
 

 

 

 

PRIJSLIJST DURVEN DOEN  

Samenwerken met Single SuperMom om moeders en kinderen in uw 
omgeving perspectief te bieden met de trainingen van Durven Doen!  

 

STARTPAKKET DURVEN DOEN  

 

Met het startpakket Durven Doen kunt u zelf de trainingen tegen minimale kosten aanbieden aan 
moeders in uw werkgebied. Dit pakket bestaat uit: 

• Een samenwerkingsgesprek waarin u uitleg krijgt over de methodiek en waarin we een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen.  

• Wervingsmateriaal: 1000 flyers en een roll-up banner.  

• Handleiding voor coaches (de training vraagt minimaal één coach per 10-16 deelnemers, de maximale 
groepsgrootte is 16 deelnemers).  

• Gratis werkboeken en agenda’s voor de deelnemers. 

• Digitale ondersteuning van de deelnemers via het digitale platform van Single SuperMom.  

Maakt u gebruik van het startpakket dan dient u zelf zorg te dragen voor: 

• Werving en begeleiding van (vrijwillige) ervaringsdeskundige coaches. 

• Professionele kracht voor het geven van de trainingen. 

• Werving en begeleiding van deelnemers. 

• Een start- en afsluitbijeenkomst voor (geïnteresseerde) deelnemers. 

• Een locatie waar de trainingen gegeven kunnen worden, incl. benodigdheden voor de training, zoals een flap- 
over, videoscherm met internetaansluiting en schrijf- en tekenmateriaal voor de deelnemers. 

• Kinderactiviteiten voor de kinderen van de deelnemers. 

Kosten startpakket voor 10-16 deelnemers: € 985,- (BTW VRIJ)* 
Samengesteld uit: € 425 opstartkosten en kennismakingsgesprek + € 200 flyers, € 100 banner + 10 – 16 x werkboek, 
agenda en handleiding trainers (gratis) + 4 uur support €260.  

Kosten startpakket voor 10-16 deelnemers in partnergemeenten: gratis* 
Zit uw organisatie in een van de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Gorinchem, Middelburg, 
Haarlemmermeer of Rotterdam? Dan is het startpakket gratis. Flyers en banners zijn hier niet bij inbegrepen.                    
Wilt u daarvan gebruik maken, dan brengen we hiervoor € 300 in rekening.  

 



 

 

 

STARTPAKKET DURVEN DOEN PLUS 
 

Met het startpakket Durven Doen Plus verzorgen wij samen een compleet jaarprogramma voor uw 
organisatie. Dit pakket bestaat uit: 

• Een kennismakingsgesprek waarin we bespreken hoe uw doelgroep het meeste uit de trainingen kan halen en 
waarin we een gezamenlijke planning maken. Ook bespreken we hoe we de samenwerking schriftelijk 
vastleggen. 

• Wervingsmateriaal: 1000 flyers, een banner (o.a. voor gebruik tijdens een startbijeenkomst) en vermelding van 
de training op het digitale platform van Single SuperMom. 

• Werving en training van vrijwillige coaches voor uw organisatie. 

• 7 trainingen door een professionele kracht van Single SuperMom en een vrijwillige coach. 

• Werkboeken en agenda’s voor de deelnemers. 

• Digitale ondersteuning van de deelnemers via het digitale platform van Single SuperMom. 

Samen zorgen we voor: 

• Een start- en afsluitbijeenkomst voor geïnteresseerde alleenstaande moeders. 
 

Maakt u gebruik van het startpakket plus dan dient u zelf de volgende zaken te regelen: 

• Werving van deelnemers. 

• Begeleiding van deelnemers volgens de samenwerkingsovereenkomst. 

• Een locatie waar de trainingen gegeven kunnen worden, incl. benodigdheden voor de training, zoals een flap-
over, videoscherm met internetaansluiting en schrijf- en tekenmateriaal voor de deelnemers.  

• Kinderactiviteiten voor de kinderen van de deelnemers. 
 

Kosten pakket Durven Doen op locatie: € 12.500,- (BTW VRIJ)* 
Samengesteld uit: € 425 opstartkosten en kennismakingsgesprek + € 200 flyers, € 100 banner, handleiding, 
werkboeken en agenda’s gratis, online ondersteuning € 260, trainingen 7 x € 1.000 + start- en afsluitbijeenkomst  
€ 4.515. 

EXTRA: SUPERKIDS KINDERACTIVITEITEN 
Single SuperMom weet dat het ontbreken van een goede opvang van de kinderen voor alleenstaande moeders 
een enorme drempel is voor deelname aan trainingen. De ervaring leert ook dat alle moeders hun kinderen 
meenemen naar de trainingen. Mocht u zelf niet in staat zijn de kinderactiviteiten te organiseren, dan kan Single 
SuperMom dit ook voor u doen. Wij zorgen er dan voor dat de kinderen een leuke tijd hebben als hun moeders de 
training volgen.  

Kosten kinderopvang per training per kind € 15,-. 
 

* Alle prijzen in deze prijsl ijst zi jn exclusief reiskosten (€ 0,30/km).  

SINGLE SUPERMOM 
Single SuperMom is het grootste (online) netwerk van alleenstaande moeders in Nederland. Met dit netwerk 

bereiken we alleenstaande moeders met verschillende achtergronden. We zetten ons netwerk in om moeders te 

ondersteunen, gericht op maatschappelijke activatie, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Daarnaast 

komen we op voor de belangen van alleenstaande moeders en adviseren we (overheids)organisaties over inclusief 

beleid voor deze doelgroep.  

Bent u op dit moment niet geïnteresseerd in Durven Doen, maar zou u wel gebruik willen maken van de expertise van Single 
SuperMom? Kijk op onze website www.singlesupermom.com wat wij nog meer voor u kunnen doen.  

 

http://www.singlesupermom.com/

