslaggeving
over het boekjaar 2017 van Stichting Villa Pinedo beoordeeld. Voor de tekst inzake de
beoordelingsverklaring verwijzen wij u naar pagina 19 van dit rapport.

2

ALGEMEEN

2.1

Doel en missie van de stichting

Doel:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van activiteiten gericht op jongeren om hun stem centraal te
stellen zodat zij met deelgenoten ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar advies kunnen geven waardoor
schadelijke effecten van hun keuzes, en die van hun ouders, zoveel mogelijk worden voorkomen of teniet
worden gedaan, en heeft geen winstoogmerk.
Missie:
Villa Pinedo is de plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en
volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Jongere ervaringsdeskundigen zijn
de adviseurs van volwassenen en van elkaar. De missie is beschadiging bij kinderen in
(v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.
In de verwachting u toereikend te hebben geïnformeerd, doch altijd en gaarne tot het verstrekken van
nadere toelichting bereid, tekent,
hoogachtend,
VDP Advies

A.D. van Dijken

-2-
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FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:
31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

Middelen op lange termijn
Vermogen

4.935

3.498-

1.929

365

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Werkkapitaal

3.006

Kortlopende schulden

3.863-

180.015

101.249

183.021

97.386

Vorderingen
Liquide middelen

21.866
161.155

17.995
79.391

Saldo beschikbare middelen

183.021

97.386

Aangewend voor

-3-
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
2017
€

Bedrijfsresultaat

€
8.433

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Toename vorderingen
Toename kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)
Mutatie agio
Dotatie wettelijke reserve uit overige reserve

396
3.87178.766
4.935
4.93575.291
83.724

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

1.960-

Toename geldmiddelen

81.764

-4-
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HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN IN 2017
2017
€

€

Herkomst van middelen
Resultaat
Afschrijvingen

8.433
396

Cash-flow

8.829

Toename agio

4.935
13.764

Besteding van middelen
Investeringen materiële vaste activa
Dotatie wettelijke reserve uit overige reserve

1.960
4.935
6.895

Toename werkkapitaal

6.869

Verklaring mutatie werkkapitaal

Vorderingen
Liquide middelen

2017

2016

Mutatie

€

€

€

17.995
79.391

3.871
81.764

21.866
161.155

Kortlopende schulden

183.021

97.386

85.635

180.015-

101.249-

78.766-

3.006

-5-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA
31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

1.929

365

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

18.174
3.692

Liquide middelen

13.980
4.015
21.866
161.155

17.995
79.391

184.950

97.751

-6-
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PASSIVA
31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve

0
4.935

3.4980
4.935

3.498-

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

6.771
12.538
0
160.706

-7-
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184.950
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€
Baten
Projectlasten

2016
€

€

470.337
325.633144.704

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

69.985
396
26.080
10.619
4.229
24.962

8.433
0

Saldo

167.969
41.137
665
18.540
9.803
54.823
37.913

136.271-

Rentelasten en soortgelijke lasten

€

414.201
246.232-

8.433

162.8815.088
2724.816

-8-
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3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 2: 396 BW.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair berekend.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een
voorziening getroffen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

-9-
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en
de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.
Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor
geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting, alsmede ontvangen sponsorbedragen en
donaties.
Bedrijfslasten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van
de verkrijgingsprijzen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

-10-
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
€
1.569
1.204-

Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving

365
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

1.960
3961.564

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving

3.529
1.6001.929

Afschrijving
Afschrijvings
-percentage

Actief

%
Inventaris

20

-11-
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

31
december
2017

31
december
2016

Handelsdebiteuren

€

€

Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

18.174
0

16.784
2.804-

18.174

13.980

3.692

4.015

0
131.155
30.000

821
68.570
10.000

161.155

79.391

Overlopende activa
Nog te ontvangen posten

Liquide middelen
Mollie iDeal rekening
Triodos NL94 TRIO 0391 0364 83
Triodos NL77 TRIO 2024 8918 88

-12-
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VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve

31
december
2017

31
december
2016

€

€

0
4.935

3.4980

4.935

3.498-

Stichtingskapitaal
Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2017 verwerkt.

Stand per 1 januari
Bij: uit resultaatbestemming
Mutatie continuïteitsreserve

2017

2016

€

€

3.4988.433
4.935-

Stand per 31 december

0

Continuïteitsreserve

3.498-

31
december
2017

31
december
2016

€

€

Stand per 1 januari
Dotatie

0
4.935

0
0

Stand per 31 december

4.935

0

-13-
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KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

31
december
2017

31
december
2016

€

€

6.771

3.388

5.690
6.848

5.799
1.809

12.538

7.608

0

400

7.384
151.209
2.113

5.561
77.042
7.250

160.706

89.853

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting

Overige schulden
Netto loon

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten

-14-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Baten
Omzet Boek
Donatie "Niet jouw Taak"
Omzet Workshops en Trainingen
Overige donaties
Overig

2017

2016

€

€

15.201
308.027
22.466
122.754
1.889

8.300
242.458
25.493
134.331
3.619

470.337

414.201

302.948
22.685

246.232
0

325.633

246.232

56.772
6.080
7.133

33.427
5.693
2.017

69.985

41.137

59.883
3.111-

33.427
0

56.772

33.427

6.080

5.693

Projectlasten
Projectlasten "Niet jouw Taak"
Projectlasten diversen

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelslasten

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten
Sociale lasten

-15-
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Overige personeelslasten
Studiekosten
Kantinelasten
Onkostenvergoedingen
Overige personeelslasten

2017

2016

€

€

4.066
1.462
654
951

0
381
750
886

7.133

2.017

396
0

314
351

396

665

Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen

Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten
Huur
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra
Belastingen en zakelijke lasten
Overige huisvestingskosten

23.400
1.284
996
807
407-

17.000
285
249
648
358

26.080

18.540

1.287
1.590
2.203
1.342
1.904
2.293

771
272
1.561
2.071
3.909
1.219

10.619

9.803

Kantoorlasten
Porti
Telefoon
Drukwerk
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen

-16-
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Verkooplasten
Websitekosten (2017: opgenomen onder de projectkosten)
Fondsenwerving (2017: opgenomen onder de projectkosten)
Relatiegeschenken
Representatiekosten
Reclame en advertenties
Overige verkooplasten

2017

2016

€

€

0
0
926
1.743
2.285
725-

7.300
41.616
553
0
5.354
0

4.229

54.823

1.230
302
1.775
0
21.655
0

31
268
11.280
686
25.486
162

24.962

37.913

0

272

Algemene lasten
Bankkosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Belastingen en heffingen
Correctie voorheffing Omzetbelasting
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente rekening-courant bankiers

-17-
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OVERIGE GEGEVENS
6

Saldobestemming

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het saldo van de baten en lasten als volgt verwerkt in het
jaarverslag.
€
Toevoeging aan het stichtingskapitaal
Toevoeging aan de continuïteitsreserve

3.498
4.935
8.433

-18-
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WIL JE HELPEN
ONZE DROMEN
WAAR TE MAKEN?

DONEREN
Wil je een bijdrage leveren om de levens van alle kinderen van gescheiden ouders
positief te beïnvloeden? Alle inkomsten worden gebruikt voor het werven en trainen
van onze ervaringsdeskundige jongeren, het vernieuwen en uitbreiden van ons aanbod,
en het bereiken van onze doelgroep. Doneren kan via www.villapinedo.nl/doneren
Hartelijk bedankt.
Het is ook mogelijk om Stichting Villa Pinedo te steunen middels een periodieke
schenking. Stuur voor meer informatie een mail naar info@villapinedo.nl
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VILLA PINEDO
DÉ PLEK VOOR KINDEREN
VAN GESCHEIDEN OUDERS

