
HEY JIJ, 
BEN JIJ EEN ECHTE AANPAKKER? 
EN HEB JIJ ZIN OM TE DOEN WAT 
ECHT NODIG IS VOOR KINDEREN EN 

JONGEREN MET GESCHEIDEN OUDERS?

Villa Pinedo droomt van een wereld waar 

kinderen met gescheiden ouders gewoon 

kind kunnen zijn. Dat zij zo min mogelijk last 

hebben van de scheiding. Dat er écht wordt 

geluisterd. Dat kinderen en jongeren met 

gescheiden ouders opgroeien in een fijne 

omgeving met ouders die - ook na de breuk 

- respectvol met elkaar omgaan. Dat er steun 

is van anderen in de omgeving. En vooral dat 

er liefde en aandacht is op momenten dat 

het (even) niet zo lekker gaat. 

Om deze droom te realiseren ga jij lokaal aan 

de slag met acties die écht verschil maken 

voor kinderen en jongeren met gescheiden 

ouders. Je laat beroepskrachten die werken in 

zorg en welzijn en bij gemeenten zien, voelen 

en ervaren hoe het anders kan én moet.

Enthousiast? Stuur dan uiterlijk 4 mei een 

mail naar info@villapinedo.nl met jouw cv 

en motivatie (op papier of een filmpje). 

mailto:info%40villapinedo.nl?subject=Vacature%20Aanpakker


Waar zijn we naar op zoek?
Wij zoeken een daadkrachtige en energieke collega die ons team komt versterken voor 24 - 36 uur per 

week. Je werkt in ieder geval één dag op ons kantoor in Amsterdam-Zuid. Verder ben je vooral actief op 

verschillende (online) plekken in Nederland om beweging te creëren (en dus ook veel op pad). Je weet 

en voelt dat er meer steun en aandacht voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders nodig is en 

ziet kansen en mogelijkheden voor verbetering.  

Dit ga jij doen:
• Actieplannen maken met gemeenten en lokale organisaties om kinderen, jongeren en hun 

gescheiden ouders beter te ondersteunen; 

• Deze actieplannen samen met kinderen, jongeren en onze vrijwilligers uitvoeren;

• De zichtbaarheid en bekendheid van Villa Pinedo lokaal en regionaal vergroten;

• Onze ideeën voor vernieuwing vertalen naar de lokale praktijk;

• Beroepskrachten betrekken en in beweging brengen om het anders te doen;

• Kansen voor nieuwe subsidies en opdrachten creëren én verzilveren 

Een aanpakker:
• is een nieuwsgierige doorvrager en meedenker; 

• is een echte doener en doorzetter;

• werkt doelgericht en planmatig;

• denkt en doet vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren;

• is creatief en heeft het lef om het anders te doen;

• kan goed zelfstandig én samen werken;

• heeft zelf gescheiden ouders en/of affiniteit met het onderwerp;

• heeft bij voorkeur met jongeren gewerkt of bij een gemeente; en

• vindt het leuk om het uithangbord van onze stichting te zijn. 

 

Wat bieden wij jou:
• Een impactvolle baan die goed op je CV staat;

• Een super gezellige werkplek in hartje Amsterdam;

• Een hecht team met jonge collega’s;

• Goede ondersteuning en begeleiding in je werkzaamheden;

• Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;

• Veel ruimte voor eigen inbreng en zelfstandig werken;

• Een passend salaris.

Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk 4 mei een mail naar info@villapinedo.nl met jouw cv en 
motivatie (op papier of een filmpje). Wij laten uiterlijk 6 mei weten of je wordt uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek!
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