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Elk mens heeft wel eens behoefte aan steun bij gevoelens van 
eenzaamheid en zorgen. Lang niet iedereen heeft een goede 
vriend, kennis of familielid, aan wie een persoonlijk probleem 
toevertrouwd kan worden. En zelfs al heb je die wel: soms 
zijn er vragen, zorgen en problemen die je juist niet met een 
bekende, maar liever anoniem met een onbekende wilt delen. 

Sinds 2016 bieden Buddy’s - kinderen van gescheiden ouders 
tussen de 18 en 26 die vrijwilliger zijn bij Villa Pinedo - andere 
kinderen van gescheiden ouders een luisterend oor en verlichten 
zo het gevoel van eenzaamheid. Dit ‘Buddyprogramma’ is in 
2018 gegroeid en tot volle bloei gekomen, en voor Villa Pinedo 
één van onze belangrijkste pijlers geworden. We zijn in die 

periode ook steeds meer informatie gaan verzamelen over wat kinderen van gescheiden 
ouders bezighoudt en hebben gezien dat de meest voorkomende reden dat kinderen zich 
aanmelden voor een Buddy “ik zoek iemand die naar mij luistert” is. Chatten met een 
begripvolle ander lucht op, zeker voor jongeren. Daarom ben ik trots dat alle kinderen die 
met een scheiding te maken hebben, terecht kunnen bij Villa Pinedo, 365 dagen per jaar, 
24 uur per dag. 

Onze 225 jongeren steunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Niet vanuit een rol als 
hulpverlener. Dit vraagt vanuit de jongeren om een luisterhouding, niet een wil om een 
‘probleem’ op te lossen of hulp te verlenen. Dat de Buddy’s laten merken dat ze de kinderen 
begrijpen, en laten merken dat zij snappen wat er in de ander omgaat, dat is de essentie 
van ons werk. Steun ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander 
en op wat hij of zij nodig heeft. Doordat de ervaringsdeskundigheid een centrale rol speelt, 
kunnen onze Buddy’s goed aansluiten bij andere kinderen van gescheiden ouders. Dat is 
eigenlijk het geheim van de werkwijze van Villa Pinedo. De kracht van wat wij doen ligt in het 
luisterend oor, iemand die een vergelijkbare situatie heeft meegemaakt. Het probleem voor 
een kind gaan wij niet oplossen. Onze vrijwilligers bieden dus een luisterend oor en steunen 
vanuit de eigen ervaring, en verwijzen uiteraard door naar een hulpverlener als dat nodig is.

Maatschappelijk gezien is echtscheiding niet meer weg te denken. Waar er in 1971 nog 
aangetoond moest worden dat één van de partners een buitenechtelijke relatie had om 
überhaupt te kunnen scheiden, is het nu aan de orde van de dag. Toch lijkt het erop dat 
‘scheiden’, ondanks een echtscheidingspercentage van 40%, nog steeds niet is geaccepteerd 
als een normale afloop van een relatie. Hoe zou het zijn als we scheiding wel zouden 
accepteren en integreren binnen de maatschappij? Dat schuld en schaamte niet meer de 
boventoon voeren maar begrip en respect en dankbaarheid voor het delen van het leven met 
een partner gedurende een aantal jaren. Wat zou het effect zijn van zulke acceptatie op het 
ontstaan van complexe echtscheidingen en de kinderen daarbinnen? Het zou mooi zijn als bij 
het sluiten van een huwelijk of in elk geval bij de geboorte van een kind, er afspraken worden 
vastgelegd voor het geval dat ouders niet meer als partners door het leven willen gaan.  

VOORWOORD VAN MARSHA PINEDO



4

VOORWOORD VAN MARSHA PINEDO

Voorlichting op scholen over hoe om te gaan met conflicten zou ook kunnen helpen, en 
informatie voor groepen ouders die over hun relatie nadenken zou ook positief geformuleerd 
kunnen worden. Scheiden hoort erbij en hoewel ik geen voorstander ben van scheiden, ben 
ik wel een voorstander van het accepteren van scheiden.

Door ons werk met jongere vrijwilligers, de lessen die we leren bij het ondersteunen van 
kinderen, en uit de duizenden berichten die wij ontvangen van kinderen, kunnen we deze 
boodschap ook naar volwassenen brengen. Vanuit het perspectief van de kinderen, kunnen 
we laten zien dat het accepteren van echtscheiding door ouders, een positief effect heeft op 
hen. Ouders die jarenlang boos, verdrietig of gefrustreerd blijven, scheidingsprofessionals die 
een scheiding als een bureaucratische handeling zien, of beleidsmakers die problematiseren 
in plaats van verlichten, vergroten de kans op schadelijke gevolgen voor kinderen. Als 
volwassenen een scheiding niet tot een probleem maken, hoeft een kind geen problemen 
op te lossen. Dan zal een scheiding nog steeds verandering betekenen en pijn veroorzaken, 
maar zullen kinderen van gescheiden ouders op termijn weer even gelukkig kunnen zijn als 
alle andere kinderen. 

Bij Villa Pinedo kunnen kinderen ‘achterlaten’ wat ze kwijt willen en zo hun emotionele 
rugzak legen. Ik vertrouw erop dat er steeds meer kinderen de weg kunnen vinden naar 
deze plek waar ze met open armen ontvangen worden zodat ze weten dat er altijd een plek 
voor hen is, dat ze niet alleen zijn, dat er altijd steun is, op elk moment en dat zij kunnen 
ontspannen. Het is een prachtige plek geworden met hele mooie mensen. Mijn hart wordt 
warm van zoveel moois bij elkaar. Zoveel liefde. Zoveel vertrouwen. Zoveel genegenheid. 
Zoveel openheid. Zoveel geduld en toewijding. Zoveel passie. Zoveel wijsheid. Zoveel 
mededogen. Zoveel steun. En deze steun wordt allemaal gegeven door jonge mensen. Jonge 
mensen in ons briljante team, jonge vrijwilligers en de sterke kinderen die bij ons aankloppen 
en ons ook iedere dag weer meer leren over hun ervaringen. Wat een vertrouwen geeft dit 
in deze maatschappij waar jongeren kinderen steunen, waar jongeren hun eigen ervaringen 
inzetten om anderen te laten weten dat zij niet alleen zijn en het niet alleen hoeven te doen. 
Het afgelopen jaar stond in het teken van consolideren wat er goed ging: ons werk met 
Buddy’s, deelname aan het platform Scheiden Zonder Schade, vele optredens in media, weer 
meer ouders en professionals die door ons zijn getraind of geïnformeerd, en een sterkere 
efficiëntere organisatie. Daarmee hebben we het fundament gelegd voor een weer grotere 
groei in 2019, en de basis voor onze nieuwe strategie 2019 - 2021 die beoogt nog meer 
kinderen, nog beter te ondersteunen, en nog beter te begrijpen wat ze meemaken.

Dit alles kan alleen door de warme steun, niet alleen moreel en inhoudelijk maar ook 
financieel, van een grote groep donoren, sponsoren en afnemers van onze diensten. In dit 
jaarverslag laten we zien wat voor moois we in 2018 mogelijk hebben kunnen maken. 

Hartelijke groet,
Marsha Pinedo, Oprichter en Directeur Villa Pinedo
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De afgelopen jaren is ons Buddyprogramma, onderdeel van het Niet Jouw Taak project, 
steeds belangrijker geworden. Het Niet Jouw Taak project begon als een campagne om 
kinderen bewust te maken dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de scheiding van hun ouders. 
Voor het project Niet Jouw Taak zijn in 2018 onder meer tv commercials, een animatiefilm en 
speciale blogs en vlogs ontwikkeld.

Daarnaast is sinds juni 2018 in de MyBuddy App onze Helpdesk actief: de plek waar altijd 
iemand uit ons team van psychologen, pedagogen en stagiairs beschikbaar is voor vragen 
van vrijwillige jongeren. Buddy’s kunnen zo direct vanuit de app inhoudelijke vragen stellen 
over hun gesprekken of praktische problemen aankaarten. Ook is er een Buddy-handboek 
ontwikkeld. In dit handboek zijn de opmerkingen, vragen en signalen van Buddy’s verzameld 
zodat degene die de helpdesk bemenst, problemen of gevaarlijke situaties zo snel mogelijk 
opmerkt en kan bespreken met het team. De medewerkers van de Helpdesk geven ook tips, 
adviezen en feedback aan de Buddy’s over de gesprekken die ze voeren om zo de kwaliteit 
van de gesprekken te optimaliseren en hun ervaring als vrijwilliger zinvoller te maken.

Ook zijn we gestart met het draaien van een pilot op basisscholen die we de ‘interactieve 
voorlichting over scheiden’ hebben genoemd. Deze voorlichting is onderdeel van ons 
scholenpakket en bestaat uit twee Buddy’s die met leerlingen van 11 en 12 jaar in gesprek 
gaan over de ervaringen van kinderen van gescheiden ouders, wat de rol van een kind 
(niet) zou moeten zijn in een scheiding. De Buddy’s vertellen wat Villa Pinedo voor kinderen 
en ouders te bieden heeft. De open- en kwetsbaarheid van de kinderen die hun ervaringen 
delen is enorm en de impact op de leerlingen en docenten evenzeer. Veel leerlingen werden 
emotioneel van het gesprek, gaven aan dat ze heel blij waren dat dit in de klas besproken was 
en dat ze zich niet meer zo alleen voelden in het omgaan met de scheiding van hun ouders. 
Om voldoende nazorg te kunnen leveren, krijgen docenten en intern begeleiders van ons 
ook informatiemateriaal mee, en kunnen ze ons contacteren voor advies of ondersteuning.

In 2018 hebben we ook een les ontworpen in samenwerking met Nieuwsbegrip. De les is 
speciaal ontwikkeld voor Niveau B. Deze is geschikt voor leerlingen uit groep 7/8, vmbo 
bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1. Voor docenten is dit een laagdrempelige manier om 
het onderwerp ‘gescheiden ouders’ in de klas ter sprake te brengen. Nieuwsbegrip voldoet 
namelijk aan de vijf (evidence based) leesstrategieën waardoor het perfect in de lesstof past 
en geen extra tijd kost voor docenten. 

NIET JOUW TAAK & HET BUDDYPROGRAMMA
1.0
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NIET JOUW TAAK & HET BUDDYPROGRAMMA
1.0

Bovenop de zes open brieven die al beschikbaar 
waren, hebben we in 2018 een nieuwe brief 
gepubliceerd waarin kinderen van gescheiden 
ouders hun gevoelens en gedachten op papier 
hebben gezet. Dit keer is de brief gericht aan 
alle nieuwe partners van gescheiden ouders. 
Kinderen vertellen wat het met hen doet als er 
een nieuwe partner van (één van) hun ouder(s) 
in hun leven komt.

LEEFTIJD VAN KINDEREN DIE EEN BUDDY HEBBEN AANGEVRAAGD

16-18 jaar

13-15 jaar

t/m 12 jaar

19 jaar en ouder

7,7%

11,8%

33,7%

46,8%

Het Buddyprogramma van Villa Pinedo is uniek op een aantal vlakken:
• Het is online, via een app en laagdrempelig; 

•  Hierdoor ook geschikt voor (jonge) kinderen – zonder betrokkenheid/instemming van 
ouders;

• Focust op persoonlijke aandacht (1 op 1 gesprekken) met een ervaringsdeskundige;

• Kost relatief weinig tijd en geld voor wat het opbrengt; 

•  Universiteit van Utrecht onderzoekt de werkende mechanismen achter het 
Buddyprogramma;

• Een grote groep jongeren werkt als vrijwilliger. 



8

HOE KENNEN KINDEREN VILLA PINEDO

Instelling/professionals

Via mijn ouders

TV reclame

Social media

Eerder een Buddy gehad

Via school

Anders

11,6%

3,2%

8,5%

4,4%

24,8%

34,9%

12,6%

Hoewel het Niet Jouw Taak project en het Buddyprogramma in 2019 formeel ten einde komt, 
zetten we de activiteiten van het Buddyprogramma voort. Het Buddyprogramma is de kern 
geworden van de activiteiten van Villa Pinedo als het gaat om het bereiken van kinderen van 
gescheiden ouders. 

NIET JOUW TAAK & HET BUDDYPROGRAMMA
1.0

Hoi allemaal, Ik woon bij mijn moeder en ga om de 2 weken in het 
weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag naar mijn vader. Ik zie 
hem te weinig. Ik kan ook wel bij hem gaan wonen, maar dan woon 
ik ver van Adam af en kan ik niet meer naar mijn eigen school. En dan 
mis ik mama weer, als ik bij mama ben moet ik weer papa missen. Ik 
weet het niet meer! Kunnen jullie me helpen? 
- Meisje (16 jaar)
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In 2018 zette de groei in ons werk met vrijwillige jongeren in alle richtingen door: er waren 
meer aanmeldingen voor Buddy’s, meer kinderen konden daardoor een Buddy krijgen, en 
van die twee groepen bleef een groter percentage langer actief. Daarnaast zijn er meer 
vragen gesteld op ons forum, is onze app vaker gedownload en merken we dat kinderen 
die steun krijgen, doorgroeien naar vrijwilliger en soms zelfs naar stagiair of medewerker. 

KINDEREN DIE EEN BUDDY HEBBEN AANGEVRAAGD
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Pay-it-forward
Een bijzonder mooie ontwikkeling is dat de eerste kinderen die sinds 2016 steun hebben 
ontvangen van een Buddy en zich inmiddels voldoende geholpen voelen, zich nu beginnen 
aan te melden om zelf Buddy te worden. Een prachtige uiting van het ‘Pay it forward’-
principe. Daarnaast merken we dat onze voormalige Buddy’s in hun eigen werk nog altijd de 
principes van Villa Pinedo uitdragen. Ze werken vaak als docent of hulpverlener en kunnen 
in die rol andere kinderen van gescheiden ouders ondersteunen en op Villa Pinedo wijzen.

GROEI & ONTWIKKELING
1.1
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In 2018 zijn we niet alleen gegroeid, we zijn ook verder geprofessionaliseerd. Dat was nodig 
vanwege de sterke groei maar ook omdat we steeds meer te weten komen over kinderen van 
gescheiden ouders, waardoor we het hele programma steeds verder kunnen aanscherpen. 

De professionalisering heeft geleid tot: 
•  Meer efficiëntie intern, waardoor we de groei aankunnen;

•  Betere begeleiding, ondersteuning en kwaliteitsbewaking waardoor onze vrijwilligers 
kinderen van gescheiden ouders beter kunnen ondersteunen;

•  Meer kennis over kinderen van gescheiden ouders in het algemeen en de impact van 
ons werk op deze groep, waardoor we onze aanpak verder kunnen ontwikkelen en 
anderen hierover kunnen informeren.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden. 

- Helpdesk geeft feedback aan een Buddy
“Hi …, Ik las even mee met je gesprek. Wat ben jij een lieve Buddy 
zeg! Je toont veel erkenning, zorgt voor herkenning door het delen 
van je eigen ervaring en leeft mee. Ik zie dat ….weer wat actiever is 
geworden, fijn dat jullie zoveel herkenning vinden bij elkaar! Zou je 
haar ondertussen weer een berichtje willen sturen? Weet dat je hier 
altijd terecht kunt voor vragen. Fijne dag!”

Intensievere training
Uit heel Nederland - van Groningen tot Maastricht, van Enschede tot Den Haag - verzamelen 
maandelijks zo’n 15-20 jongeren zich op hun vrije dag, om 10.00 ‘s uur ochtends op ons 
kantoor in Amsterdam. Intrinsieke motivatie bij uitstek. Zij kennen Villa Pinedo via social 
media, commercials of medestudenten. Op die dag volgen zij een training om andere 
kinderen van gescheiden ouders op verschillende manieren te ondersteunen. Steun geven die 
zij zelf in hun jongere jaren vaak niet ontvangen hebben en daardoor weten hoe belangrijk 
dit wel kan zijn. Hiervoor moeten ze natuurlijk wel worden klaargestoomd. Dat gebeurt in 
twee etappes: een Buddy Basistraining en een Buddy Verdiepingstraining. De vrijwilligers 
worden daarnaast begeleid door middel van coaching-on-the job, tijdens chatgesprekken 
en eens in de drie maanden een persoonlijk telefoongesprek. 

In 2018 zijn de Buddy Basistraining en de Buddy Verdiepingstraining geprofessionaliseerd. 
De trainingen worden gegeven door 2 pedagogen, medewerkers van Villa Pinedo, in plaats 
van (zoals voorheen) door externe trainers. Zo krijgen we een beter gevoel wat de jongeren 
nodig hebben en bij willen en kunnen dragen. Ook de inhoud is geëvolueerd. Eerder lag 
tijdens de Buddy Basistraining de nadruk op persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van 
de scheiding. Nu is er een betere balans gevonden tussen praktische informatie over het 

KWALITATIEVE PROFESSIONALISERING
1.2
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Buddyschap, oefeningen en het delen van persoonlijke ervaringen. Ons Forum heeft ook 
een meer prominente rol gekregen binnen de Basistraining zodat alle vrijwilligers in principe 
zowel op het Forum, als in de MyBuddy App kinderen kunnen ondersteunen. In de Buddy 
Verdiepingstraining is meer ruimte gekomen voor uitwisseling tussen Buddy’s onderling, onder 
begeleiding van onze experts. Zowel het delen van persoonlijke ervaringen als praktische 
tips komen ruimschoots aan bod.

Begeleiding en ontwikkeling vrijwilligers
Jongeren die behoefte hebben aan extra ondersteuning hebben sinds 2018 de mogelijkheid 
om op kosten van Villa Pinedo gebruik te maken van een coach. Het kan zijn dat door het 
Buddyschap, trainingen en het delen van eigen ervaringen, jongeren getriggerd worden in 
hun eigen problematiek; issues die boven komen uit hun eigen jonge jeugd. Wanneer de 
behoefte wordt opgemerkt wordt een coach aangeboden. Uiteraard kan een Buddy ook zelf 
aangeven behoefte te hebben aan een gesprek met een coach. Dit is een van de manieren 
waarop de rugzak van een Buddy lichter wordt en veel jongeren geven dan ook aan dat het 
doen van vrijwilligerswerk bij Villa Pinedo als therapeutisch wordt ervaren. Zo kunnen eigen 
(negatieve) ervaringen positief worden ingezet, en het helpt ze ook om andere kinderen 
optimaal steun te kunnen bieden.

Daarnaast wordt coaching standaard ingezet wanneer jongeren voor Villa Pinedo face-2-face 
workshops geven aan ouders die zich in een complexe echtscheiding bevinden. Tijdens zo’n 
workshop wordt van de jongere verwacht dat hij/zij de eigen ervaring kan delen, en hierbij 
kan overbrengen wat het gevoel was in de periode dat de ouders gingen scheiden. Veel 
jongeren binnen Villa Pinedo willen graag hun ervaringen delen met gescheiden ouders en de 
coach ondersteunt hen bij het voorbereiden van de workshops. Ook kan de coach inschatten 
of een jongere al in staat is om zijn/haar eigen verhaal te delen voor een groep ouders. 

“Ik voel mij na het volgen van deze trainingsdag erg verbonden met 
jullie allemaal, we kennen elkaar nog maar 1 dag maar het voelt 
alsof jullie mij al beter kennen dan de mensen die eigenlijk dichtbij 
mij staan.” 
- Buddy, meisje (23 jaar)

KWALITATIEVE PROFESSIONALISERING
1.2
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Leiderschapstraject
Eind maart selecteerden we 15 jongeren om deel te nemen aan een Leiderschapstraject. Het 
traject was tegelijk een beloning voor onze meest actieve en getalenteerde Buddy’s, en een 
manier om ze nog sterker te maken in het ondersteunen van kinderen van gescheiden ouders. 
Het traject bestond uit één weekend en drie losse dagen, verdeeld over een periode van 5 
maanden, waarin ze aan de hand van een aantal thema’s hun passie, toekomstdromen, alle 
soorten relaties en vertrouwen konden onderzoeken en verdiepen. Het traject richtte zich op 
persoonlijke groei, innerlijk leiderschap en het vermogen om richting en betekenis te geven 
aan hun leven vanuit hun innerlijke drijfveren en unieke kwaliteiten. Inmiddels is het traject 
succesvol afgerond en zijn alle deelnemers ‘junior ambassadeurs’ van Villa Pinedo. Dit houdt 
in dat zij meer verantwoordelijkheden als vrijwilliger hebben gekregen en soms mee mogen 
beslissen over de inhoud.

Grotere veiligheid & meer controle
Er is het afgelopen jaar een monitorteam samengesteld, bestaande uit (afgestudeerde) 
pedagogen, toegepaste psychologen en pedagogen in opleiding. Dit team monitort 
alle chatgesprekken en belt driemaandelijks al onze Buddy’s. De werkprocessen zijn ook 
gestandaardiseerd in het afgelopen jaar. Zo zijn er protocollen gekomen voor het monitoren 
en bellen, zodat ieder lid van het monitorteam op dezelfde manier rapporteert en dezelfde 
punten in elk gesprek bespreekt. Dit vergroot de kans dat zorgelijke signalen tijdig worden 
herkend. Ook geeft dit team alle Buddy’s na het lezen van de gesprekken feedback via de 
Helpdesk, zodat Buddy’s kunnen worden bijgestuurd, ze positieve feedback krijgen en worden 
aangemoedigd om als Buddy goed te blijven functioneren. Daarnaast is er een Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld, zodat er geen handelingsverlegenheid 
ontstaat wanneer er zorgelijke signalen naar voren komen in de gesprekken tussen Buddy en 
de kinderen waarmee zij chatten.

“Is het normaal als je vader je moeder slaat?” 
- Jongen (12 jaar) schrijft op het forum

KWALITATIEVE PROFESSIONALISERING
1.2

https://www.villapinedo.nl/forum/
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Een grote zaal vol ouders
De bekendheid van Villa Pinedo is in 2018 flink gegroeid. De video waarin vrijwilliger Isa 
(18 jaar) in september de open brief ‘Aan alle gescheiden ouders’ voorlas in de Ziggo Dome 
aan 5000 mensen heeft hier sterk aan bijgedragen. De video is meer dan 63.000 keer 
bekeken op YouTube en heeft ruim 2,2 miljoen kijkers op Facebook weten te bereiken. De 
boodschap maakte indruk. Sindsdien weten steeds meer kinderen en jongeren Villa Pinedo te 
vinden. Mede door het optreden van Isa in de Ziggo Dome is het aantal aanmeldingen voor 
kinderen die een Buddy willen verdubbeld. 

Zo dit liet me wel even slikken, zelf heb ik ook gescheiden ouders en 
dit doet wel echt veel pijn.
- Evelyn

Heel raak gezegd...het is ook voor de kinderen erg moeilijk...soms 
ook een opluchting...einde aan ruzies en spanningen in huis. Echter 
elk kind verlangt naar een liefdevol thuis met papa en mama...laten 
we dus goed op de kinderen letten en er voor hun zijn als je als ouders 
uit elkaar gaan.
- Esther

Wij zijn ook uit elkaar onze dochter hoeft niet te kiezen. Onze dochter 
heeft een vader en moeder die vrienden zijn ondanks we niet bij 
elkaar wonen.
- Alie

OVERTUIGENDE COMMUNICATIE
1.3
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Zichtbaarheid van onze jongeren en Villa Pinedo in de media
Dit had ook een effect op de media aanvragen. Marsha Pinedo en verschillende Buddy’s 
waren te gast bij Editie NL, Hart van Nederland, 5 uur Live en op radiozenders Radio 1, 
Radio 2 en BNR Nieuwsradio. Kinderen van gescheiden ouders uit heel Nederland konden 
zo zien wat een Buddy voor hen kan betekenen. 

Hieronder een greep uit de mediaoptredens van onze jongeren en medewerkers:

1.3
OVERTUIGENDE COMMUNICATIE

Kyra was te gast bij RTL Late Night waar zij erop in ging hoe zij de scheiding 
van haar ouders heeft ervaren en aangaf dat zij een steunfiguur heeft gemist; 
een andere jongere die hetzelfde heeft meegemaakt waarmee ze ervaringen 
had kunnen uitwisselen.

De zusjes Manal en Amaral mochten in het Jeugdjournaal vertellen hoe zij de 
scheiding hebben beleefd en hoe het nu met hen gaat.
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OVERTUIGENDE COMMUNICATIE
1.3

Villa Pinedo ambassadeur Frénk van der Linden, Buddy Arne en André 
Rouvoet vertelden in ‘Jacobine op Zondag’ over hun ervaringen met scheiden 
en bespraken de belangrijkste punten uit het adviesrapport ‘Scheiden, en de 
kinderen dan?’ o.l.v André Rouvoet.

Marsha Pinedo was samen met André Rouvoet en Vera Bergkamp, kamerlid 
van D66, te horen bij het programma ‘Dit is de Dag‘ op NPO radio 1. Zij 
spraken over de aanbevelingen in het rapport.
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OVERTUIGENDE COMMUNICATIE
1.3

In het programma EenVandaag op NPO 2 vertelde Genevieve hoe het is om 
Buddy te zijn en gaf zij tips aan ouders.

In het NRC stond een special van 8 pagina’s over co-ouderschap: ‘Twintig 
jaar co-ouderschap, wat levert het de kinderen op?’ Is co-ouderschap de beste 
oplossing? Buddy’s Misha en Esther deelden hun ervaring met co-ouderschap. 
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Buddyprogramma
Sinds 2018 heten alle vrijwilligers bij Villa Pinedo Buddy. Als Buddy kun je meerdere 
rollen vervullen. Je kunt in de chat praten met een kind of je kunt vragen beantwoorden 
van kinderen en ouders op het Forum, je kunt vloggen en bloggen, presentaties geven 
of je kunt een combinatie doen van dit alles. In de praktijk betekent dit dat iedereen zich 
kan aanmelden als Buddy, en naar aanleiding van de Basistraining maken de Community 
Managers (pedagogen) samen met de Buddy een keuze welke rol de Buddy binnen Villa 
Pinedo gaat vervullen. Alle Buddy’s zijn sinds 2018 minimaal 18 jaar. De MyBuddy App 
is geavanceerder geworden en veel handmatige taken zijn geautomatiseerd. Zo ontvangen 
Buddy’s een automatische reminder vanuit de MyBuddy App, wanneer zij al even niets tegen 
de kinderen in de chat hebben gezegd. Tot juni 2018 werd dit handmatig gecontroleerd en 
werden alle Buddy’s handmatig geappt. 

Financiering Buddyprogramma
De inkomsten waarmee het onderhouden en verbeteren van het Buddyprogramma wordt 
bekostigd is als volgt verdeeld:

Inkomsten uit eigen producten
zoals presentaties

Inkomsten fondsen

Inkomsten gemeenten

5%

83,5%

11,5%

Ondersteuning in de gemeenten
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is de 
gemeente sinds 2015 verplicht te zorgen voor het vertrouwenswerk jeugd, een anoniem 
luisterend oor voor ‘jeugdigen’ en een anoniem luisterend oor voor volwassenen. In de 
Jeugdwet staat dat jongeren kosteloos en anoniem advies moeten kunnen krijgen over 
vragen met betrekking tot opgroei- en opvoedingsproblematiek. Bij Villa Pinedo doen we 
precies dat voor kinderen in scheidingssituaties, 356 dagen per jaar. Dit betekent dat wij 
in feite gemeenten helpen kinderen en ouders in scheidingssituaties preventief, op een 
laagdrempelige manier en zonder indicatie, te ondersteunen. 

1.4
ORGANISATIE & FINANCIERING 
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1.4
ORGANISATIE & FINANCIERING

Om alle jongeren die daar behoefte aan hebben te kunnen blijven ondersteunen, hebben 
we de hulp van gemeenten nodig. Gemeenten kunnen vanuit bijvoorbeeld het zorgbudget 
producten en diensten van Villa Pinedo inkopen. Naast toegang tot buddy’s voor kinderen 
met gescheiden ouders te regelen kan een gemeente bovendien op maat een aantal 
aanvullende diensten afnemen om het programma en effecten van scheiden op kinderen 
onder de aandacht te brengen bij scholen, ouders en professionals. Dit alles met het oog op 
het verminderen van de schade van scheiden voor de kinderen in hun gemeenten. 

In 2018 werkten we samen met clustergemeenten Haaglanden, gemeenten Haarlemmermeer, 
Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en Zevenaar. Deze gemeenten zijn zeer te spreken over 
onze aanpak en de impact. Ook het miniserie onderschrijft het belang van ons werk.

Preventieve werking
Onze aanpak voorkomt dat kinderen zich alleen voelen, helpt ze bij de verwerking van de 
scheiding en kan zo bijdragen aan het voorkomen van negatieve effecten zoals schooluitval, 
vandalisme, of slechtere mentale en fysieke gezondheid. Zo kunnen kosten bespaard worden 
voor gemeenten. Het rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ uit 2018 geeft concrete 
actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding 
te voorkomen. Zo pleit André Rouvoet voor een steunfiguur voor kinderen van gescheiden 
ouders, wederom een functie die Villa Pinedo vervult met het Buddyprogramma. Door ook 
gescheiden ouders en professionals te betrekken, vergroten we bovendien de bewustwording 
vergroten rondom de effecten en de ernst van vechtscheidingen. Tenslotte is onze methode 
een bewezen manier om kinderen (met name 10-15 jarigen) te bereiken, waar het voor 
gemeenten erg moeilijk blijkt om jongerenparticipatie te organiseren. 
 
We willen er voor zorgen dat naast de gemeenten waarmee we in 2018 al hebben gewerkt, 
ook anderen de kans krijgen deze zorg voor en dit contact met kinderen van gescheiden 
ouders bij hen in de gemeente goed te regelen. Door de toegang tot Buddy’s voor kinderen 
met gescheiden ouders te regelen kan een gemeente bovendien op maat een aantal 
aanvullende diensten krijgen om het programma en de effecten van scheiden op kinderen 
onder de aandacht te brengen bij scholen, ouders en professionals. Dit alles met het oog op 
het verminderen van de schade van scheiden voor de kinderen in hun gemeente. 
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Villa Pinedo richt zich voornamelijk op jongeren, maar om de jongeren nog beter te kunnen 
ondersteunen is het van belang dat ook ouders, professionals en beleidsmakers steun krijgen. 

Kinderen spreken, volwassenen luisteren
Onze online training ‘Aan alle gescheiden ouders’ is in 2018 door 1.389 gescheiden ouders 
en professionals gevolgd. De training wordt door verschillende professionals standaard in 
de begeleiding van gescheiden ouders opgenomen, door deze aan cliënten aan te bieden. 
Ook starten zij sessies met ouders door één van de video’s uit de training te laten zien waarin 
jongeren onder andere:

•  Vertellen hoe het voor hen is om het gevoel te hebben dat ze moeten kiezen tussen hun 
ouders

•  Beschrijven hoe het voelt om ineens te moeten verhuizen

•  Voorbeelden noemen van situaties waarin hun ouders negatief over elkaar praten

•  Delen hoe het gesprek ging, waarin ze te horen kregen dat hun ouders gingen scheiden

•  Hun emoties omschrijven wanneer hun ouders nieuwe partners krijgen

We krijgen steeds meer positieve reacties van ouders die veel aan de training gehad hebben, 
dat is heel mooi om te horen. Een reactie van een ouder:

“Fantastisch dit. Niet te rooskleurig, maar ook niet te negatief. Het sluit 
exact aan op de praktijk. Ik hoop dat iedere gescheiden ouder deze 
training volgt.” 
- Joost van de Wetering over online training

Herdruk Boek ‘Aan alle gescheiden ouders’
In 2018 kwam de vijfde druk van het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ uit, geschreven door 
Marsha Pinedo en Petra Vollinga. In dit boek komen kinderen van gescheiden ouders aan het 
woord, in persoonlijke verhalen die ouders raken: wat zij meemaken, voelen en denken. De 
kinderen delen wat er in hun hart om gaat, aangevuld met tips en adviezen van deskundigen 
en oefeningen. Op de foto’s die je terugziet in de 5e druk zijn de jongeren afgebeeld die 
in de video’s van onze online training hun ervaringen delen. Het boek en de online training 
vullen elkaar aan.

“Een must voor alle ouders die gaan scheiden, in een scheiding zitten of 
gescheiden zijn. Ik raad cliënten in mijn praktijk als scheidingsadvocaat 
en mediator aan dit boek te lezen. Krijg van iedereen positieve reacties 
terug!” 
- Review via Bol.com 

VOOR OUDERS, PROFESSIONALS & BELEIDSMAKERS
2.0

https://www.youtube.com/watch?v=zNmHwM9-5-U
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2.0
VOOR OUDERS, PROFESSIONALS & BELEIDSMAKERS

Een groeiend aantal indrukwekkende face-2-face workshops
Naast de online trainingen spreekt Villa Pinedo ouders aan via het programma ‘Kinderen uit 
de Knel’. In een ca. twee uur durende workshop vertellen ervaringsdeskundige jongeren van 
Villa Pinedo over hun ervaringen met de scheiding van hun ouders. Vervolgens krijgen de 
aanwezige gescheiden ouders en hun netwerk (familie, buren, vrienden, etc.) de gelegenheid 
anoniem, via een geschreven briefje, vragen te stellen aan de jongeren, waarna de jongeren 
advies uitbrengen. 

De jongeren worden tijdens deze workshop ondersteund door een medewerker van Villa 
Pinedo, die oog heeft voor de emoties van ouders en in staat is zowel de ouders als de 
jongeren op te vangen. Deze door Villa Pinedo ontwikkelde workshop wordt door ouders 
aan het eind van het ‘Kinderen uit de Knel’ Traject zeer positief beoordeeld, een waardevolle 
aanvulling op bestaande programma’s omdat de ervaringen en de tips echt vanuit de 
kinderen zelf komt. Daarmee is het ook een mooie opening om ouders en professionals 
kennis te laten maken met de diensten van Villa Pinedo. In 2018 zijn door Villa Pinedo face-
2-face workshops verzorgd voor circa 330 deelnemers. 

Face-2-face workshop bij een mediation opleiding.
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Reactie van een moeder naar aanleiding van een face-2-face workshop door 2 jongeren, 
geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid:

VOOR OUDERS, PROFESSIONALS & BELEIDSMAKERS
2.0

Uitermate trots was ik op mezelf. Ondanks de afschuwelijk
 zware tijd die de 

donorvader en ik doormaakten, was mijn kind nooit en te nimmer getuige van een 

ruzie. Ik hield mijn persoonlijke gedachten over de man met wie ik ooit van plan 

was dit mooie kind op zou voeden voor me. Althans, in zijn nabijheid. Wann
eer hij 

naar zijn vader ging, gunde ik hem oprecht een fijne tijd. En mijn belangstelling 

in zijn ervaringen bij papa was echt. 

Mij viel in ieder geval niets te verwijten. En tja, d
at ik moeite had vader aan te 

kijken tijdens een begeleid contact en dat ik geen ontspannen babbeltje met hem 

kon hebben was een schoonheids
foutje. Ik groette hem toch netjes met een 

handdruk? Mijn zoon had maar mazzel met een moeder die op deze manier omging 

met een moeilijke situatie dacht ik. 

De ontmoeting met Daan en Sofie van Villa Pinedo
 (bij het traject Recht doen a

an 

je Kind) gooide mijn vaste overtuiging aan barrels. Het was de ochten
d van de 

eerste dag van een intensief traject. De va
der van mijn zoon kwam te laat 

(“Uiteraard!” dacht ik nog). Hij verontschuldigde zich en vertelde dat zijn vad
er 

ernstig ziek was geworden. “Wat erg” ging er door mij heen (ik heb een goede 

band met deze opa). En direct erachter aan: “Als
 hij maar niet denkt dat ik hem 

vraag naar het welzijn van zijn vader
. Ik bel die lieve man vanavond zelf wel”. 

Totdat ik het indrukwekkende ve
rhaal hoorde van de twee jonge mensen van Villa 

Pinedo. Ook hun ouders waren g
escheiden. Jaren geleden inmiddels. Ook zij 

hoefden geen partij te trekken, geen positie te kiezen. Ten minste dat was de 

directe boodschap van hun ouders. Impliciet kregen zij echter een ander verhaa
l 

voorgeschoteld. Doordat het hun oud
ers na zoveel jaar nog altijd niet lukte om 

ontspannen contact (of überhaupt contact) te onderhouden, had
den hun kinderen 

spanning. Ze voelden zich verantwo
ordelijk voor het geluk van hun ouders, hadden 

het gevoel het nooit goed te kunnen doen. 

Aangeslagen was ik na dit open relaas van deze bijzondere 
mensen. Direct na hun 

vertrek zag ik de donorvader bij de koffiet
afel staan. Ik zette me, gesteund door 

de indrukwekkende verhalen waa
r ik net getuige van was geweest, over mijn trots 

en angst heen. “Wat erg, hoe gaat het nu met je vader?”  

Er was geen gouden licht dat ons omringde, de zon brak niet door de wo
lken en 

onze problemen waren nog lang niet opgelost. Maar er viel een last van me af, 

waarvan ik niet wist dat ik die meedroeg. Vanaf dat moment ontspande er een deel 

van mij. Vanaf dat moment kon onze zoon er pas echt op rekenen dat ik er alles 

aan zou doen om hem uit een loyaliteitsconflict te h
ouden.
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2.0
VOOR OUDERS, PROFESSIONALS & BELEIDSMAKERS

Professionals begrijpen de positie van het kind in een scheiding
Ook in 2018 heeft Villa Pinedo veel samengewerkt met professionals actief rond scheidingen, 
om ze bewuster te maken van de effecten van scheiden op kinderen. Dat gebeurt via 
presentaties, deelname aan conferenties en fora, het beantwoorden van ad hoc vragen 
en het aanbieden van onze trainingen aan (semi-)overheidsinstellingen en de cliënten 
van bijvoorbeeld advocaten of mediators. Als gevolg hiervan, zien we dat er een grote 
toename is van doorverwijzingen vanuit officiële instanties naar Villa Pinedo. De Raad 
voor de Kinderbescherming, Kinderrechters, Jeugdzorg, Veilig Thuis, scholen, huisartsen en 
advocaten, hebben allemaal aangegeven ouders en kinderen regelmatig op onze diensten 
en communicaties te wijzen. Vervolgens horen we ook in veel gevallen dat ze positieve 
feedback hebben gekregen van de kinderen of ouders. Villa Pinedo neemt deze aanvragen 
allemaal aan maar zullen in de toekomst een model moeten vinden waarin daar ook een 
vergoeding tegenover staat omdat we die instroom anders niet meer aan kunnen.

Invloed in het Scheiden zonder Schade platform
In 2018 is het adviesrapport ‘Scheiden...en de kinderen dan?’ gepresenteerd aan 
minister Sander Dekker door oud-politicus André Rouvoet. Hij onderzocht als voorzitter 
van het platform ‘Scheiden zonder Schade’ hoe voorkomen kan worden dat kinderen het 
slachtoffer zijn van ouders die uit elkaar gaan. In het platform zitten ervaringsdeskundigen, 
wetenschappers, de Kinderombudsman, Raad voor de Kinderbescherming, advocatuur, 
rechtspraak en maatschappelijke organisaties. Villa Pinedo is één van deze organisaties.

Zes buddy’s van Villa Pinedo en Marsha Pinedo zijn meerdere keren in gesprek gegaan met 
André Rouvoet en zijn team. We zijn er trots op dat onze ervaringsdeskundige jongeren hun 
verhaal hebben gedeeld en op die manier input hebben gegeven voor de aanbevelingen in 
het rapport. Kyra, één van de jongeren, kreeg het rapport in aanwezigheid van de minister 
van Rouvoet overhandigd. In het rapport komen Buddy’s, in de rol van een steunfiguur, 
uitgebreid aan bod als aanbeveling aan het kabinet. Met dit rapport heeft Villa Pinedo en met 
name het Buddyprogramma nog meer geloofwaardigheid gekregen en zijn we verschillende 
andere beleidsmakers in gemeenten en op landelijk niveau in gesprek gebleven over de 
impact van scheiden op kinderen en de rol die Villa Pinedo daar in kan spelen. 
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MISSIE

Kinderen van gescheiden ouders zijn even gelukkig als alle andere kinderen. 

VISIE

Als je ouders uit elkaar gaan is Villa Pinedo de plek voor je; hier wordt naar je 
geluisterd en kun je iets positiefs kunt doen met je ervaringen.

Strategische focus 2019-2022
•  De naamsbekendheid van Villa Pinedo vergroten zodat kinderen van gescheiden 

ouders weten dat er een plek voor hen is waar naar hen geluisterd wordt; 

•  Een steeds grotere diversiteit - geografisch, op het gebied van gender, culturele 
achtergrond, opleiding en inkomensniveau van ouders - in de Villa Pinedo community; 

•  Versterken van onze veiligheidsprotocollen en beschermingsmaatregelen om het 
groeiend aantal jongeren een veilige plek te kunnen bieden; 

•  Meer mogelijkheden bieden aan onze jongeren om iets positiefs te doen met hun 
ervaringen; 

•  Focus op ouders en hun netwerk in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen 
dat kinderen de dupe worden, in plaats van te reageren op problemen die er al zijn. 

DOOR ONTWIKKELEN, VERDIEPEN EN OPSCHALEN VAN PORTFOLIO
MET EEN ORGANISATIE DIE KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST 

Voor kinderen van gescheiden ouders
• Online-Buddyprogramma opschalen en uitbreiden;

• Inzet social media en influencers, vloggers, bloggers, Instagram, Snapchat en YouTube; 

• Community buddy’s groter en hechter maken;

• Jongerenraad om het bestuur te adviseren en te lobbyen voor een beter scheidingsproces;

• Aantonen effectiviteit van het Online-Buddyproject;

• Vergroten naamsbekendheid van de Stichting door de inzet van (sociale) media. 

Voor ouders
• Inzetten op preventie; 

• Face-2-face trainingen opschalen en aan grote groepen aanbieden;

• Expertise & inspiratie van Villa Pinedo delen middels podcasts, webinars en presentaties. 

STRATEGIE 2019-2022
3.0
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Voor professionals & beleidsmakers
•  Ontwikkelde methodes voor gemeenten, scholen, CJG, NJI, rechtbanken en andere 

relevante organisaties grootschaliger inzetten bij o.a. brancheverenigingen, 
koepelorganisaties en opleidingsinstituten;

•  Kampvuursessies: Scheiden in Verbinding; bewustzijn rondom de effecten van de 
inrichting van het scheidingssysteem op een positieve manier vergroten en taboes rond 
scheiden doorbreken.

Kenniscentrum 
•  Het opzetten van een kenniscentrum waar; kennis over de invloed van scheiden op 

kinderen wordt gebundeld, geanalyseerd en breder beschikbaar stellen.

Doelen
• Bestuur uitbreiden; 

• Management professionaliseren; 

• Jongerenraad voor kwaliteitsbewaking en advisering; 

• Groei in inkomsten om de groei in buddy aanvragen aan te kunnen;

• Efficiëntere taakverdeling in het team; 

• F ondsenwerving strategie gericht opinkomsten diversifiëring;

• Meten, monitoren en leren. 

STRATEGIE 2019-2022
3.0



Villa Pinedo groeide hard in 2018. 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.

ONZE ORGANISATIE
4.0
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TEAM
4.1

MARSHA PINEDO
Directeur

info@villapinedo.nl

FEMKE DUMAS-VAN DER HORST
Operationeel Manager

femke@villapinedo.nl

SOPHIE FRANKEN
Educatie, Community 
Manager

sophie@villapinedo.nl

ELISE STRAVER
Communicatiemede  werker 
en Officemanager

elise@villapinedo.nl

RIANNE DE HAAS
Pedagoog, Community 
Manager

rianne@villapinedo.nl

DEBORAH BUHREN-BRAND
Pedagoog, Community 
Manager

deborah@villapinedo.nl
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x.x
NIET JOUW TAAKBESTUUR

4.2

HANNEKE VERBURG
Voorzitter

ESTHER VAN ‘T HOOFT
Penningmeester

EDGAR WURFBAIN
Secretaris
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4.3
JONGEREN COMMUNITY



MET DANK AAN…
5.0
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6.0
JAARREKENING
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6.1
ACCOUNTANTSVERKLARING 2018

48



6.1
ACCOUNTANTSVERKLARING 2018

49



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

WIL JE HELPEN  
ONZE DROMEN  

WAAR TE MAKEN?
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http://www.villapinedo.nl/doneren
mailto:info%40villapinedo.nl?subject=
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V I L L A  P I N E D O

DÉ PLEK VOOR KINDEREN  
VAN GESCHEIDEN OUDERS


