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1. Stichting Villa Pinedo
Een scheiding wordt een hoofdstuk in 
het leven van 86.000 nieuwe kinderen 
per jaar, voor de een duurt het hoofdstuk 
langer dan de andere. Dit hoofdstuk 
heeft een plek nodig. Een plek waar 
erkenning, herkenning en hoop ontstaat. 
Waar er een nieuwe betekenis wordt 
gegeven aan deze (negatieve) ervaring. 
Waar kinderen in hun kracht staan, 
omdat ze weten, voelen, dat zij er toe 
doen, dat wat zij voelen belangrijk is. Die 
plek heet Villa Pinedo. 

Stichting Villa Pinedo bestaat uit 
vrijwilligers die dagelijks vanuit hun 
hart steun geven aan kinderen. Het vuur 
in onze vrijwilligers is vaak ontstaan 
vanuit hun eigen ervaring. Wetende 
hoe het voelt als deze neutrale steun 
niet vanzelfsprekend is. Het besef dat je 
ergens naartoe kan, dat er altijd iemand 
is aan de andere kant van de lijn, zonder 
oordeel. Bij onze 318 Buddy’s, allemaal 
ervaringsdeskundigen, kunnen jaarlijks 
duizenden kinderen terecht voor een 
luisterend oor. 

We hebben nog een lange weg te gaan. 
We zijn op zoek naar nieuwe wegen 
van relaties, nieuwe vormen, nieuwe 
mogelijkheden. Om bij elkaar te blijven. 
En ook om uit elkaar te gaan. Met 
respect. Met ouders die elkaar in de ogen 
kijken omdat zij daarin een deel van 
hun kind terugzien. Het leven is te kort 
voor zoveel onrust in een mensenleven 
waar het licht niet gegund wordt. De 
enige verbinding is liefde. Vanuit liefde is 
een kind verwekt, vanuit liefde kan een 
kind veilig opgroeien. Het is een nieuw 
hoofdstuk, wat wellicht nog vaak gelezen 
moet worden voordat het gemeengoed 
wordt. Maar er is een begin. Ik voel het. 
Ik heb vertrouwen. En ik dank iedereen 
voor het vertrouwen in onze organisatie 
en vooral in onze vrijwilligers. Dank jullie 
wel. 

Marsha Pinedo

HIGHLIGHTS

▶ Missie 
Villa Pinedo is dé plek voor kinderen met geschei-
den ouders. Wij steunen kinderen en jongeren door 
hen online aan elkaar te koppelen. In 10 jaar tijd 
zijn wij uitgegroeid tot de grootste jongeren vrijwil-
ligersorganisatie in Nederland. Jaarlijks steunen  
wij duizenden kinderen die zich in een situatie 
bevinden waar zij steun zoeken bij (iets oudere) 
leeftijdsgenoten. Onze wens is dat alle kinderen 
ervaren dat ze de moeite waard zijn. Wij willen de 
negatieve impact van scheiden in de samenleving 
voor kinderen verkleinen. En daarmee de kansen 
van jongeren in onze maatschappij vergroten. 

▶ Wie zijn onze vrijwilligers?
- Jongeren van 18 tot 26 jaar
-  Ervaringsdeskundigen: kinderen met gescheiden 

ouders
-  Jongeren die hun (negatieve) ervaringen willen 

omzetten in kracht

▶ Jongeren zijn de experts
In onze visie zijn jongeren de adviseurs 
van kinderen en volwassenen. Zij zijn de 
ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander 
wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en 
veilig is in een scheidingssituatie. Zij leren anderen 
wat er in het hoofd en hart van kinderen met 
gescheiden ouders om kan gaan.
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▶ Wat we doen 
Online platform voor kinderen en jongeren
-  Website: open brieven, vlogs en blogs.
-  Forum: vrijwilligers geven antwoord op vragen 

van kinderen.
-  Buddyprogramma: vrijwilligers bieden in de 

MyBuddy App 1 op 1 een luisterend oor aan 
kinderen van 10-23 jaar, delen ervaringen en 
geven tips en advies. Het contact verloopt 
uitsluitend via chatgesprekken in onze app, 
daarmee is het veilig en betrouwbaar. 

-  Instagram: content over diverse thema’s en 
de mogelijkheid tot interactie met vrijwilligers. 
Dit zorgt voor herkenning, erkenning en hoop 
onder de doelgroep. 

Voor ouders
-  Face to face workshops: bijeenkomsten 

waarin vrijwilligers aan ouders en hun netwerk 
vertellen over hun ervaringen. Ouders kunnen 
anoniem vragen stellen.

-  Online training: ouders leren wat in het hoofd 
en hart van kinderen met gescheiden ouders 
om kan gaan om op die manier de negatieve 
gevolgen van de scheiding voor hun kind 
zoveel mogelijk te beperken. 

-  Boek ‘Aan alle gescheiden ouders’: vol 
met verhalen van kinderen en advies van 

kindertherapeut Marsha Pinedo en Petra 
Vollinga, ingedeeld op 6 thema’s.

-  Forum voor ouders: ouders stellen vragen die 
de vrijwilligers beantwoorden.

Voor professionals 
-  Webinars: online interactieve presentaties 

gegeven door Marsha Pinedo en een 
vrijwilliger.

-  Buddypresentaties: presentatie gegeven door 
vrijwilligers aan diverse groepen professionals 
waarin zij hun ervaringen delen en vertellen 

wat Villa Pinedo voor kinderen met gescheiden 
ouders kan betekenen.

-  Scholenpakket: een workshop voor docenten 
en een workshop voor kinderen, beide 
uitgevoerd door vrijwilligers.
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2. De vrijwilligers van Villa Pinedo
Sabine (24 jaar)
“Meteen al tijdens de eerste 

training voelde ik me erg verbonden 
met de andere vrijwilligers. Dat vond 
ik super fijn. Na een tijdje leek het me 
leuk om andere Buddy’s vaker te zien 
naast de trainingen en momenten die 
Villa Pinedo organiseert, om elkaar 
zo nog beter te leren kennen. Daarom 
heb ik met behulp van Villa Pinedo 
andere Buddy’s in Nijmegen benaderd. 
Inmiddels hebben we meerdere keren 
met elkaar afgesproken. Het betekent 
heel veel voor mij om in de buurt 
leeftijdsgenoten te hebben die mijn 
situatie als kind van gescheiden ouders 
begrijpen, we kunnen echt op elkaar 
terugvallen. Het is gezellig met elkaar 
en de gesprekken gaan meteen ook best 
diep. Door hen voel ik me niet alleen.” 

▶  Trainingen 
In 2019 heeft Villa Pinedo 9 basistrainin-
gen voor nieuwe vrijwilligers gegeven. 
Daarnaast hebben er 4 verdieping-
strainingen plaatsgevonden waaraan 104 

jongeren een half jaar na hun start als 
vrijwilliger hebben deelgenomen. 

Bram (23 jaar) 
“Afgelopen vrijdag heb ik 

de basistraining gevolgd om Buddy te 
worden bij Villa Pinedo. Ik durf nu al te 
zeggen dat het één van de bijzonderste 
dagen is die ik ooit in mijn leven heb 
meegemaakt. Voor het eerst heb ik 
in verbintenis kunnen praten over de 
scheiding. Je leert jezelf beter kennen, 
maar ziet jezelf ook eens door de ogen 

▶ #ikbenbuddy
Op de Dag van de Scheiding, 13 september 2019, 
zijn we de campagne #ikbenbuddy gestart. Dit was 
een oproep aan alle vrijwilligers om gelijktijdig 
hun verhaal op social media te delen. Buddy’s 
plaatsten persoonlijke en vaak emotionele 
ervaringen op hun account en lieten zo aan al hun 
volgers weten hoe zij de scheiding hebben ervaren 
en hoe zij deze ervaringen nu inzetten om andere 
kinderen te steunen.

▶ Oproep nieuwe vrijwilligers 
Buddy’s Floor en Misha maakten een vlog met een 
oproep aan alle jongeren met gescheiden ouders 
om zich aan te melden als vrijwilliger. Een week 
later waren er 45 aanmeldingen om vrijwilliger 
te worden. Deze video is meer dan 41.000 keer 

HIGHLIGHTS

FACTS & FIGURES

▶  Aantal vrijwilligers actief: 318
▶  Aantal nieuwe vrijwilligers: 182 

▶  Aantal 1 op 1 
coachingsgesprekken: 27

▶  Gemiddelde leeftijd vrijwilligers: 
21 jaar 

▶  Geslacht vrijwilligers:  
80% vrouw, 20% man 

https://www.instagram.com/p/B0n5hKhIzCI
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weergegeven op Instagram en heeft landelijk 
189.825 jongeren bereikt. Deze oproep is een 
goed voorbeeld van het principe ‘voor jongeren, 
door jongeren’.

▶ Lokale bijeenkomsten
In diverse regio’s zijn er vrijwilligers die 
regelmatig op eigen initiatief andere vrijwilligers 
ontmoeten. Op deze manier kunnen zij 
ervaringen als Buddy uitwisselen maar ook als 
lotgenoten bij elkaar komen en erkenning vinden.

▶ Vlogs
Een groepje van 6 vrijwilligers maakt maandelijks 
vlogs voor het Instagram account van Villa Pinedo 
over het thema dat die maand centraal staat op 
onze social media kanalen. Een vlog van Buddy 
Genevieve is meer meer dan 44.000 keer bekeken.

van een ander. Door de training ben 
ik veel meer bezig geweest met de 
scheiding en praat ik er ook meer over.” 

▶  Coaching
Wanneer jongeren aan de slag gaan met 
hun eigen ervaring komt de scheiding 
van hun ouders meer op de voorgrond. 
Dit kunnen ook minder fijne ervaringen 
zijn. Villa Pinedo biedt in dat geval 
coaching aan.

▶  Helpdesk
Het monitorteam van Villa Pinedo 
monitort alle gesprekken tussen kind en 
Buddy in de MyBuddy App en geeft hier 
feedback op. Op deze manier blijven de 

kwaliteit en de veiligheid van het contact 
tussen kind en Buddy gewaarborgd.

▶  Masterclass
Villa Pinedo heeft in 2019 haar eerste 
masterclass georganiseerd, over het 
onderwerp ouderontheching. Dit is naast 
de trainingen een andere vorm waarbij 
vrijwilligers met elkaar in contact komen 
en zich meer verdiepen in onderwerpen 
rondom de scheiding. 

HIGHLIGHTS



3.  Onze vrijwilligers en de kinderen 
met gescheiden ouders

▶ Afronding ‘Niet Jouw Taak’ 
campagne
In september 2019 is het 3-jarige project Niet Jouw 
Taak succesvol afgerond. Wij hadden ons ten doel 
gesteld om álle kinderen met gescheiden ouders 
in Nederland te laten weten dat er een plek voor 
hen is en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor 
de scheiding van hun ouders. Eind 2019 hadden 
2.903 kinderen zich aangemeld voor een Buddy en 
waren er ruim 3.200 vragen gesteld op het forum. 
Daarnaast zijn onze commercials bijna 11.000 keer 
uitgezonden op nationale televisie, heeft één van 
onze video’s op YouTube 2,2 miljoen kijkers gehad 
en hebben wij ruim 1,2 miljoen kinderen bereikt 
via ons Instagram account. Het aantal vrijwilligers 
is van 25 jongeren begin 2016, gegroeid naar 318 
jongeren in 2019. 

▶  Onderzoek Universiteit Utrecht
In samenwerking met de Universiteit Utrecht is 
Villa Pinedo begin 2017 gestart met het veldwerk 
van een 4-jarig onderzoek naar het effect van het 
Buddyprogramma. De eerste resultaten:
-  87% van de Buddy’s geeft aan dat zij door het 

Buddyprogramma in staat zijn om negatieve 
ervaringen omtrent de scheiding om te zetten in 
iets positiefs

HIGHLIGHTS

Mayke (18 jaar)
“De scheiding van mijn 

ouders was een lastige periode. Ik had 
het gevoel dat er niet iemand écht was 
voor mij tijdens de scheiding, want 
als ik wat tegen mijn ouders zei werd 
dit in de rechtbank tegen één van hen 
gebruikt. Ik was 17 jaar toen ik mijn 
eerste Buddy kreeg, een paar maanden 
daarna kreeg ik een nieuwe Buddy, 
Marlon. Van haar openheid en advies 
heb ik veel geleerd. Uit haar eigen 
ervaringen die zij deelde met mij heb 
ik veel kunnen leren. Zij heeft mij ook 
geïnspireerd om later zelf Buddy te 
worden.

Nu ik zelf als Buddy actief ben en ik in 
gesprek ben met de kinderen probeer 
ik zo veel mogelijk mijn eigen ervaring 
te delen en de kinderen laten zien hoe 
je dingen kan aanpakken. Maar vooral 
ook een luisterend oor bieden, een 
kind het gevoel geven dat er iemand 

oprecht naar je luistert kan ontzettend 
waardevol zijn. De omschakeling van 
zelf een Buddy hebben naar een Buddy 
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FACTS & FIGURES

▶  Aantal aanmeldingen voor een 
Buddy: 1.312 in 2019,  
2.903 aanmeldingen sinds 
september 2016

▶  Aantal forumvragen: 576 in 2019, 
3.209 in totaal

▶  Meest voorkomende onderwerpen 
in chat-gesprekken: ruzie 
tussen ouders, wisselende 
huisregels, gedoe met 
stiefouders

▶  Meest voorkomende onderwerpen 
in forumvragen: 88% maakt zich 
zorgen over (de gevolgen van) de 
scheiding. 7% voelt zich weleens 
onveilig thuis, doet zichzelf pijn of 
denkt aan de dood.
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-  Bijna 40% vindt dat het werk als Buddy zekerheid 
geeft in het leven

- 94% wil doorgaan met hun werk bij Villa Pinedo

▶ Pay it forward principe
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. Daarnaast merken we 
dat onze voormalige Buddy’s, in hun eigen werk 
nog altijd de principes van Villa Pinedo uitdragen. 
Ze werken als docent of hulpverlener en kunnen in 
die rol andere kinderen van gescheiden ouders ook 
weer op Villa Pinedo wijzen. 

Facebook
Google
Instagram
Eerder een Buddy gehad
Via school
Anders...

TV reclame

Instelling/professional

Via mijn ouders

2,2%
2,8%
4,3%
3,6%
8,6%
11,2%

16,4%

21,2%

28,1%

19 jaar en ouder

16-18 jaar

13-15 jaar

10-12 jaar

6,4%

13,4%

35,2%

44,9%

voor iemand anders zijn vond ik zelf 
heel bijzonder. De dag dat je andere 
toekomstige Buddy’s ontmoet is toch 
heel speciaal. Het mooie van Buddy zijn 

vind ik dat je negatieve ervaringen om 
kan zetten in iets positiefs en hierin iets 
voor iemand anders te betekenen.” 

HIGHLIGHTS

▶ Leeftijd van kinderen in 
Nederland die een Buddy 
hebben aangevraagd

▶ Hoe kennen kinderen 
Villa Pinedo?

Jongen (16) tegen zijn buddy
“Hey, ik wil even zeggen dat ik ga stoppen met de app en 

dat ik je wil bedanken voor je hulp ♥. Nu voel ik me eindelijk goed, 
gelukkig en zie ik een fijn leven voor me. Dit komt onder andere 
hierdoor dus dat wilde ik even laten weten. Dankje!”
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Julia (21 jaar)
“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.”
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4.  Onze vrijwilligers in contact 
met ouders en professionals

▶ Doorverwijzing door 
professionals
De Raad voor Kinderbescherming, rechters, 
docenten, advocaten, jeugdzorgmedewerkers en 
kindbehartigers verwijzen al jaren door naar Villa 
Pinedo in hun gesprekken met kinderen, omdat 
wij een laagdrempelige vorm van steun bieden die 
preventief werkt.

▶ Reacties van ouders op het 
forum
Ouders stellen hun vragen met betrekking tot de 
scheiding en hun kinderen op ons forum waar 
de vrijwilligers hen adviseren vanuit hun eigen 
ervaringen. Ouders zijn hier dankbaar voor:
“Bedankt voor je reactie op mijn vraag. Je verhaal 
doet me echt wat. Het lijkt me heel vervelend als je 
je als kind niet gehoord voelt. Mijn dochter had dat 
voor de scheiding en dat heeft ervoor gezorgd dat 
ik nu heel goed naar haar probeer te luisteren. Dus 
heel erg bedankt.” 

Kaylee (25 jaar)
“Ik geef nu ongeveer 1,5 jaar 

face to face workshops aan groepen 
ouders in scheiding en hun netwerk. 
Hoe vaak ik het ook gedaan heb, het is 
elke keer weer anders. Op het moment 
dat ik voor een groep ouders sta voelt 
het steeds weer alsof er een stukje van 
mijn pijn en verdriet van de scheiding 
verwerkt wordt. Zelfs stukjes waarvan 
ik dacht dat ze allang verwerkt waren. 
Het mooie is dat ik op een kwetsbare 
manier mijn verhaal vertel, en deze 
kwetsbaarheid altijd overgaat naar 
trots. Uit de vragen van ouders blijkt 
dat zij oprecht geluisterd hebben en 
vaak ook ontroerd zijn. Het raakt mij 
hoe ze mijn verhaal vertalen naar hun 
eigen kind(eren). De mooiste reacties 
zijn reacties als ‘ik herken jou zo in 
mijn kind en dat wil ik mijn kind niet 
aandoen’. Soms zeggen mensen niets 
maar luisteren met tranen in hun ogen. 
Weer anderen vragen om een knuffel. 

Want kwetsbaarheid verbindt echt! 
De waarde van de combinatie om 
jezelf en anderen te helpen is niet in 

FACTS & FIGURES

▶  Presentaties aan professionals: 31 

▶  Face to face workshops aan ouders: 
14

▶  Facebook volgers (gericht op 
ouders): 13.168, groei van 
11% t.o.v. 2018

▶  LinkedIn volgers: 4.772, groei 
van 63% t.o.v. 2018

▶  Website gebruikers: 347.848
▶  Aantal forumvragen gesteld door 

ouders: 1.676
▶  Aangeschafte online trainingen voor 

ouders: 2.065
▶  Verkochte boeken ‘Aan alle 

gescheiden ouders’: 695

HIGHLIGHTS
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▶ Voorstelling van Zaken  
Goed Scheiden
Tijdens deze middag in de Stadsschouwburg 
in Amsterdam speelden acteurs Jacob Derwig, 
Hannah van Lunteren en Gijs Scholten van Asschat 
scènes na die de scheidingsproblematiek op een 
unieke manier weergaven. De scènes werden 
afgewisseld met paneldiscussies die ingingen op 
het onderwerp dat daarvoor onder de aandacht 
was gebracht voor de acteurs. Marsha Pinedo was 
ook één van de panelleden. Daarnaast kwamen 
Buddy’s Patrick en Dolores aan het woord. Zij 
lieten de stem van het kind horen. woorden uit te drukken. Een mooiere 

(en dankbaardere) therapie bestaat 
volgens mij niet.” 

▶ Gemeenten
Het Buddyprogramma kan gemeenten 
ondersteunen in het uitvoeren 
van hun taken in het kader van de 
Jeugdwet en WMO. Bij Villa Pinedo 
ondersteunen wij landelijk 365 dagen 
per jaar, elektronisch, kinderen in 
scheidingssituaties. Dit betekent dat wij 
gemeenten helpen kinderen en ouders 
in scheidingssituaties preventief, op 
een laagdrempelige manier en zonder 
indicatie, te ondersteunen. In 2019 

hebben 34 gemeenten (van de 350) 
betaald voor de steun die Villa Pinedo 
verleent aan kinderen met gescheiden 
ouders en gescheiden ouders in hun 
eigen gemeente. 

▶ Business case
Uit een door een onafhankelijk 
adviesbureau opgestelde business 
case blijkt dat de Villa Pinedo aanpak 
voorkomt dat kinderen zich alleen 
voelen, het hen helpt bij de verwerking 
van de scheiding en zo kan bijdragen aan 
het voorkomen van negatieve effecten 
zoals schooluitval, vandalisme, of 
slechtere mentale en fysieke gezondheid. 
Zo kunnen kosten bespaard worden voor 
gemeenten.

▶ Aanbeveling door 
ministeries
Het belang van ons werk is in een 
aanbevelingsbrief van Secretaris-
Generaal Erik Gerritsen namens de 
ministeries van VWS en Justitie en 
Veiligheid onderschreven.

Twee Buddy’s geven een presentatie aan 
medewerkers van het CJG in Houten

https://www.villapinedo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Aanbevelingsbrief-Villa-Pinedo.pdf
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5. Onze vrijwilligers in de 
media

▶ Superkids
Bij het optreden van Indy (12) in het pro-
gramma Superkids op SBS6 werden au-
diofragmenten gebruikt van Isa, die in 2018 
de open brief ‘Aan alle gescheiden ouders’ 
voorlas in de Ziggo Dome. Indy maakte een 
dans over haar eigen ervaringen met ge-
scheiden ouders en bracht zelfs jurylid Juvat 
Westendorp tot tranen. De video ging ‘viral’.

▶ NRC
Een groot artikel waarin Buddy’s Ivo en Jet 
vertellen over het Buddyschap. Jet had eerst 
zelf een Buddy en zegt hierover: “Er kwamen 
emoties boven, ik was onzeker en ging 
gebukt onder een groot schuldgevoel. Als ik 
bij mijn vader was over dat ik niet bij mijn 
moeder was en andersom. Ik had het gevoel 
dat ik altijd iemand teleurstelde.” Op advies 
van haar moeder schreef ze zich in voor een 
Buddy. Dat hielp. “We chatten aanvankelijk 
een paar keer per week, later eens per 
week. Dat iemand luisterde was eigenlijk al 
genoeg, een oplossing was niet eens echt 
nodig. Ik voelde me begrepen.”

▶ Utopia
Villa Pinedo werd uitgenodigd om aan de 

inwoners van het tv-programma Utopia een 
‘gastcollege’ te geven over het onderwerp 
gescheiden ouders. Marsha Pinedo is samen 
met drie Buddy’s het gesprek aan gegaan. 
Het gesprek maakte allerlei emoties los bij 
de bewoners. 

▶ Expeditie Scheiding
Ook op YouTube zijn wij steeds actiever 
aanwezig. In samenwerking met gemeenten 
maken wij video’s die de serie ‘Expeditie 
Scheiding’ vormen, met als eerste doel 
bewustwording te creëren. De tweede stap 
is de jongeren die support nodig hebben 
te activeren om, als ze hier behoefte aan 
hebben, zich aan te melden voor een Buddy. 
De eerste twee afleveringen hebben beide 
ruim 21.000 kijkers getrokken. Het triggert 
kinderen op de Villa Pinedo Instagram 
pagina te kijken voor steun en herkenning. 

Malou (25 jaar)
“Ik ben gefilmd door de KRO-NCRV 

voor het programma Kruispunt. Ze maakten een 
speciale aflevering waar volwassen kinderen 
met gescheiden ouders aan het woord waren 
en vertelden over hun ervaringen. Ik had het 
voor geen goud willen missen. De reacties op 
de uitzending waren onwijs lief. Ik voelde me 
gewaardeerd door zoveel mensen en ook mijn 
ouders waren trots op me, iets wat ik nog wel het 
meest spannend vond. Ik vond het belangrijk mijn 
verhaal te vertellen omdat ik hoop dat anderen 
er iets mee kunnen. Het was een hele positieve 
ervaring voor mij en ik zou het zo weer doen!” 

FACTS & FIGURES

▶  Aantal keer commercial ‘om niet’ uitgezonden: 
8.202, t.w.v. ruim €100.000 

▶  Aantal media-optredens: 11 keer op tv, 
online, krant en radio

▶  Instagram volgers: 2.664, groei van 
146% t.o.v. 2018

▶  Bereik Instagram: 1,2 miljoen kinderen

HIGHLIGHTS

Expeditie Scheiding

https://www.villapinedo.nl/in-de-media/dansoptreden-indy-bij-superkids/
https://www.villapinedo.nl/in-de-media/nrc-even-chatten-over-de-scheiding-of-gewoon-over-voetbal/
https://www.villapinedo.nl/in-de-media/villa-pinedo-te-gast-in-utopia/
https://www.villapinedo.nl/blog/filmpjes/expeditie-scheiding-aflevering-1-arnhem/
https://www.villapinedo.nl/blog/filmpjes/expeditie-scheiding-aflevering-1-arnhem/
http://www.villapinedo.nl/in-de-media/kruispunt/
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6. Onze vrijwilligers in onze organisatie ▶ Optimalisatie en 
schaalbaarheid
Het jaar 2019 stond in het teken van 
professionaliseren en optimaliseren. Interne 
processen zijn onder de loep genomen, verder 
uitgewerkt en gestandaardiseerd om zo efficiënter 
te kunnen werken, de groei aan te kunnen om de 
focus te blijven leggen op onze basisactiviteit: het 
begeleiden van jongeren in hun ondersteuning aan 
kinderen.

▶  Helpdesk
Sinds mei 2019 is er voor de Buddy’s vanwege 
de grote groei niet meer één persoonlijk 
aanspreekpunt, maar kunnen zij allemaal terecht 
bij onze helpdesk die bemand wordt door ons 
team van pedagogen en toegepast psychologen. 
Zo staat er altijd, 24/7, iemand voor hen klaar.

▶  Buddy sponsoren
We bieden professionals de mogelijkheid om 
voor het maandelijkse sponsorbedrag van €125 
een Buddy te steunen die twee kinderen met 
gescheiden ouders een luisterend oor biedt. Met 
deze bijdrage wordt de Buddy getraind, ontvangt 
hij of zij 1-op-1 begeleiding en de mogelijkheid tot 
persoonlijke coaching. 

HIGHLIGHTS

Nikki (23 jaar)
“Ik heb in april 2018 Villa 

Pinedo leren kennen en ben toen 
begonnen als Buddy. Na mijn studie 
Pedagogiek ben ik medewerker geworden 
bij Villa Pinedo en monitor ik onder andere 
gesprekken tussen de Buddy’s en de 
kinderen die steun zoeken. Het doel van 
monitoren is om de kwaliteit en veiligheid 
te waarborgen. Kinderen delen van alles 
met de Buddy’s: van liefdesverdriet 
tot ruzies thuis. De Buddy’s geef ik dan 
feedback on the job en bied ik weer steun 

indien nodig. Ieder gesprek is anders, dus 
ieder advies dat ik geef is ook anders. Het 
is soms wat gepuzzel maar als je dan een 
maand later het gesprek weer leest en 
ziet dat door het advies en de inzet van 
de Buddy het gesprek nog beter verloopt, 
voel ik me toch een beetje trots. Daarnaast 
werk ik in een team met alleen maar lieve 
en gemotiveerde collega’s. Hierdoor ga 
ik met plezier naar mijn werk en met een 
hoofd vol ideeën weer naar huis.”

FACTS & FIGURES

▶  Aantal medewerkers: 14, waarvan 6 
oproepkrachten 

▶  Aantal bestuursleden: 3
▶  Aantal steunende fondsen: 14
▶  Aantal samenwerkende gemeenten: 

34
▶  Aantal Buddy sponsoren: 8 mediators 

en advocatenHelpdesk team
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7. Onze vrijwilligers en Villa Pinedo in 
de toekomst
Sinds de oprichting van Villa Pinedo groeit 
het aantal jongeren dat vrijwilliger bij ons wilt 
worden en het aantal kinderen dat bij Villa 
Pinedo steun zoekt jaarlijks met 40% procent.

We durven hierbij te stellen wat we in 
een behoefte voorzien. Dat kinderen met 
gescheiden ouders behoefte hebben aan 
een luisterend oor. In totaal hebben we de 
afgelopen jaren bijna 3.000 kinderen aan een 
Buddy gekoppeld en hebben de vrijwilligers 
ruim 3.200 vragen op het forum beantwoord. 

Dat is veel, maar dat is een klein deel van de 
doelgroep. Elk jaar horen 86.000 thuiswonende 
kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. We 
hebben nog een weg te gaan en die weg willen 
we heel graag bewandelen. 

Onze ambitie is de komende jaren verder door 
te groeien waardoor we nog meer kinderen met 
gescheiden ouders een luisterend oor kunnen 
bieden. 

Om meer kinderen te ondersteunen, hebben 
we meer vrijwilligers nodig. In 2019 zijn we 
met 318 vrijwilligers de grootste jongeren 
vrijwilligersorganisatie in Nederland. En dat 
willen we blijven. 

Kinderen en jongeren met gescheiden ouders 
voelen zich welkom en thuis bij Villa Pinedo. Om 
deze ambitie waar te kunnen maken is het van 
belang de organisatie verder te optimaliseren 
en schaalbaar maken. Automatiseren waar 
mogelijk, zodat persoonlijk contact kan 
plaatsvinden waar dat gewenst is. 

Van belang bij deze optimalisatie van de 
online omgeving en bedrijfsvoering is dat we 
de middelen hebben om de organisatie mee 
te kunnen laten groeien. Ook in 2019 kwam 
het overgrote deel van onze inkomsten van 
fondsen. Naast fondsen hebben ook een aantal 
gemeenten bij ons ingekocht, Voor de toekomst 
is nog steeds onze wens om minder afhankelijk 
te zijn van fondsen en meer structurele 

inkomsten te generen door met gemeenten 
samen te werken. 

De Villa Pinedo methodiek wordt in 2020 
doorontwikkeld om Nederland nog duidelijker 
uit te leggen hoe we bijdragen om de negatieve 
impact van scheiden in de samenleving voor 
kinderen te verkleinen. En daarmee de kansen 
van jongeren in onze maatschappij te vergroten. 
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8. Met dank aan

Fondsen
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Gemeenten



17

Vrijwilligers
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