STAGEPLEK DERDEJAARS HBO STUDENT
PEDAGOGIEK/TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE/SOCIAL WORK
Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden ouders aan de slag, dat is wat
onze stichting zo bijzonder maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie
weet er nou beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf? De meer dan
220 ervaringsdeskundigen (van 18-26 jaar) geven als Buddy in de chat of via het forum
advies aan kinderen en ouders, schrijven blogs om hun ervaring met lotgenoten en ouders te
delen. Ook geven zij workshops aan (v)echtscheidende ouders. Ze maken volwassenen
bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.
Het Buddyprogramma van Villa Pinedo is gestart in 2016. In dit programma zijn vrijwilligers
(18-25 jaar) met gescheiden ouders, de Online Buddy van een jonger kind (10-23 jaar) dat
ook gescheiden ouders heeft. Deze Buddy’s chatten in de door ons ontwikkelde en
beveiligde MyBuddy App met 2 tot 4 kinderen en zij delen hierin hun eigen ervaringen,
bieden een luisterend oor en geven tips. Ook beantwoorden zij vragen van kinderen en
ouders op het forum van Villa Pinedo. Alle Buddy’s worden door ons getraind en gecoacht
on-the-job. Door deelname aan het Buddyprogramma beoogt Villa Pinedo niet alleen het
welbevinden van kinderen die een Buddy aanvragen te vergroten, maar ook dat van de
Buddy’s zelf.
Elk jaar bieden we een stageplek aan 2 derdejaars HBO studenten die zelf gescheiden ouders
hebben. Als stagiair help je mee met de dagelijkse werkzaamheden op kantoor. We bieden
je een gevarieerde stage waar je jezelf op vele vlakken kan ontwikkelen!
Jouw werkzaamheden zijn o.a.:
- Meewerken aan de administratieve en dagelijkse handelingen voor ons onlineBuddyprogramma (klik hier voor meer informatie over het Buddyprogramma);
- Inhoudelijk ondersteunen en adviseren van de Buddy's in hun communicatie naar de
kinderen waarmee zij chatten in de MyBuddy App;
- Ondersteunen in het organiseren én geven van Buddytrainingen;
- Het geven van presentaties over het Buddyprogramma aan hulpverleners,
gemeentes en docenten;
- Vragen beantwoorden als ervaringsdeskundige jongere op het kinder- en
ouderforum.
Wij zijn op zoek naar een derdejaars stagiair Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of Social
Work die het leuk lijkt om vanaf september onze stichting te versterken. Bij Villa Pinedo
hangt een informele sfeer. We zijn met een klein en flexibel team dat veel werk verzet in
korte tijd. Als stagiair ben je onder andere communicatief sterk, proactief, zeer nauwkeurig
en vind je het mooi om je eigen ervaring als kind van gescheiden ouders om te zetten in iets
positiefs.
Geïnteresseerd? Stuur dan snel een mail naar info@villapinedo.nl met je motivatie!

