Business case Buddyprogramma
Villa Pinedo

MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM

86.000

UITDAGINGEN GEMEENTE

Kinderen waarvan de ouders in een jaar
elkaar gaan* (1)

16,3 % van kinderen
van gescheiden
ouders kreeg in
2017 jeugdhulp (1)

Psychische problematiek

In de uitvoering van de Jeugdwet komt
de gemeente verschillende uitdagingen tegen:

o.a. eenzaamheid, depressie, burnout

Sociale problematiek

Wachtlijsten voor specialistische
jeugdhulp

o.a. moeite met opbouwen en
onderhouden relaties

Financiële tekorten
Toenemende zorgvraag

Maatschappelijke problematiek

Preventie komt nog onvoldoende
uit de verf

o.a. slechtere schoolprestaties

* In 2016: 50.000 uit een huwelijk en 36.000 uit een
samenwoonrelatie

(1): CBS (2019). Tabel scheiden zonder schade: scheidingen en de
kinderen dan? 2015-2017.

Villa Pinedo biedt ondersteuning, o.a.:
Buddyprogramma
Via een app biedt een ervaringsdeskundige
jongere (een Buddy) een luisterend oor aan
een kind van gescheiden ouders.

Scholenpakket over
scheidingen

Online training aan
ouders

De Buddy’s zijn 18 - 26 jaar en hebben zelf
ook gescheiden ouders.
Buddyprogramma

De Buddy's worden getraind en gecoacht
De Buddy's luisteren zonder oordeel

Face-to-face workshop
aan ouders

Online forum

AANPAK BUSINESS CASE
Theoretisch kader
Wat doet een scheiding met
een kind?

Verandertheorie
Hoe helpt het
Buddysysteem?
D.m.v. literatuurstudie en
interviews zijn werkzame
elementen in kaart
gebracht.

Luisterend oor
Niet-oordelende steunfiguur
Ervaringsdeskundigheid
Erover praten

Casusanalyse

Persoonlijk en maatschappelijke
kosten en baten in beeld gebracht
a.h.v. casussen.

UITKOMST: OPBRENGST BUDDYSYSTEEM
Meerwaarde voor kinderen

Maatschappelijke baten

Een gemakkelijk te bereiken maatje
Minder eenzaam
Meer inzicht in eigen gedachten en gevoelens
Beter over gevoelens leren praten
Vergroten weerbaarheid
Leren niet verantwoordelijk te zijn voor ouders

Werkt preventief, voorkomt escalatie problemen
Belangrijke schakel in de keten van jeugdhulp
Bereikt kinderen die anders buiten beeld blijven
Relatief goedkope interventie

BIJVOORBEELD
Ik ben niet verantwoordelijk
voor de (financiële)
problemen van mijn ouders
en ik praat over mijn zorgen

Ik hoef niet naar de
psycholoog (€82, - per uur)

Ik zit beter in mijn vel en ik heb
weer met mijn vader gesproken
Ik hoef niet meer naar de
maatschappelijk werker
(€67, - per uur)

Asha, 10 jaar

Ik praat nu met mijn vriendinnen
over de scheiding en ik kan me
beter concentreren op school

David, 21 jaar

Deze business case is uitgevoerd door RadarAdvies in opdracht van Stichting Villa Pinedo

Ik hoef niet te blijven
zitten (€4102, - per
jaar)

Celine, 11 jaar

