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Behandelen

Advies
Villa Pinedo opdracht geven om het buddyprogramma en de online training voor ouders in Huizen
beschikbaar te stellen voor een periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 ad €18.150.
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Toelichting:

Aanleiding
Villa Pinedo is een organisatie in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders hun ervaringen
delen, elkaar adviseren en steunen. Villa Pinedo werkt samen met jongeren aan gedragsverandering
van ouders, in het belang van het kind. Villa Pinedo is de afgelopen jaren gefinancierd door fondsen.
Deze fondsen gaan stoppen en daarom is Villa Pinedo met gemeenten in gesprek om de bekostiging
rond te krijgen.

Kaders
Beleidsplan Sociaal Domein (onderdeel preventief voorveld jeugd)
Argumentatie
Villa Pinedo biedt voor ouders een online cursus aan en voor kinderen bestaat er een
buddyprogramma. In dit programma ondersteunen jongeren met ervaring in echtscheiding andere
jongeren die te maken hebben met een echtscheiding van ouders digitaal middels een app. De
begeleiding duurt gemiddeld 4 maanden. De jongere en de buddy zien of spreken elkaar niet live.
Landelijk worden er momenteel 700 kinderen door 308 buddy’s begeleid. In de online training voor
ouders leren ouders van kinderen hoe zij kunnen scheiden op een manier waarbij hun kind centraal
staat en hoe ze hun kind(eren) zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens en na de scheiding. De
hele online training bestaat uit 6 modules. Steeds een ander thema, maar met dezelfde duidelijke
opbouw.
Villa Pinedo biedt in de offerte het volgende aan:
• Communicatie over het aanbod van Villa Pinedo richting kinderen en gescheiden ouders.
• Het onbeperkt beschikbaar stellen van het Buddyprogramma voor kinderen met gescheiden
ouders in de gemeente.
• Het onbeperkt beschikbaar stellen van de online training voor gescheiden ouders.

Voor ouders, maar ook voor kinderen, is de periode rond de scheiding moeilijk, leder betrokken
gezinslid ervaart de scheiding op zijn of haar manier, voor kinderen leidt dit in veel gevallen tot een
onzekere en/of onveilige thuissituatie. Dit kan bij kinderen gevoelens van verlies en rouw en ook
schuldgevoelens oproepen. Scheiding heeft ook grote invloed op het functioneren als moeder en als
vader. Er is minder aandacht voor de opvoeding en de ouder-kind relatie komt onder druk te staan. Uit
onderzoek is aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen veel ouderlijke conflicten en
matig opvoedend handelen. Minder goed handelen in de opvoeding leidt weer tot meer problemen bij
kinderen (Spruijt 2010). Na de scheidingsperiode kunnen kinderen er nog steeds gevolgen van
ondervinden, zelfs tot in hun volwassenheid. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het
na verloop van tijd weer goed. Toch hebben kinderen van gescheiden ouders ongeveer dubbel zoveel
problemen als kinderen uit intacte gezinnen (Spruijt 2010).
Op dit moment hebben we in gemeente Huizen geen soortgelijk aanbod waar jongeren en ouders
gebruik van kunnen maken. Consulenten hebben aangegeven dat er behoefte is aan laagdrempelig
aanbod om zowel ouders als jongeren te kunnen ondersteunen. Nu worden er vaak zwaardere zorg
ingezet die in sommige gevallen niet noodzakelijk is en vervangen kan worden door het aanbod van
Villa Pinedo. Het advies is om het aanbod van Villa Pinedo voor één jaar af te nemen met de
mogelijkheid om dit met één jaar te verlengen.

Alternatieven
Het college kan ervoor kiezen het aanbod van Villa Pinedo niet af te nemen. Op dit moment hebben
we geen vergelijkbaar alternatief voor kinderen en ouders in onze gemeente.
Financiën
Voor €15.000 excl. btw per jaar is dit aanbod vrij toegankelijk voor alle ouders en jongeren in Huizen
(€18.150 incl. btw). Vanuit het beleidsplan is er budget beschikbaar gemaakt voor het versterken van
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jeugdigen en gezinnen. Dit is incidenteel budget dat beschikbaar is tot en met 2022. Er is voldoende
budgetruimte om Villa Pinedo hieruit te bekostigen (Versterking Jeugdigen en gezinnen, 7153020,
438100).
Vanaf 2023 is er op dit moment geen budget beschikbaar voor Villa Pinedo. Wanneer we de
samenwerking voort willen zetten na 2022, moet er gekeken worden naar de financiële mogelijkheden
hiervoor.

Communicatie
Het aanbod van Villa Pinedo wordt onder de aandacht gebracht van de inwoners van Huizen. Dit zal
via verschillende mediakanalen gebeuren en diverse keren per jaar. Villa Pinedo levert de
communicatiemiddelen aan en gemeente Huizen verspreid deze middelen.
Uitvoering en evaluatie
Begin volgend jaar start er een werkgroep 'complexe echtscheidingen’. Deze werkgroep gaat kijken
hoe we het aanbod Villa Pinedo kunnen borgen in de werkwijze van consulenten.
In het vierde kwartaal 2021 evalueren we het gebruik van Villa Pinedo onder zowel ouders als
jongeren (zowel kwalitatief als kwantitatief). Aanvullend brengen we ook de ervaringen van
consulenten met dit aanbod in kaart. Op basis van deze evaluatie wordt bepaald of het aanbod
nogmaals wordt afgenomen.

Bijlagen
- Offerte Villa Pinedo

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

S. Hooft van Huysduynen
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