
 

VACATURE RELATIEMANAGER GEMEENTEN  
 
 

Positie: Relatiemanager Gemeenten 

Publicatiedatum: 28 november 2019 
Deadline: 11 december 2019 

Locatie: Amsterdam   
 

 
Stichting Villa Pinedo is sinds 2011 ‘De plek voor kinderen met gescheiden ouders’. 
Onze missie is dat kinderen met gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere 
kinderen. 
Een team van 340 vrijwilligers, ervaringsdeskundige jongeren, geeft tips en steun aan 
andere kinderen met gescheiden ouders, ouders en professionals. Dit doen wij onder 
andere via het Buddyprogramma, waarmee landelijk (sinds september 2016) meer dan 2700 
kinderen van gescheiden ouders zijn gekoppeld aan een Online Buddy. Ook via het forum 
waar inmiddels ruim 3100 vragen zijn gesteld door kinderen en via sociale media krijgen 
kinderen tips en steun. 
Ons team bestaat naast de groeiende groep vrijwilligers, uit 8 vaste medewerkers en 
meerdere oproepkrachten. 
  
Gemeenten zijn samenwerkingspartners van Villa Pinedo als het gaat om het bereiken en 
ondersteunen van kinderen en jongeren met gescheiden ouders. Deze samenwerking in het 
kader van de jeugdwet en WMO willen we verder uitbreiden en meer gemeenten aan ons 
binden. Voor gemeenten en jeugdzorgregio’s is speciaal het Buddy Pakket samengesteld. 
Een pakket waarmee een gemeente in korte tijd op een zorgvuldige manier kan inzetten op 
preventieve Jeugdsteun voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders. 
 
Gevraagd; gedreven relatiemanager  
We zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste en gedreven relatiemanager die ervaring 
heeft in het verder professionaliseren van relatie/accountmanagement. Deze relatiemanager 
is verantwoordelijk voor het onderhouden van de bestaande relaties en het afsluiten van 
nieuwe contracten met gemeenten.  
 
Wat voor iemand zoeken we? 

● Enthousiasteling met duidelijke affiniteit met onze missie, onze manier van werken en 
kinderen met gescheiden ouders. 

● Georganiseerd, gestructureerd en heeft een vanzelfsprekende proactieve manier van 
werken en handelen. 

● Iemand die actief bijdraagt aan een zelfstandig werkend team om tot het beste 
resultaat te komen. 

● Bereidheid om alles aan te pakken en tegelijkertijd de grote lijn te bewaken. 
 
Wat voor ervaring zoeken we? 

● Ervaring in- of kennis van relatie- en accountmanagement in de overheidssector 
● Kennis van het sociale domein, jeugdsector en gemeenten is gewenst 
● Ervaring met het maken en verantwoorden/toelichten van rapportages 

 
  



 

  
Wat bieden we? 

● Een dienstverband van minimaal 32-uur. 
● Aanvang dienstverband in overleg maar bij voorkeur zo snel mogelijk. 
● Salarisindicatie: bruto €3000 – €3500 afhankelijk van ervaring en leeftijd (exclusief 

vakantiegeld) o.b.v. een 38-urige werkweek.  
● Een leuke werkomgeving met jonge en intrinsiek gemotiveerde collega’s. 
● De kans om echt een verschil te maken in het leven van kinderen van gescheiden 

ouders. 
  
  
Interesse? We zijn benieuwd naar jou en zien je cv en motivatie graag tegemoet via: 
info@villapinedo.nl t.a.v. Lotte van der Linden o.v.v. vacature Relatiemanager. 
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