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VOORWOORD
Kinderen hebben volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) het recht
zich optimaal te ontwikkelen. Zij hebben daarvoor omstandigheden nodig die gunstig en stimulerend
zijn. Ik heb zelf ervaren dat dit recht, ook in Nederland, niet vanzelfsprekend is. Als alleenstaande
moeder zonder huis en inkomen, behoorde de tijd die de mooiste van je leven hoort te zijn, voor mij
tot de meest verdrietige. Ik weet wat het is om tijdens je zwangerschap niet op een roze wolk te zitten,
hoezeer de omgeving dit ook verwacht, maar je angstig, nerveus en verdrietig te voelen.
Na de geboorte van mijn zoon Floris, wist ik zeker dat het leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Net zo
zeker wist ik dat ik voor hem en voor mezelf iets van het leven moest maken; dat ik economisch
zelfstandig moest worden en dat ik een betere moeder zou zijn, wanneer ik mee kon doen in het
arbeidsproces en in de samenleving. Daarvoor miste ik op dat moment echter nog de zelfliefde en het
vertrouwen. Omdat ik weet hoe moeilijk het is om vanuit eenzaamheid en verdriet, zonder netwerk en
toekomstperspectief iets op te bouwen, startte ik in 2008 Single SuperMom. Om mezelf en andere
moeders te versterken.
Dat is gelukt. Inmiddels is Single SuperMom het grootste platform voor en netwerk van alleenstaande
moeders in Nederland. Wij krijgen dagelijks tientallen vragen van moeders die in dezelfde positie
zitten als ik destijds. Moeders die vaak te maken hebben met meerdere problemen en niet meer
weten hoe ze hun situatie kunnen verbeteren. Veelal zijn dit ook moeders die nauwelijks of geen
netwerk hebben. Alleenstaande moeders lopen in Nederland niet alleen het grootste risico in armoede
te leven, ze behoren ook tot de eenzaamste groep.
Om deze moeders te helpen, hebben we als Single SuperMom een methodiek ontwikkeld die hen
helpt weer grip te krijgen op hun leven, zodat zij weer perspectief zien: Durven Doen!. Dankzij de
steun van het ministerie van SZW, gemeentes en fondsen hebben we deze methode landelijk kunnen
uitrollen. We hebben een Durven Doen Tour georganiseerd waarmee we alle provincies hebben
aangedaan. De tour leverde twintig druk bezochte evenementen op in negentien verschillende
gemeenten. Moeders konden tijdens deze evenementen een workshop volgen en werden
gemotiveerd de trainingen online of met het werkboek te gaan doen. We hebben ruim 1100
werkboeken uitgedeeld en de online trainingen zijn gemiddeld ook zo’n 1100 keer bekeken.
Omdat we merkten dat veel moeders ook graag trainingen op locatie wilde volgen, hebben we met
ondersteuning van onder meer het Oranjefonds, het VSB Fonds en lokale en provinciale regelingen
Durven Doen Traint! opgezet en uitgevoerd. Dit traject hebben we in zestien gemeenten uitgevoerd.
Durven Doen Traint! bestaat uit negen bijeenkomsten: een startbijeenkomst, zeven trainingen en een
feestelijke afsluitende bijeenkomst. Bijna maandelijks konden we samen met de wethouders
certificaten uitreiken aan moeders die straalden. In een aantal gemeenten ronden we nu de laatste
trainingen af en een aantal gemeenten waar de trainingen zijn aangeboden, heeft al laten weten dat
we hiermee door mogen gaan. Ook hebben zich nieuwe gemeenten aangemeld. Movisie heeft Durven
Doen! opgenomen in het overzicht van succesvolle interventies gericht op arbeidsparticipatie voor
vrouwen, dat zij op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van OC&W heeft opgesteld.
Durven Doen! is een cadeau geweest voor alleenstaande moeders, een sterke tool die levens heeft
veranderd.
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Alle gemeenten waar we Durven Doen Traint! hebben gegeven, zijn enthousiast. Daar staan helaas ook
veel gemeenten tegenover bij wie wij de methodiek vergeefs hebben aangeboden. Uit het afstudeeronderzoek naar samenwerkingspartners dat Jette van Loozenoord* in 2018 en 2019 voor ons
uitvoerde, komen twee duidelijke conclusies naar voren. Alleenstaande moeders vinden Durven Doen!
nodig en hebben grote behoefte aan wat de methodiek biedt. Gemeenten en potentiële
samenwerkingspartners zien deze noodzaak nauwelijks en zijn zelfs wanneer we door de
ondersteuning van de ministeries in staat zijn de trainingen tegen zeer geringe kosten aan te bieden,
maar mondjesmaat bereid dit aanbod af te nemen.
Wij hebben hierover een aantal keer met ambtenaren van de ministeries van SZW en OC&W
gesproken en we hebben ons zorgen hierover uitgesproken tegenover staatssecretaris Van Ark. Zij
heeft ons toegezegd Durven Doen! onder de aandacht van gemeenten te brengen. Later heeft ook
minister Koolmees ons laten weten dat hij zich hiervoor zal inzetten . We zijn ervan overtuigd dat we
Durven Doen! en Durven Doen Traint! met de aanbevelingen van Movisie, de staatssecretaris en
minister Koolmees de komende jaren verder kunnen uitbreiden.
Wij zijn trots op wat we de afgelopen twee jaar met Durven Doen! en Durven Doen Traint! zowel op
locatie als online hebben bereikt en wat we voor moeders hebben kunnen betekenen. We zijn ook
trots dat we u deze rapportage kunnen aanbieden, waarin we de resultaten van Durven Doen! en
Durven Doen Traint! verantwoorden. Durven Doen! en Durven Doen Traint! is mogelijk gemaakt door
het ministerie van SZW - de Regeling armoede- en schuldenproblematiek (vijfde tijdvak) - en
cofinanciering van gemeenten, een provincie en fondsen. Ik wil u allen hiervoor namens de moeders
die hebben deelgenomen, hartelijk danken.
De baby die in mijn buik zat toen ik op straat belandde, is inmiddels een zoon van 1.85 meter. Een
zelfverzekerde 16-jarige, die weet wat hij wil en daar ook voor gaat. In februari is hij verkozen tot
Amsterdammertje van het jaar voor zijn werk voor kinderen van ouders in armoede en hij
vertegenwoordigt Nederland in het European Youth Parliamant. Daar ben ik als moeder trots op.
Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Echte armoede is het jezelf niet
gunnen om die armoede te ontstijgen en je talenten te ontwikkelen. Met Durven Doen! en Durven
Doen Traint! laten we moeders zien dat je invloed hebt op je eigen omstandigheden en dat je die zelf
kunt verbeteren. Mijn zoon houdt kinderen in armoede dezelfde spiegel voor.
Tot slot wil ik graag een aantal mensen bedanken voor hun inzet voor Single SuperMom en Durven
Doen!. Als eerste minister Wouter Koolmees en staatsecretaris Tamara van Ark voor het mogelijk
maken van Durven Doen!. Daarnaast Jacqueline Prins, directeur ministerie OCW voor haar adviezen en
steun, Jetty Loozenoord die met haar onderzoek een belangrijke bijdrage leverde aan deze rapportage,
psychologen Suzan Dechering en Mirjam Windrich en klinisch psycholoog Pandora Visser want zonder
hun expertise was Durven Doen! niet zo effectief als de methode nu is. Vormgever Cizelia Satia Prata
voor de prachtige ontwerpen van het werkboek en de agenda. De trainers en coaches wil ik bedanken
voor de wijze waarop ze Durven Doen! en Durven Doen Traint! hebben laten werken voor moeders.
Alle wethouders en fondsen voor het mede mogelijk maken van Durven Doen en Durven Doen Traint!.
En natuurlijk kan ik alle moeders en vrijwilligers niet genoeg bedanken voor hun inzet. Zij laten ons
keer op keer weten wat het betekent om alleenstaande moeder te zijn, waarmee ze een onmisbare
bron van informatie zijn.
Ik wens u veel leesplezier.
Eva Yoo Ri Brussaard
Single SuperMom
*

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn opgenomen in deze rapportage.
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1 INLEIDING
De stichting Single SuperMom zet zich in voor alleenstaande moeders op of onder de armoedegrens.
Dit doet zij door middel van lotgenotencontact, voorlichting en gratis activiteiten en trainingen. In
2018 heeft Single SuperMom samen met (klinisch) psychologen, ervaringsdeskundigen en
alleenstaande moeders een methodiek ontwikkeld voor alleenstaande moeders die te maken hebben
met multiproblematiek en sociaal isolement. Durven Doen!
Durven Doen! helpt moeders in zeven trainingen door realistische doelen te stellen stap voor stap
weer grip te krijgen op hun leven. In 2018 hebben we de methodiek ontwikkeld en vanaf 2019 hebben
we Durven Doen aangeboden aan moeders en organisaties in heel Nederland. Tot we deze methodiek
ontwikkelden, organiseerden wij als Single SuperMom onze activiteiten en trainingen zelf. We zagen al
snel dat sommige moeders het erg prettig vonden om de trainingen thuis te kunnen volgen,
bijvoorbeeld omdat het volgen van een training met andere moeders nog een stap te ver was. Andere
moeders vonden het jammer dat ze de trainingen niet samen met anderen op locatie konden volgen of
kwamen met de online trainingen niet verder. Met steun van gemeenten en landelijke fondsen
hebben we daarom Durven Doen Traint! ontwikkeld en uitgerold. We hebben moeders trainingen op
locatie aangeboden, een netwerk, support en in een aantal gemeenten ook extra bijeenkomsten.
De alleenstaande moeders voor wie we de methodiek hebben ontwikkeld, vormen een complexe
doelgroep. Het wantrouwen tegenover hulpverleners is groot. Veel moeders hebben al eerder zonder
succes een of meerdere trajecten gevolgd. Om hen te motiveren, zijn veel contactmomenten nodig. Je
bent er niet met het mailen van een uitnodiging voor een evenement of een training. Voor potentiële
samenwerkingspartners voor Durven Doen Traint! stelden wij als voorwaarden dat de trainingen gratis
werden aangeboden (dankzij de ondersteuning van de ministeries en fondsen konden wij hen immers
alle materialen ter beschikking stellen) en dat in gratis kinderopvang werd voorzien. Uit ervaring met
eerdere trainingen weten we dat moeders niet komen wanneer er niets is geregeld voor hun kinderen.
We hebben geleerd dat deze opzet het vinden van samenwerkingspartners niet eenvoudig maakt. In
totaal hebben we 429 organisaties – gemeenten, welzijnsinstellingen, vrouwenorganisaties en andere
organisaties die werken met of voor alleenstaande moeders – benaderd met de vraag of zij Durven
Doen Traint! wilden aanbieden. Hierop kregen we vanuit de organisaties slechts 34 reacties. Van deze
34 organisaties hebben er uiteindelijk zes Durven Doen Traint! afgenomen. Dit betekende dat wij de
trainingen als Single SuperMom in veel steden toch zelf hebben moeten aanbieden. Dit heeft een
groot beslag gelegd op de organisatie. Van de gemeenten die we hebben benaderd, hebben er vijftien
Durven Doen Traint! ondersteund. De bijdragen van de gemeenten dekten echter niet alle kosten om
het hele traject op locatie aan te kunnen bieden. Dankzij de bijdrage van het Oranjefonds en VSB is dit
toch gelukt. In totaal hebben zo bijna 350 moeders Durven Doen Traint! in hun eigen woonplaats
kunnen volgen. Het geven van de trainingen op locatie had een grote meerwaarde. Met name doordat
de deelnemers hechte netwerken vormden, die veelal na de trainingen zijn blijven bestaan.
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2. ONTWIKKELING VAN
DE METHODIEK EN DE
MIDDELEN
Iedere moeder heeft een andere achtergrond en levensloop. We delen echter allemaal de behoefte
aan een gelukkig en gezond leven met onze kinderen. Daarnaar blijven alle moeders streven, ook als
de omstandigheden grote uitdagingen vormen. Sommige moeders lukt het echter niet (meer) zonder
hulp in hun eigen (levens)behoefte te voorzien en hun streven om te zetten in handelen. Zij zijn
vastgelopen en zien geen mogelijkheden meer om zelf in beweging te komen. Dit was voor ons het
startpunt voor de methodiek Durven Doen!
Wie geld heeft kan hiervoor een cursus volgen, een coach inschakelen of een time out nemen. Als je
langdurig in de bijstand zitten, zie je geen enkele mogelijkheid meer om je eigen hulp in te schakelen.
Uit de ervaringen die moeders delen via onze platforms weten we dat zij professionele hulpverleners
en klantmanagers van gemeenten eerder als bedreiging ervaren dan als hulp en dat de uitkering vaak
de enige zekerheid is die ze kennen; een veilige en vertrouwde bron van inkomsten. Dit weerhoudt
moeders van stappen richting arbeidsmarkt.
Voor het ontwikkelen van de methodiek hebben wij verschillende bestaande interventies voor de
diverse problemen waarmee alleenstaande moeders te maken hebben, naast elkaar gelegd. We
hebben ze beoordeeld op effectiviteit voor onze doelen (stappen naar participatie en economische
zelfstandigheid) en vanuit onze expertise op geschiktheid voor de doelgroep. Ook hebben we ons laten
inspireren door vaak prachtige en aansprekende materialen, zoals agenda’s, succesvolle coaching
programma’s en passion planners.
Toen we in grote lijnen wisten hoe de trainingen eruit moesten zien, hebben we brainstormsessies
georganiseerd met vrijwilligers van Single SuperMom, onder wie vormgever Cizelia Satia Prata. Hierin
hebben we de ‘look and feel’ vastgesteld. We hebben gekozen voor een inspirerende, vriendelijke layout en een laagdrempelige, liefdevolle en warme tone of voice. We wilden de moeders iets moois
geven: een werkboek dat uitnodigt om ermee aan de slag te gaan en een agenda die als constante
reminder aan het streven naar een beter leven naast je bed kan liggen, in een handtas past of op de
bodem van een kinderwagen.
Om de methodiek inhoudelijk op te zetten hebben we een werkgroep gevormd met psychologen
Susan Dechering en Mirjam Windrich. Susan Dechering is oprichter van Miss Psychology en kent de
doelgroep van Single SuperMom goed. Ze gaf regelmatig workshops voor Single SuperMom en werkte
op vrijwillige basis als online coach voor de stichting. Mirjam Windrich is al sinds 2001 via de
Universiteit van Amsterdam en later als ondernemer bezig met het geven van psychotherapie via
internet. Susan en Mirjam hebben gezamenlijk de opdrachten in het werkboek opgesteld, Mirjam
heeft daarnaast ook bijgedragen aan de online trainingen. Naast de psychologen bestond de
werkgroep ook uit een aantal journalisten en tekstschrijvers, die als alleenstaande moeder al als
vrijwilliger voor Single SuperMom werkten. Zij hebben met name de achtergrondinformatie verzameld
en bewerkt voor de doelgroep. Via onze sociale media hebben we moeders opgeroepen ervaringen en
quotes aan te leveren waarvan ze gelukkig werden. Deze kregen een prominente
plek in de lesmaterialen.
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Op het moment dat we alle onderdelen hadden, kwam Pandora Visser als huispsycholoog bij Single
SuperMom in dienst, eerst als werkstagiaire, later als betaalde kracht. Zij heeft van alle materialen een
geheel gemaakt. Ze vertaalde de bijdragen van de psychologen in begrijpelijke, laagdrempelige teksten
en verzorgde samen met Mirjam Windrich de eindredactie van de andere bijdragen. Samen met Cizelia
Satia Prata en Eva Yoo Ri Brussaard heeft zij ervoor gezorgd dat de lesmaterialen echt het cadeautje
zijn geworden dat wij moeders gunden.

If opportunity knocks…
Zowel Cizelia Satia Prata als Pandora Visser leerden Single SuperMom kennen omdat ze zelf als
alleenstaande moeder op zoek waren naar lotgenoten. Cizelia was nog maar kort in Nederland en
sprak toen ze bij ons aanklopte maar een beetje Nederlands. Ze kwam naar Nederland omdat zij haar
dochter een leven met beide ouders gunde, maar miste de Braziliaanse warmte. Wij waren direct onder
de indruk van haar ontwerpen. Door de samenwerking met Single SuperMom vond zij haar plek in
Nederland en bouwde ze een netwerk op. Hierdoor kon ze haar baan in de horeca met onmogelijke
uren en daardoor veel stress inruilen voor een baan die aansloot bij haar opleidingsniveau.
Tegenwoordig zet zij zich samen met andere hoogopgeleide Spaans- en Portugeestalige moeders voor
Single SuperMom in voor alleenstaande Latina moeders in Amsterdam. Zij helpt hen hun weg te vinden
in Nederland.
Pandora Visser kwam twee jaar geleden met een piepklein babytje in een omslagdoek naar een Single
SuperMom Pak-je-kansbijeenkomst’ in Amsterdam. Ze had net haar studie Klinische
Ontwikkelingspsychologie afgerond. Meteen na haar opleiding raakte ze ongepland zwanger. De vader
van het kind vertrok, waardoor Pandora er alleen voor stond. Na de geboorte van haar dochtertje deed
ze vrijwilligerswerk voor Humanitas in Almere, waar ze onder meer aan het project ‘Gezin en Verlies’
werkte. Zij organiseerde lotgenotengroepen voor kinderen die te maken hadden met verlies. Hoewel ze
deed wat ze het liefste deed: kinderen in een moeilijke situatie helpen, was zij niet gelukkig. Omdat ze
een uitkering had, moest ze trajecten volgen met andere moeders, van wie er veel naast multiproblematiek ook problemen hadden met de Nederlandse taal. Achteraf kan ze zien dat ze daar veel
van heeft geleerd, maar op dat moment had ze, als afgestudeerde therapeut, niets aan die trajecten.
‘If opportunity knocks, open the door’. Dat was wat Pandora dacht ze de deur opende van het pand aan
de Rijnstraat dat op dat moment werd opgeknapt voor Single SuperMom. Haar klantmanager had geen
bezwaar tegen een werkstage en ze kon direct aan de slag met de lesmethoden van Durven Doen!. Na
zes maanden werd konden we haar een contract aanbieden en voerde ze het werk betaald uit. Dankzij
de werkervaring die Pandora bij Single SuperMom opdeed, gingen er ook andere deuren open.
Inmiddels werkt zij bij de gemeente Haarlemmermeer. “Opeens ben je dan veel dichter bij je doel dan je
had durven dromen.”

Resultaat
We hebben de methodiek en middelen ontwikkeld die nodig zijn om de succesvolle aanpak van Single
SuperMom met Durven Doen! structureel in te kunnen zetten als traject voor ondersteuning van een
duurzaam veranderingsproces voor alleenstaande moeders die zijn vastgelopen door armoede en
sociaal isolement. Movisie heeft de methodiek opgenomen in haar inventarisatie van succesvolle
interventies gericht op arbeidsparticipatie voor vrouwen, die zij op verzoek van de directie
Emancipatie van het ministerie van OC&W heeft opgesteld. De trainingen krijgen in 2020 een vervolg
in de gemeenten Amsterdam, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Weert, Gorinchem, Haarlem, Haarlemmermeer en we gaan
door met de promotie. Daarnaast blijven de e-trainingen online beschikbaar.
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3. WERVEN VAN
SAMENWERKINGSPARTNERS
Zowel voor Durven Doen! als voor Durven Doen Traint! hebben we samenwerkingspartners gezocht.
Voor Durven Doen! ging het hierbij om partners die moeders op het online aanbod konden wijzen en
ook in het vervolgtraject een rol zouden kunnen spelen. Hiervoor hebben we de Durven Doen! Tour
opgezet. Deze tour bestond uit brede, laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten of talkshows met
workshops en een voorlichtingsmarkt, waar moeders werden gewezen op aanbod van collegaorganisaties en gemeenten.
In eerste instantie hebben we hiervoor de gemeenten benaderd waar we al actief waren: Utrecht, Den
Haag, Amsterdam, Gorinchem en Haarlemmermeer. Zij hebben allemaal toegezegd, waarmee we de
tour konden opzetten. Om tot een landelijke spreiding te komen, hebben we daarna andere
gemeenten aangeschreven waar veel alleenstaande moeders wonen. Hiermee konden we de tour
uitbreiden met de gemeenten Middelburg, Zaandam, Haarlem, Amersfoort, Zwolle, Weert, Groningen,
Leeuwaren, Opsterland, Súdwest-Fryslân, Rotterdam, Breda, Assen en Almere. De Durven Doen! Tour
heeft hiermee in totaal negentien gemeenten aangedaan in alle twaalf provincies.
Behalve met gemeenten, hebben we voor de tour ook samengewerkt met een groot aantal
maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor alleenstaande moeders en het tegengaan van
armoede, zoals de flying squad in Amsterdam, de armoedecoalitie in Utrecht, vrouwenorganisaties als
Dona Daria in Rotterdam, buurthuis De Mussen in Den Haag en landelijke partijen als Stichting
Kinderhulp en het Kinderzwerfboek. Deze organisaties namen deel aan de voorlichtingsmarkten.
Voor het werven van (potentiële) samenwerkingspartners voor Durven Doen Traint! hebben we eerst
alle organisaties in Nederland in kaart gebracht die met of voor alleenstaande moeders, gezinnen in
armoede en de economische zelfstandigheid van vrouwen werken. Op basis van drie criteria is
vervolgens gekeken of deze organisaties wat activiteiten en mogelijkheden betreft Durven Doen
Traint! zouden willen en kunnen uitvoeren:
•
•
•

De organisatie werkt met alleenstaande moeders of zet zich in voor alleenstaande moeders;
De organisatie wil alleenstaande moeders helpen naar o.a. economische zelfstandigheid;
De organisatie beschikt over medewerkers of vrijwilligers die de lesmethode kunnen gaan
uitvoeren.

In deze inventarisatie hebben we ook alle gemeenten meegenomen. Van de 634 organisaties die aan
deze criteria voldeden, heeft Jette van Loozenoord er in het kader van haar afstudeeronderzoek voor
Single SuperMom ter ondersteuning van de uitrol van Durven Doen Traint! 429 benaderd met de vraag
of zij geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van de trainingen op locatie. In de mail die naar deze
organisaties is gestuurd, zijn doel en noodzaak van de trainingen toegelicht. Ook is de organisaties
verschillende vormen van samenwerken aangeboden, afhankelijk van de mogelijkheden die zij zelf
hebben voor onder meer het organiseren van een startbijeenkomst en het werven van een trainer en
vrijwilligers.
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Organisaties die geen interesse hadden, is nadrukkelijk gevraagd wel te reageren op de mail en de
korte vragenlijst die hierin was opgenomen, zodat wij meer inzicht zouden krijgen in de redenen van
organisaties om Durven Doen Traint! wel of niet met ons uit te willen voeren.
Van de 429 organisaties die wij op deze wijze hebben geïnformeerd, hebben er 34 gereageerd. Hiervan
waren er 19 niet geïnteresseerd in samenwerking met Single SuperMom. De redenen die zij opgaven
waren onder meer dat het aanbod niet aansluit op hun doelgroep of dat zij alleenstaande moeders op
wie Durven Doen! zich richt, doorverwijzen naar (school)maatschappelijk werk.
Van de resterende 15 gaf een aantal aan geen mogelijkheden te hebben om Durven Doen Traint! aan
te bieden, maar bijvoorbeeld wel geïnteresseerd te zijn om de moeders na afloop van de trainingen
verder te begeleiden. Een aantal wilde eerst meer informatie. Uiteindelijk heeft deze manier van
werven 6 samenwerkingsorganisaties opgeleverd, waarbij opviel dat dit met name kleine
migrantenorganisaties zijn die uitsluitend met vrijwilligers werken. Zij missen echter vaak de capaciteit
en kwaliteit om Durven Doen Traint! aan te kunnen bieden. Uitzonderingen hierop zijn Dona Daria
(Rotterdam) en De Mussen (Den Haag), die wel tot de grote organisaties gerekend kunnen worden. De
respons onder de overige grotere vrouwen- en welzijnsorganisaties was vrijwel nihil.
Vanwege de geringe respons op de mail, hebben we tientallen gemeenten gebeld om hen te
informeren over de mogelijkheden van Durven Doen Traint!. Dit leverde door het hele land
uitnodigingen op om op gesprek te komen. De belangstelling voor onze expertise blijkt groot, met
name bij gemeenten, maar tot een concrete vraag naar het aanbieden van Durven Doen Traint! leidde
deze gespreken niet. Argumenten hiervoor waren onder meer dat het aanbod niet voldoende aansluit
bij prioriteiten van het college, dat alleenstaande moeders geen aparte doelgroep vormen voor de
gemeente, dat zij geen methodieken wil steunen of dat geld gelabeld is voor voorzieningen. In de het
interesseren van gemeenten is, zeker gezien de opbrengst, ongelooflijk veel tijd gaan zitten.
Naast de wervingsactie via mail, hebben wij heel 2019 en begin 2020 gebruikt om in contact te komen
met potentiële samenwerkingspartners voor Durven Doen. Dit hebben we onder meer gedaan door
deel te nemen aan bijeenkomsten en participatiemarkten, door te netwerken en door ons aan te
sluiten bij samenwerkingsverbanden en allianties als de Nederlandse Vrouwenraad en de alliantie
kinderarmoede.
Om toch ook trainingen op locatie te kunnen geven, hebben we bij 36 gemeenten en provincies
aanvragen gedaan in het kader van subsidieregelingen voor armoedebestrijding. Hoewel dit vaak ook
lange en tijdrovende trajecten waren, bleek dit de meest succesvolle manier om de trainingen aan te
kunnen bieden. Omdat deze manier van ‘werven’ echter geen samenwerkingspartners opleverde,
betekende het in de praktijk dat we, anders dan we hadden voorzien, alsnog veel trainingen zelf
hebben moeten geven. Dit zette niet alleen de capaciteit van de stichting onder druk, maar bood ook
minder mogelijkheden om onze kennis over te dragen dan we met het project beoogden.
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4. WERVEN VAN
DEELNEMERS
Het doel was dat minimaal 2000 alleenstaande moeders gebruik hebben gemaakt van Durven Doen!
Voor het werven van de moeders zijn we met de Durven Doen Tour door heel Nederland getrokken
om moeders te motiveren de online trainingen te gaan doen (zie 4.2). Voor Durven Doen Traint!
hebben we daarnaast een tweede spoor gevolgd (zie 4.1).
Jette van Loozenoord heeft in haar onderzoek gekeken naar de motieven van moeders om deel te
willen aan trainingen op locatie, om te bepalen hoe de samenwerking met partners zou moeten
worden ingericht om goed aan te sluiten bij de doelgroep. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet op
het platform van Single SuperMom waarop 337 moeders hebben gereageerd. De resultaten zijn niet
helemaal representatief voor de doelgroep waarop Durven Doen! zich richt, omdat een deel van de
moeders die de enquête invulden al een stap verder is dan de moeders voor wie de trainingen zijn
bedoeld. Ze geven echter wel een goed beeld van de waarde die moeders die de situatie van de
doelgroep uit eigen ervaring kennen, toekennen aan het aanbod.
Van de moeders die reageerden, zegt 90% gebruik te zullen maken van de trainingen wanneer die bij
hen in de buurt worden gegeven. Van de moeders die niet eerder een training volgde (bij Single
SuperMom of een andere organisatie), geeft 60% aan dat de belangrijkste reden hiervoor is dat er
geen aanbod is als Durven Doen!, dat aansluit bij hun situatie en/of behoefte. Dit laat zien dat de
trainingen in een vraag voorzien.
Moeders die wel eerder deelnamen aan activiteiten van Single SuperMom geven als belangrijkste
reden op dat ze behoefte hebben aan contact met andere alleenstaande moeders en dat ze het
belangrijk vinden om nieuwe dingen te leren en informatie te krijgen. Persoonlijke aandacht en
begeleiding spelen hierbij een belangrijke rol. Dat er bij de activiteiten kinderopvang wordt
aangeboden, wordt door veel moeders gezien als een sterk punt van Single SuperMom. Het is voor
hen een voorwaarde om deel te kunnen nemen, omdat ze zelf geen oppas zouden kunnen betalen. De
resultaten van de enquête onder moeders hebben wij zowel meegenomen in de communicatie met
potentiële samenwerkingspartners als in de werving van deelnemers.

4.1 Durven Doen Traint!
In alle gemeenten en deelgemeenten waar wij Durven Doen Traint! hebben aangeboden, is een vaste
manier van werven ingezet, die uit verschillende onderdelen bestaat:
•
•
•
•

Een facebookcampagne gericht op de gemeente in kwestie met een oproep om naar de
startbijeenkomst te komen
Een startbijeenkomst voor moeders, die we ook inzetten om zo veel mogelijk free publicity te
krijgen door breed persberichten te verspreiden en journalisten uit te nodigen (zie bijlage 2).
Het verspreiden van flyers op locaties waar alleenstaande moeders komen
(scholen, buurthuizen, vrouwenorganisaties ed)
Presentaties voor klantmanagers van sociale zaken, waarin we hen bekend maken
met de trainingen.
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•

Gesprek met casemanagers van de gemeente, waarin we bespreken welke cliënten in
aanmerking komen voor Durven Doen Traint!

4.2 Durven Doen!

In gemeenten die de Durven Doen! Tour aandeed, maar waar we geen trainingen op locatie aanboden,
konden moeders zich tijdens de voorlichtingsbijeenkomst registreren. Moeders die dit deden, kregen
het werkboek, de agenda en werden op de hoogte gebracht van de onlinetrainingen. Zij waren met
hun registratie direct aangehaakt op ons netwerk en kregen toegang tot de besloten Facebookgroep.
Ook hebben we voor het werven van online deelnemers online middelen ingezet. We hebben de
website van Single SuperMom in het teken gezet van Durven Doen!. Het eerste wat bezoekers zien, is
een uitnodiging om gebruik te maken van de online trainingen.
Daarnaast hebben we een betaalde Facebookcampagne ingezet die de doelgroep op het nieuwe
aanbod wees en hebben we veel zelf berichten over Durven Doen! gepost via onze social media
kanalen. Moeders die zich online aanmeldden, kregen toegang tot de trainingen en een uitnodiging
om zich aan te sluiten bij een van de besloten Facebookgroep.
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5. DURVEN DOEN! IN
DE PRAKTIJK
5.1 Trainingen op locatie
Durven Doen Traint! is in zestien gemeenten uitgevoerd. In Nijmegen heeft de training een vertraging
opgelopen wegens het wegvallen van een coördinator.
De moeders kregen voorafgaand aan de trainingen het Durven Doen! werkboek en de agenda. Deze
zijn gebruikt tijdens de trainingen, maar kunnen ook als naslagwerk worden gebruikt na afloop van
Durven Doen Traint!. Voor alle locaties is een appgroep opgezet, zodat de moeders gedurende de
trainingen ervaringen konden uitwisselen en samen konden werken aan opdrachten (of daarvoor
konden afspreken). In elke appgroep nam ook een vrijwillige coach van Single SuperMom deel.
Daarnaast zijn de moeders gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de besloten
Facebookgroep en op het aanvullende aanbod op de website van Single SuperMom (aanvullende
trainingen, inspirerende youtube-filmpjes ed).
De trainingen zijn wekelijks of maandelijks gegeven. Enkele dagen voor de training kregen de
deelnemers een herinneringsmail. Een dag van tevoren kregen zij een herinnering per sms. Met
moeders die zich, meestal via de app, afmeldden, is buiten de groep om via de app contact gezocht om
hen op een positieve manier te motiveren. Door door te vragen naar de reden van de afmelding en
hen oplossingen aan te bieden voor de redenen die werden aangevoerd, konden deelnemers vaak
alsnog worden gestimuleerd om toch te komen. Dit vroeg veel tijd van de vrijwillige coaches en
trainers, maar het heeft wel in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de trainingen.

“Ook als iemand bijvoorbeeld zei zich bijvoorbeeld moe te voelen, zeiden we vaak
probeer toch te komen het zal je vast nieuwe energie geven.”
Debbi Artist, vrijwilliger Single SuperMom

Durven Doen! gaat uit van zeven stappen naar een blijvende verandering. Hieronder geven we deze
stappen weer, met een korte beschrijving van wat hoe deze stappen in de praktijk door deelnemers
werden ervaren en wat zij opleverden. In de praktijk riepen de stappen in de verschillende groepen –
los van alle individuele verhalen en emoties – vergelijkbar reacties op. Die beschrijven we hieronder in
hoofdlijnen:
•

Stap 1: onderzoeken: moeders leren inzicht krijgen in hun situatie en hoe zij daar nu mee
omgaan en mee om zouden willen gaan.
De moeders gaven aan eenzaamheid te ervaren en geen netwerk te hebben, sommigen hebben
huisvestingsproblemen en allen hebben een laag inkomen, schulden en worstelen daarmee.
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•

Stap 2: Toekomst dromen: moeders formuleren op een positieve manier wat
ze voor zichzelf zouden willen.
Tijdens deze tweede stap waren veel moeders emotioneel, ze ervaren veel onrust in hun hoofd
door het leven in armoede, hebben negatieve belemmerende gedachten en angsten. Sommige
moeders geven aan dat ze hun kind nooit alleen durven te laten, waardoor ze niet weten hoe ze
zouden moeten werken of een opleiding volgen. Het is voor veel moeders lastig om de
belemmeringen niet te zien en na te durven denken over hun dromen en wat ze wél zouden
willen.
De moeders vonden het maken van een moodboard erg leuk.
Murnice Veldema, Vrijwilliger

•

Stap 3: Doelen stellen: moeders leren realistische en haalbare doelen te stellen.
Tijdens deze bijeenkomst hebben moeders aan de hand van hun dromen, doelen leren
vaststellen en vragen stellen als: waarop heb ik invloed en waarop niet? Wat kan ik loslaten en
hoe doe ik dat? Ook zijn zij ingegaan op het stellen van prioriteiten in het leven. Dit is een
intensieve bijeenkomst, bij veel trainingen kwamen er veel emoties los. Het blijkt best eng om
zelf verantwoordelijkheid te nemen.

•

Stap 4: Kunnen: moeders leren wat er nodig is om te veranderen en welke belemmeringen een
rol spelen.
In deze training zijn moeders bezig geweest met vragen over onder meer motivatie en
vaardigheden. Zij zijn bij zichzelf nagegaan of de omstandigheden aanwezig zijn in hun leven
om te veranderen, maar ook of ze er mentaal klaar voor zijn om de stap naar een ander leven
te zetten. Dit zijn belangrijke vragen die behoorlijk wat zelfinzicht vergen. Stof tot nadenken
voor de moeders! Maar veel deelnemers merkten ook dat ze daar voor het eerst sinds lange tijd
weer ruimte voor hadden.

•

Stap 5: Plannen: Hoe ziet de weg naar het doel eruit?
In deze training hebben moeders concrete stappen geformuleerd die ze willen zetten om hun
doel te bereiken. Hieraan hebben we ook een tijdspad gekoppeld. Daarnaast hebben we met de
moeders teruggekeken op de stappen die ze al hadden gezet. Dit motiveerde om met meer
vertrouwen te plannen. Ze zien dat ze inderdaad al vooruitgang hebben geboekt, soms zonder
zich daar al heel erg bewust van te zijn. Dat zorgt voor trots.

•

Stap 6: Doen: beginnen is een ding, maar het volhouden van verandering is nog veel
moeilijker.
In deze trainingen hebben moeders voorbeelden benoemd van wat er zou kunnen gebeuren
waardoor ze weer in hun oude, vaak weinig ondernemende, gedrag terugvallen. Het benoemen
en beschrijven van die dingen bleek voor veel moeders nog best moeilijk. Het vraagt duidelijk
moed om hierbij stil te staan, maar het maakte hen er ook van bewust dat ze inmiddels andere
keuzes kunnen maken dan ze voorheen maakten.
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•

Stap 7: Evalueren.
In de laatste training hebben moeders benoemd wat ze hadden bereikt en wat hun plannen zijn
voor de toekomst. Aan het eind van deze bijeenkomst zijn de certificaten op een feestelijke
manier uitgereikt. In veel gemeenten hebben we hiervoor de wethouder bereid gevonden of
heeft Eva Yoo Ri Brussaard de certificaten uitgereikt.

Alle moeders waren positief over Durven Doen! en gaven aan verder te willen met de training.
Ghizlain Stichbar, vrijwilliger
Alle trainingen en de inspirerende filmpjes die bij de trainingen zijn gemaakt, zijn te zien op ons You
Tubekanaal: https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom.
Uit het nagesprek met de deelnemers kwam naar voren dat de moeders de trainingen erg nuttig en
leuk vonden. Tijdens de trainingen deelden moeder hun ervaringen, gaven tips en durfden zich
kwetsbaar op te stellen. Uit de trainingen kwam duidelijk naar voren hoe eenzaam, gestrest en moe
veel moeders waren. Veel moeders kampen met lastige situaties met ex-partners; van ruzies over
bezoekregelingen tot stalken en geweld. Hierdoor werden de moeders die minder problemen hadden
gemotiveerd om te koesteren was ze hebben en dankbaar te zijn in plaats van te focussen op kleine
irritaties.
Veel moeders zijn door het volgen van de trainingen ook op andere manieren aan zichzelf gaan
werken. Zo heeft een aantal moeders contact gezocht met hun huisarts om aan trauma’s uit het
verleden te werken. Andere moeders besloten actief te solliciteren of bij hun klantmanager te
informeren naar een werktraject. Opmerkelijk was voor ons was dat elke groep ten minste twee
moeders telde die niet wisten wie hun klantmanager bij de gemeente is.
We willen als moeders verder
“Ik kwam Single SuperMom voor het eerst tegen op een beurs in de RAI. Ik was behoorlijk onder de
indruk en wou er meteen bij. Doordat we allemaal alleenstaande moeders zijn, voel je je bij hun thuis.
En succesvolle moeders zie je dan als rolmodel. Single SuperMom is een antwoord op een
maatschappelijke behoefte. We willen verder als moeders en niet blijven steken in het negatieve
stigma. Single SuperMom helpt, bijvoorbeeld met evenementen waar je van elkaar kunt leren en elkaar
kunt motiveren om zelfstandig te zijn als moeder. Het afgelopen jaar heb ik me ingezet voor het
coachen van kinderen, terwijl de moeders Durven Doen Traint! deden.“
Mounia, vrijwillige kindercoach van Single SuperMom

5.2 Online deelnemers
Ook de moeders die Durven Doen! online volgden hebben we op verschillende manieren gestimuleerd
om alle zeven stappen te doorlopen. In de besloten Facebookgroep hebben de online coaches
moeders veel complimenten en positieve feedback gegeven wanneer zij een training hadden afgerond.
Ook bleken de moeders veel te hebben aan het delen van ervaringen. In totaal zijn er in de
Facebookgroep 466 berichten gedeeld, waarop gemiddeld door 8 moeders werd gereageerd. De
online coaches hebben naast support via de website ook in de besloten groep veel ondersteuning
gegeven.
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Ondanks het veelvuldige contact met moeders die de trainingen op locatie volgden, bleek het voor
moeders die Durven Doen online deden makkelijker om alle trainingen te volgen en alle stappen te
doorlopen. De trainingen op locatie boden wel duidelijk iets extra’s. Zo hadden moeders van de
trainingen op locatie onderling meer contact. Het leverde ons ook meer inzicht op in hoe moeders met
de opdrachten omgingen en wat zij eruit haalden. Ook de evaluatiegesprekken leverden meer
informatie op dan de surveys die de moeders na afloop van de online trainingen hebben ingevuld. Dit
blijkt ook uit de resultaten (zie hoofdstuk 6). In steden waar meer moeders de trainingen online
volgden, spraken zij via de Facebookgroep wel regelmatig offline af. In regio’s waar dit niet mogelijk
was, bleek het doorbreken van de eenzaamheid voor veel moeders moeilijk. Maar er is ook een hele
grote groep stille lezers op facebook die veel meelezen en veel steun vinden aan de besloten groep.
Een paar mooie quotes van moeders die de trainingen volgden:
“Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn thuis- en werksituatie en ben gaan begrijpen dat ik het niet
alleen hoef te doen, Ik mag hulp vragen…”
“De trainingen hebben mij meer zelfvertrouwen en hoop gegeven en mij leuke contacten,
saamhorigheid en kracht opgeleverd.”
“De training heeft mij inzicht gegeven en ik weet wat ik ga doen in de toekomst.”
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6. RESULTATEN
We hebben alle moeders gevraagd na afloop van Durven Doen! een enquête in te vullen over hun
ervaringen. Wat hebben de trainingen hen opgeleverd en welk vervolg geven zij eraan? De moeders
die de trainingen op locatie hebben gevolgd, hebben we hiernaar na afloop ook mondeling gevraagd
(persoonlijke evaluatie). De online deelnemers maakte als dank voor het invullen van de enquête kans
op een cadeaubon. Op deze manier konden we ook hen feestelijk feliciteren met het volgen van alle
zeven trainingen en het hielp ons inzicht te krijgen in de resultaten van Durven Doen!
Een van de grote pluspunten is dat er door het project Durven Doen nu een methode is die werkt.
Daarnaast was het voor ons waardevol dat we dankzij de steun van het ministerie met veel gemeenten
en wijkteams in contact zijn gekomen. Winst is ook dat onze vrijwilligers met de successen van Durven
Doen Traint! een goede ingang hadden om de samenwerking met partners van de sociale kaart te
versterken, ofwel om de trainingen ook na de projectfase aan te kunnen blijven bieden, ofwel om de
moeders die de trainingen online hebben gevolgd verder te kunnen helpen en ondersteunen.
De ervaring leert dat het enthousiasme van vrijwilligers over de aanpak van Single SuperMom, mede
door de media-aandacht die zij met hun verhalen wisten te genereren, deuren van gemeenten heeft
geopend voor vervolgtrajecten. Een aantal gemeenten heeft Durven Doen! ook voor 2020 ingekocht
(zie ook hoofdstuk 2, resultaat). Daarnaast hebben we de trainingen inmiddels opgenomen in een
samenwerkingsproject met NetwerkPro waarin we moeders na onze trainingen ook begeleiding
bieden naar de arbeidsmarkt. Voor dit project hebben we een bijdrage gekregen van het GAK. Beide
resultaten zorgen ervoor dat Durven Doen! duurzaam is geworden. Als Single SuperMom blijven we de
methodiek tegen beperkte kosten aanbieden.

6.1 Resultaten enquête
Tijdens de Durven Doen! Tour zijn ruim 1100 werkboeken en agenda’s uitgedeeld. De online trainingen
zijn gemiddeld ook ongeveer 1100 keer bekeken. Voor een belangrijk deel zullen de moeders die de
trainingen met het werkboek deden ook de filmpjes hebben bekeken, maar we weten dat er ook
deelnemers waren die alleen de online trainingen hebben gedaan en dat er moeders zijn geweest die
uitsluitend het werkboek hebben gebruikt. Daarnaast hebben ruim 250 moeders Durven Doen Traint!
gevolgd bij Single SuperMom en een kleine honderd bij vrouwenorganisaties in met name Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag die de trainingen met onze materialen en begeleiding hebben gegeven.
Via de website hebben zich iets meer dan 1600 moeders aangemeld. De eerste training is 1800 keer
bekeken. Van deze deelnemers viel een groot deel af. Maar van de ruim 1117 deelnemers die ook de
tweede training bekeken, maakten 1019 moeders de hele serie af. Opmerkelijk was dat deze groep
daarmee trouwer bleek dan de deelnemers die de trainingen op locatie volgden. Van de online
deelnemers doorliep 91 procent alle stappen. Van de deelnemers die aan de trainingen op locatie
begon, maakte gemiddeld 62,5 procent het hele traject af. Positieve uitzonderingen waren Haarlem,
Haarlemmermeer, Amersfoort en Zwolle. Hier vielen van de zestien deelnemers slechts een of twee
moeders af.
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Van alle moeders die Durven Doen en Durven Doen Traint! hebben gevolgd, hebben er respectievelijk
1117 en 214 de enquête ingevuld. Dit levert de volgende beelden op:

Durven Doen!
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Durven Doen Traint!
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6.2 Netwerk versterken
Een belangrijk doel van Durven Doen! en Durven Doen Traint! is het doorbreken van isolement.
Doordat moeders andere moeders leren kennen en een netwerk opbouwen, waarop ze zowel voor
praktische hulp als voor ondersteuning een beroep kunnen doen, worden ze minder kwetsbaar. We
zijn dan ook heel blij met de gemeenten en fondsen die de waarde zien van dit netwerk en dit
ondersteunen door ontmoetingsbijeenkomsten en/of nieuwe activiteiten mogelijk te maken. In
Friesland en Zwolle was het succes van Durven Doen Traint! hiervoor aanleiding. In Rotterdam, Den
Haag en Amsterdam krijgen wij hiervoor al langer financiering. In Amsterdam kunnen we daarnaast
vanaf september dit jaar ook een wekelijks inloop in alle wijken openen, het 1ouderpunt. Hier kunnen
we alleenstaande ouders niet alleen informeren over armoederegelingen en andere mogelijkheden
voor financiële ondersteuning, maar ook over al het aanbod in de stad dat hen kan helpen zelf hun
positie te verbeteren. Dankzij de bijdragen van de fondsen konden we verspreid over het land
bijeenkomsten organiseren rond speciale dagen als Kerst, Pasen en Vrouwendag.
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7. FINANCIËN
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar de accountantsverklaring in bijlage I. In dit
hoofdstuk geven we een korte toelichting op de wijze waarop we de cofinanciering hebben
georganiseerd. We sluiten het hoofdstuk af met drie verslagen van onze ervaringen met gemeenten.
In de begroting die we bij de aanvraag bij het ministerie hebben ingediend, hebben we aangegeven
cofinanciering aan te vragen bij de gemeenten waarmee we al samenwerkten. Dit is gelukt. Al deze
gemeenten hebben ons geholpen de Durven Doen Tour mogelijk te maken. Dit bleek echter niet
voldoende om de in de aanvraag aangegeven dekking door gemeenten te halen. Om wel voor
voldoende dekking van gemeenten te zorgen, is het aantal gemeenten uitgebreid.

Durven Doen Traint!
Voor de trainingen op locatie en versterking van de netwerken, hebben we apart subsidies
aangevraagd bij gemeenten en fondsen. Hierin zijn we ten dele geslaagd. In slechts drie gemeenten
hebben we het volledige bedrag gekregen dat we hebben aangevraagd. Dit waren de gemeente
Amersfoort, Amsterdam en de gemeente Den Haag. In de provincie Friesland bleek geen enkele
gemeente bereid Durven Doen Traint! te cofinancieren. Hier hebben we gebruik gemaakt van het
provinciale Kansenfonds. Met de bijdragen van het VSB en Oranje Fonds hebben we ook hier
uiteindelijk in drie gemeenten trainingen kunnen aanbieden, waarmee ook met dit traject een landelijk
bereik hebben gerealiseerd.

Toelichting
In gemeenten waarmee we niet eerder hebben samengewerkt, hadden we extra ondersteuning nodig
omdat we hier nog geen netwerk hebben waarvan we gebruik kunnen maken. Hierin is veel capaciteit
en tijd gaan zitten. In de praktijk bleek dat we juist in deze gemeenten veelal minder kregen
toegewezen dan we hadden aangevraagd. In een aantal gemeenten moesten we onevenredig veel
doen voor het bedrag dat we uiteindelijk ontvingen. Als voorbeeld geven we hieronder een korte
beschrijving van drie processen om voor cofinanciering in aanmerking te komen.

Gemeente Zwolle
In de gemeente Zwolle lukte het ons in eerste instantie niet om met Durven Doen Traint! te starten. In
2018 hebben we een aanvraag tot cofinanciering ingediend, die is afgewezen. De reden was dat er al
netwerkbijeenkomsten waren voor moeders en het geld was op. Ook vond de gemeente het moeilijk
in te schatten onder welke afdeling de subsidie viel, omdat de problemen waar alleenstaande moeders
mee kampen zoveel gebieden raakt. In september 2018 hebben we opnieuw een subsidie aangevraagd
voor Durven Doen Traint! Nadat we hadden ingesproken in de gemeenteraad, lieten raadsleden van
Groen Links en ChristenUnie ons weten dat we gebruik konden maken van een Right tot Challenge
(R2C).
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https://www.destentor.nl/zwolle/supermom-mist-zwolse-steun-voor-arme-en-eenzame-moeders~a5568525/

Bij de tweede afwijzing van de subsidieaanvraag hebben wij direct aangegeven dat we de gemeente
zouden gaan challengen. De betreffende beleidsadviseur wist hier niets van en zou informatie
inwinnen. Een reactie liet lang op zich wachten. Na het benaderen van verschillende wethouders en
een ambtenaar die meer wist over de R2C, is er een afspraak met de gemeente tot stand gekomen. In
deze afspraak hoorden we hoe we de challenge konden indienen. Hiervoor moesten we een plan
indienen. Omdat de gemeente Zwolle hieraan andere eisen stelde dan waaraan ons oorspronkelijke
projectplan voldeed, hebben we hiervoor een nieuw plan moeten schrijven.
In januari 2019 na een tweede gesprek over ons plan voor de R2C heeft de gemeente Zwolle
aangegeven meer informatie te willen, namelijk een 0 meting onder eventuele deelnemers aan de
training. Als we die zouden aanleveren, zouden we snel antwoord krijgen op onze R2C. We hebben dus
ook nog een enquête moeten verzorgen op eigen kosten.
Begin 2019 hebben we een Durven Doen informatiebijeenkomst met *aansluitend een talkshow
georganiseerd voor inwoners van Zwolle, zodat wethouders en ambtenaren onze doelgroep konden
ontmoeten. Zelf geven ze aan deze doelgroep niet te kunnen bereiken. Een maand later kregen we van
de gemeente de vraag of zij onze financiële gegevens kon doornemen met onze financiële adviseur.
Bijna driekwart jaar na de afwijzing van de tweede subsidieaanvraag hadden we nog geen officiële
afspraak over wanneer we uitslag zouden krijgen over de ingediende R2C. Eind maart kregen we per
whatsapp te horen dat er werd gezocht naar een oplossing. Na een email aan de wethouder, kwam er
een dag later een bericht dat we voorzichtig positief mochten zijn. Een aantal dagen later volgde een
officiële uitnodiging om medio april verder te praten, zodat we zouden kunnen
overleggen hoe we onze proefperiode konden ingaan.
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Na meer dan twee jaar niet opgeven, waren we een stapje verder. In juni ontvingen we uiteindelijk de
beschikking van de gemeente Zwolle voor een subsidie van € 6.250 voor het organiseren van Durven
Doen Traint! in Zwolle op basis van een challenge. Om de subsidie definitief te ontvangen, moeten we
na afloop nog bewijzen dat we de doelgroep beter bedienen dan andere organisaties in de gemeente.
Het hele proces heeft ons zo’n 200 uur gekost (naast al het vrijwilligerswerk dat we al in deze
gemeente doen). Dit betekent dat het aanvragen van een subsidie ons meer kost dan de gemeente
voor de training betaalt.

Provincie Friesland
Na een lang traject van aanvragen van gemeentelijke subsidies, waarin we afwijzing na afwijzing
ontvingen, hebben we een aanvraag gedaan bij het Kansenfonds van de provincie. Hierop kregen we
een positieve beschikking. We konden hierdoor in de provincie Friesland op drie locaties Durven Doen
Traint! gaan geven en we kregen geld voor het versterken van ons netwerk in Friesland door
samenwerkingsverbanden aan te gaan met maatschappelijke organisaties, gemeenten, etc.
In Friesland komt de samenwerking met gemeenten moeilijk van de grond. We proberen afspraken te
maken met verschillende gemeenten (o.a. Opsterland, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en
Heerenveen), maar we merken dat gemeenten in Friesland weinig interesse hebben in een
samenwerking met Single SuperMom omdat ze al samenwerkingen hebben met grote instanties waar
de moeders bijna allemaal intern wonen. Ook hebben we hier veel maatschappelijke organisaties
benaderd, waaronder Fier. We mochten op eigen kosten workshops bij het zomerkamp van Fier
verzorgen en omdat het een fantastische kans leek om met een grote instelling samen te werken,
besloten we met vrijwilligers een week in het kamp te werken. Samen met drie enthousiaste
vrijwilligers en twee lokale vrijwilligers reisden we af naar Fier. Afgesproken was dat er ten minste 16
moeders mee zouden doen, maar bij aanvang zaten er maar 3 moeders in de klas. Ook bleken de
onkosten van de vrijwilligers in eerste instantie niet te worden vergoed. Hierop hebben wij besloten de
training te stoppen.

Good practices
Soms gaat het echter ook verrassend makkelijk. Een goed voorbeeld daarvan zijn onze contacten met
de gemeente Weert:
In oktober 2019 ontvingen wij een telefoontje van een medewerker van de gemeente Weert. Zij had
onze contactgegens gekregen via een contactpersoon bij de gemeente Haarlemmermeer, omdat wij
daar al drie jaar succesvol projecten uitvoeren met vrijwilligers. De gemeente Weert is voornemens
voor alle alleenstaande ouders in een uitkeringssituatie die in hun bestand zitten (190 ouders), een
cursus aan te bieden om ze te activeren en in hun kracht te zetten, en hierdoor een stap te laten
zetten op weg naar werk of een opleiding. Ze vragen ons om langs te komen om ons plan Durven Doen
Traint! toe te lichten. De gemeente is erg enthousiast en een tweede afspraak volgt snel. Tijdens de
tweede afspraak wordt gevraagd aan Single SuperMom of zij samen met nog een andere professionele
partij een pilot wil draaien.
Uiteindelijk bleek ook de gemeente Leeuwarden een goed voorbeeld (zie ook bijlage 1). Het project
kreeg hier een sneeuwbaleffect, waardoor er een stevig netwerk is opgebouwd met veel verschillende
activiteiten. De vrijwilligers worden door de gemeente ingehuurd. Daarmee treedt Leeuwarden in de
voetsporen van andere steden waar onze trainingen tot een netwerk leidt dat in samenwerking met
lokale organisaties in stand wordt gehouden . Wij bieden deze netwerken vanuit Amsterdam
lesmaterialen en een complete back office, waardoor ze, hoewel ze geen erkende instelling zijn, toch
over professioneel voorlichtings- en trainingsmateriaal kunnen beschikken en met een goed verhaal
voor de dag kunnen komen.
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8. VERVOLG EN
AANBEVELINGEN
We hebben de afgelopen twee en een half jaar met Durven Doen! en Durven Doen Traint! iets
opgebouwd wat toekomst verdient. Daar werken we zelf hard aan. We kunnen Durven Doen Traint! de
komende jaren uitbreiden. We merken ook dat er -langzaam, maar toch- steeds meer aandacht komt
voor de positie van alleenstaande moeders in onze samenleving.
Dat de gemeente Amsterdam ons na een motie die daartoe opriep, in staat stelt in alle wijken van de
stad een 1ouderpunt te realiseren, is voor ons een belangrijke mijlpaal. Wij kunnen alle alleenstaande
ouders hier laagdrempelig voorlichten over de minimaregelingen en voorzieningen, waarvan zij nog
steeds onvoldoende gebruik weten te maken. Ook de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den Haag
nemen in hun beleid en bij het toekennen van middelen steeds meer alleenstaande ouders als
doelgroep met specifieke mogelijkheden, problemen en behoeften mee. Niet in de laatste plaats
doordat wij dit veelvuldig onder de aandacht hebben gebracht.
We zijn blij met deze ontwikkeling, maar zij laat ook zien dat alleenstaande ouders (89% moeders)
sterk afhankelijk zijn van de gemeente waarin ze wonen voor de vraag of ze op passende
dienstverlening door de overheid mogen rekenen. Single SuperMom heeft inmiddels meer dan 12 jaar
ervaring in het werken voor en met alleenstaande ouders, met steun van fondsen, gemeenten en
ministeries. Wij weten elk jaar beter wat de ruim een half miljoen alleenstaande ouders nodig hebben.
Zowel preventief, als wanneer ze in armoede zijn beland.
We kijken met toenemende zorg naar de groeiende groep kinderen die bij een alleenstaande moeder
wordt geboren, inmiddels bijna één op de tien. Wij weten dat een kwart van deze moeders, als er niets
verandert, volgend jaar, het jaar daarna of misschien pas over drie of vier jaar, bij ons aanklopt omdat
ze het niet alleen redt. Omdat het aanvragen van kinderalimentatie nog steeds niet is afgestemd op
moeders van wie de relatie met de vader al voor de geboorte is verstoord, omdat ze door hun
zwangerschap moesten stoppen met hun opleiding vanwege gebrek aan kinderopvang voor studenten
of omdat ze in een isolement terecht is gekomen doordat er tijdens haar zwangerschap onvoldoende
oog was voor wat het betekent om je kind alleen op de wereld te zetten. Er zijn geen rijke kinderen
met arme ouders. Kinderarmoede is een gevolg van arme gezinnen.
We hebben, kortom, met twee en een half jaar Durven Doen! en Durven Doen Traint! de schaaf langs
een ijsberg gehaald. Dit leverde voldoende ijsschaafsel op om de ergste dorst van een kleine groep te
lenigen, waar een netwerk van tappunten nodig is. Daarom sluiten we dit evaluatierapport af met vijf
aanbevelingen voor hoe u ons kunt helpen om dat netwerk de komende jaren te realiseren, zodat
alleenstaande ouders in Nederland - en hun kinderen - evenveel kansen en mogelijkheden hebben als
leden van een tweeoudergezin.
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1. Landelijke dekking van passend aanbod
Provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, landelijke en lokale fondsen hebben afgelopen
jaar kennis kunnen maken met Durven Doen! en met de noodzaak van maatwerk voor alleenstaande
ouders in armoede en isolement. We hebben de methodiek door het hele land kunnen aanbieden.
Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog te steeds te veel alleenstaande moeders die het zonder trainingen
als Durven Doen! niet lukt hun situatie te verbeteren. En er zijn ook nog steeds te veel gemeenten en
landelijke op armoede gerichte fondsen die te weinig oog hebben voor de specifieke problemen van
deze doelgroep. Armoede en isolement bij alleenstaande ouders zijn geen ‘Randstadprobleem’. Een
landelijk dekkend netwerk van passend aanbod voor alleenstaande moeders (en vaders) die zijn
vastgelopen, moet er komen.

2. Onderzoek naar sociale en economische problemen
Met ruim twaalf jaar ervaringen kennen wij de doelgroep alleenstaande moeders goed. We weten
echter ook dat er nog steeds een groot kennishiaat is als het gaat om de sociale en economische
oorzaken van de problemen waarmee ten minste een kwart van de alleenstaande moeders te maken
krijgt. Er wordt regelmatig naar ons gewezen als oorzaak van problemen, maar niemand neemt de
moeite om te onderzoeken welke factoren een rol spelen in het ontstaan van onze problemen.
Waarom lukt het de helft van de moeders wel om economisch zelfstandig te zijn en alle ballen in de
lucht te houden en de andere helft niet of nauwelijks? Hoe sluit het gemeentelijke beleid aan op de
specifieke vragen en problemen van deze groep en wat werkt en wat werkt niet? Welke barrières kent
de arbeidsmarkt voor alleenstaande moeders? Onderzoek is nodig, omdat meer kennis leidt tot betere
oplossingen. In mei vragen wij alle Tweede Kamerfracties om onderzoek te ondersteunen. We hopen
op brede steun.

3. Betrokken ouderschap van moeders en vaders
Al we de kansen van alle alleenstaande ouders in Nederland willen vergroten, hebben we betrokken
moeders én vaders nodig. De afwezigheid van vaders, verkleint de mogelijkheden van alleenstaande
moeders. Afwezige vaders zijn echter niet alleen een probleem voor moeders en kinderen. Vaders
doen ook zichzelf te kort. Wij willen werken aan meer wederzijds begrip en mannenemancipatie, voor
de vaders en omdat een betere verdeling van de zorgtaken moeders meer kansen biedt om zich te
ontwikkelen. Hiervoor hebben we het 1ouderpunt opgericht. We hebben, zeker in deze startfase,
ondersteuning nodig om hiervan net zo’n breed en waardevol platform te maken als Single
SuperMom. Engeland heeft al ruim honderd jaar een belangenorganisatie voor alleenstaande ouders:
Gingerbread. Nederland is toe aan een Gingerbread.

4. Betere informatie, bruikbare tools
Veel informatie die alleenstaande moeders en vaders en ouders die uit elkaar gaan zou kunnen
helpen, is niet goed afgestemd op de ouders die deze informatie het meeste nodig hebben. Zo gaat
voorlichting over een ouderplan over hoe je tot een omgangsreling komt waarin beide ouders zich
kunnen vinden, niet over wat je moet doen als de vader uit beeld is verdwenen. Ook de online
rekenhulp voor het aanvragen van alimentatie gaat ervan uit dat moeders over gegevens van de
vaders van hun kinderen beschikken en niet van de situatie waarin vaders hun gegevens niet bekend
willen maken.
Pedagogische adviezen over omgaan met de scheiding gaan veelal uit van een breuk in een voorheen
goed functionerend gezin zonder problemen, terwijl bekend is dat er een directe relatie is tussen
armoede en scheiden en dat scheidingen vaak voortkomen uit andere dan relatieproblemen.
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Alleenstaande moeders in armoede en isolement zijn voor zichzelf en hun kinderen het meest
geholpen met goede ondersteuning, maar maken hiervan op dit moment het minste gebruik.
Informatie die aansluit bij hun achtergrond en waarin ze zich herkennen en bruikbare tools kunnen er
in belangrijke mate aan bijdragen dat de ouders en kinderen in armoede niet onnodig meer negatieve
effecten ondervinden van een scheiding dan ouders die wel geld hebben.

5. Betere samenwerking om meer maatwerk te kunnen leveren
Niet alleen alleenstaande ouders hebben vaak een informatieachterstand waardoor zij bijvoorbeeld
geen gebruik maken van de minimaregelingen waarop zij aanspraak kunnen maken, we zien andersom
ook dat de kennis over en aandacht voor de specifieke situatie van alleenstaande ouders bij
organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen nog onvoldoende is.
Wij zijn ervan overtuigd, niet in de laatste plaats door de ervaringen met Durven Doen en Durven Doen
Traint, dat alleenstaande ouders veel meer kunnen betekenen voor de samenleving, wanneer die
samenleving bereid zou zijn iets meer maatwerk te leveren voor deze doelgroep. Zorg voor
kinderopvang voor alleenstaande moeders die hun studie weer willen oppakken, kijk als werkgever
hoe je mee kunt denken met een moeder die buiten kantoortijden geen beroep kan doen op reguliere
kinderopvang, heb als overheidsinstelling iets meer geduld met een moeder die ontzettend haar best
doet haar leven weer op de rit te krijgen en informeer elkaar over oplossingen die werken voor deze
doelgroep. Wij denken graag met u mee over hoe we in Nederland beter kunnen inrichten voor de
groeiende groep eenoudergezinnen.
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9. NAWOORD
Het verwerven van gemeentelijke middelen voor Durven Doen Traint! heeft ons erg veel tijd en
energie gekost. In vrijwel geen enkele gemeente bestond een training voor alleenstaande moeders.
Terwijl in de meeste gemeentes die wij bezochten vaak meer dan een kwart van de alleenstaande
ouders in de bijstand zat. We hebben ook geleerd dat we in de meeste gemeenten – de grote steden
zijn hierop een positieve uitzondering – geen prioriteit zijn. Ook landelijk staan we in geen enkel
partijprogramma. Met een manifest dat we hebben aangeboden aan de Tweede Kamer en door in
gesprek te gaan met gemeentes, landelijke fondsen die zich inzetten voor armoedebestrijding en
ambtenaren, hebben we aandacht gevraagd en gekregen voor alleenstaande moeders en is er meer
begrip ontstaan voor onze positie. We hebben elkaar wederzijds leren kennen.
Daarom is het goed om te delen hoe lastig het was de meerwaarde van Durven Doen! urgent te
maken. De grote steden zien in dat kindpakketten en minimavoorzieningen niet voldoende zijn om
alleenstaande moeders duurzaam uit de armoede te halen en generatiearmoede te voorkomen. Maar
in veel gemeenten buiten de Randstad kregen wij als reactie op onze aanvraag dat zij al
armoederegelingen hebben, waarvan alleenstaande moeders ook gebruik kunnen maken. Ook
verwijzen zij naar minimavoorzieningen als oplossing voor moeders in armoede. Een aantal gemeenten
gaf aan geld al aan andere voorzieningen te hebben gelabeld. Hiermee gaan deze gemeenten voorbij
aan de multiproblematiek van veel alleenstaande moeders. Deze moeders – en hun kinderen – zijn
met financiële regelingen alleen niet geholpen. Ook de kindpakketten en andere vormen van
ondersteuning in natura voor kinderen bieden geen duurzame oplossing. Ze bieden de arme de
spreekwoordelijke vis in plaats van de hengel.
Om armoede onder alleenstaande moeders duurzaam te verminderen, moeten we moeders leren hoe
ze economisch zelfstandig kunnen worden en voor zichzelf weer toekomstperspectief kunnen creëren.
Daarnaast is het van groot belang dat beleid niet alleen wordt beoordeeld op papier, maar ook, of
vooral in de praktijk. Die ziet er, zeker voor alleenstaande moeders, vaak anders uit dan waarop het
beleid is gebaseerd. Als Single SuperMom zien we dagelijks waartoe de kloof tussen de papieren
werkelijkheid en het dagelijks leven van moeders leidt.
Ik ken duizenden alleenstaande moeders en ik weet nog precies hoe het was toen ik zelf in hun positie
verkeerde. Ik had recht op een sociale huurwoning, maar die woning bleek er alleen te zijn aan de
andere kant van het land. Hierdoor moest ik, zwanger en alleen, verhuizen naar een stad waar ik
niemand kende. Ik had recht op kinderalimentatie, maar ik liep al bij de eerste vragen vast in de
papieren die ik hiervoor moest invullen omdat die om gegevens van de vader vroegen die ik niet had
en die hij niet bereid was te geven. Toen ik hierdoor in de problemen kwam, verloor ik alle financiële
ondersteuning. Want wie een schuld heeft bij de belastingdienst, ontvangt geen toeslagen meer. Ik
moest hierdoor noodgedwongen stoppen met mijn studie, waardoor ik mijn kans om aan de armoede
te ontsnappen verloor. Ik kon alleen werk krijgen waarmee ik met mijn 22 jaar niet meer zou
verdienen dan ik aan bijstand kreeg.
We zijn ruim vijftien jaar later, maar ik zie moeders nog steeds worstelen met de problemen en vragen
waar ik ook tegenaan liep. Ik weet inmiddels ook hoe lastig het is om hierin verandering te brengen.
Budgetten zijn verdeeld over verschillende ministeries (SWZ, OC&W en VWS). Regelingen werken
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elkaar tegen, waardoor moeders geen gebruik durven te maken van regelingen uit angst dat ze
hiermee alleen maar verder in de problemen komen. Gemeentehuizen zijn gesloten bolwerken, het
vinden van het goede loket en in gesprek raken met de ambtenaar die daadwerkelijk iets kan doen,
een eindeloze zoektocht.
Wij waarderen de armoedemaatregelen en subsidies, maar wij blijven aandacht vragen voor
oplossingen die ervoor zorgen dat moeders mogelijkheden krijgen waardoor ze niet meer afhankelijk
zijn van dit soort vormen van ondersteuning. Moeders willen perspectief: een vaste baan en
economische zelfstandigheid, zodat onze kinderen ons niet steeds ons handje zien ophouden, maar wij
een rolmodel voor hen kunnen zijn. Of zoals mijn zoon het zei tijdens zijn speech in de Tweede Kamer
“Als kind van een alleenstaande moeder in armoede, wil je maar één ding. Dat je moeder zich geen
zorgen meer hoeft te maken over hoe zij het redt. Wij willen ook een moeder die ons ’s avonds
onderstopt zonder angst, die ons geruststelt en vertrouwen geeft in de toekomst.”
We kunnen na twee jaar Durven Doen en Durven Doen Traint! concluderen dat de problemen van
alleenstaande moeders in te veel gemeenten nog onvoldoende worden herkend en erkend. Dat
moeders trajecten krijgen aangeboden, zonder dat in kinderopvang is voorzien, waardoor ze bij
voorbaat kansloos zijn. Dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de multiproblematiek
van veel alleenstaande moeders en dat aanbod dat aantoonbaar niet aansluit bij de doelgroep, als
oplossing wordt gezien en reden om wel passend aanbod niet te financieren.
We hebben ook moeten constateren dat het werven van middelen bij gemeenten erg complex en
tijdrovend is. Elke gemeente heeft eigen beleid, stelt eigen eisen aan plannen en aanvragen en
verwacht dat we persoonlijk langskomen, zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat
en/of enige zekerheid over of de mogelijke resultaten van deze tijdsinvestering. Voor een organisatie
die met een beperkt aantal betaalde krachten werkt, zoals Single SuperMom, is dit niet op te brengen.
Als ons werk wordt gewaardeerd, en die indruk krijgen wij in alle gemeenten waar we Durven Doen en
Durven Doen Traint! hebben uitgevoerd, dient hier ook een structurele en kostendekkende
financiering tegenover te staan. Zonder deze financiering kunnen wij de trainingen niet meer geven.
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BIJLAGE 1. DE ERVARING
VAN TWEE VRIJWILLIGERS
IN LEEUWARDEN
Tegenover de vele moeizame processen, staan gelukkig ook positieve verhalen,
zoals dat van de vrijwilligers in Leeuwarden:
Via een goede vriendin werd ik geattendeerd op het bestaan van de stichting Single SuperMom. Ik had
al een heel traject achter de rug: van verschillende vrijwilligersfuncties naar een deeltijd opleiding HBO
maatschappelijk werk die ik zelf bekostigde in combinatie met een 35-urige stageplek. Daarna een
burnout, waarna ik in aanraking kwam met hulpverlening, die aan de andere kant van de streep op
eens een stuk minder leuk was.
Mijn collega Anoushka Faneyt heeft een soortgelijk traject achter de rug. Zij bleef zich inzetten als
vrijwilliger voor het wijkpanel, ik besloot om thuis te blijven en me te richten op mijn grootste
verantwoordelijkheid: mijn gezin.
Na aandringen van mijn vriendin besloot ik me toch in de stichting te verdiepen. Ik werd aangenaam
verrast. Juist binnen deze organisatie is er veel aandacht voor waar ik en vele moeders met mij
tegenaan lopen. Tuurlijk willen we werken of naar school. En natuurlijk willen we onszelf ontplooien
en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar hoe combineer je dit met je
verantwoordelijkheden thuis? En hoe bewaak je je grenzen hierin? Want van moeders wordt verwacht
dat ze werken alsof ze geen kinderen hebben en opvoeden alsof ze geen werk hebben.
Ik besloot om me aan te melden en Stichting Single SuperMom in Leeuwarden vorm te gaan geven.
Heb daarna Anoushka Faneyt benaderd om de werklast te kunnen delen. Ik wist dat door haar
ervaringen ze affiniteit met de stichting zou hebben.
Als eerste hebben we tijdens de installatie van burgemeester Buma hem verwelkomd met een
spandoek. Tot onze verrassing werden we uitgenodigd en konden we Buma persoonlijk spreken. Deze
ontmoeting is het begin geweest van prettig en inhoudelijk sterk overleg.
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Opeenvolgend hebben we een kickoff event georganiseerd in Monkeytown Leeuwarden, waarbij we
samen met Anja Meulenbelt, Eva Brussaard en team Friesland het gesprek aan gingen met de
moeders.
Hoewel we signalen vanuit de gemeente Leeuwarden hadden ontvangen dat moeders moeilijk te
bereiken waren en niet geïnteresseerd in dergelijke initiatieven, hadden we bij de kick-off een
opkomst van 100 moeders en kinderen. De moeders gingen actief het gesprek aan en een significant
aantal knelpunten werd benoemd. Het combineren van de zorgtaken met school/werk/participatie
onder moeilijke financiële omstandigheden, waarbij beleid vaak voor extra obstakels zorgt, liep als een
rode draad door de verhalen heen. Veel moeders voelen zich niet serieus genomen door hulpverlening
en instanties en merkten op dat er te weinig oog was voor de complexiteit van de dagelijkse realiteit
van alleenstaande ouders.
We bemerkten dat het aandacht geven aan de positie van alleenstaand moederschap vrij van stigma’s
en verwijten de moeders erg goed deed. Door het delen van de verhalen merkten moeders dat ze niet
de enige zijn die hier tegenaan lopen.
Voor het event hebben we breed ondersteunende initiatieven uitgenodigd om een stand te
bemannen. Immers, veel moeders hebben weinig inzicht in het aanbod van laagdrempelige
hulpverlening en zijn door slechte ervaringen erg voorzichtig in het zoeken naar ondersteuning. De
deelname en actieve participatie van Stichting Present, Tumba, Solon, Humanitas,
Ontmoetingscentrum Jonge Ouders en het Opvoedpunt hebben veel barrières weg kunnen nemen en
we waarderen de insteek van deelnemende organisaties.
We onderhouden nog steeds nauwe contacten met deze organisaties waardoor we, mocht dat nodig
zijn, moeders snel kunnen door verwijzen.
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Ook de provincie Fryslân vereerde ons met de aanwezigheid van meneer Cees
Riezebos. Nogmaals dank voor Uw bemoedigende verhaal!

Uiteraard hadden we voor alle moeders en kinderen een goodiebag klaar staan, hebben de kinderen
zich prima vermaakt en hebben we gezellig samen een hapje gegeten.
Op het event kregen we ontzettend veel positieve reacties. Jose Hulsing, journaliste bij de Leeuwarder
Courant en zelf ook alleenstaand ouder en dochter van een alleenstaande moeder, heeft een prachtig
stuk over het event geschreven. Daarna heeft ze contact met ons gezocht en nog een uitgebreid
interview over alleenstaande moeders in Leeuwarden geschreven (zie ook hoofdstuk 8).
We zijn in oktober met de training gestart. We hebben/hadden zo’n 30 aanmeldingen, vanwege vooraf
ingeplande data die voor veel moeders in verband met overige verplichtingen niet haalbaar waren, zijn
we gestart met een groep van 15 moeders.
De training was een inspirerende positieve ervaring; ik persoonlijk ging er enigszins sceptisch in, ik vind
dergelijke trainingen al snel zweverig maar stond open voor de meerwaarde. Ik ben inmiddels
helemaal om: de training helpt moeders vooruit. Niet door ze te ontlasten en verzorgen maar door het
geloof in eigen kunnen te bekrachtigen en ze een positieve mindset aan te leren. Veel moeders zijn zo
gewend geraakt aan de sticker problematisch of hulpbehoevend dat ze erin gaan geloven. Waarbij
eigen kracht nog verder wordt ondermijnd door het overdiagnosticeren door wijkteams waarbij
zelfontplooiing en welzijn vaak geen aandachtspunten zijn. Het ontwijken van deze valkuilen vraagt om
enorme mentale kracht: het ondanks de sticker toch nog blijven geloven in eigen kunnen en niet zo
opgeslokt worden door verplichtingen, verwachtingen, de mening van betrokken hulpverlening en
instanties dat er geen ruimte meer overblijft voor het waarderen van wat wel goed gaat, talenten en
zegeningen.

De training is een krachtige tool: niet alleen worden zelfvertrouwen en eigen
kracht versterkt, door het in kaart brengen van alle leefgebieden krijg je inzicht
in wat de knelpunten zijn.
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Alleenstaande moeders worden vaak omschreven als een moeilijke doelgroep met complexe multi
problematiek op verschillende leefgebieden. En inderdaad, moeders hebben ontzettend veel ballen in
de lucht te houden en ieder gezin zal tegen zijn eigen moeiten aan lopen. Vanuit de gemeente
Leeuwarden en hulpverlening heb ik vaak gehoord dat maatwerk essentieel is voor deze doelgroep,
wat passende ondersteuning bieden bemoeilijkt. Er wordt geworsteld met de complexiteit en
(culturele) diversiteit van de gezinnen.
Hierin is de training een perfect startpunt, na het afronden van de training heeft de moeder voldoende
inzichten verworven om doelgericht ondersteuning aan te gaan waar ze daadwerkelijk gebaat bij is en
weet ze grenzen aan te geven waardoor het verzanden in een overdaad aan afspraken en
opgedrongen trajecten ingeperkt wordt. Let wel, zorg is een verdienmodel waarbij moeders vaak
trajecten krijgen aangeboden omdat dit de standaard gang van zaken is, maar het gezin er niet direct
baat bij heeft of er binnen de gezinsdynamiek geen ruimte voor is.
We hebben de training in februari met 8 moeders afgerond. De uitval was verwacht, we geloven echt
dat de moeders die niet de hele training hebben gevolgd er toch veel aan hebben gehad. We
onderhouden nog steeds contact met alle moeders en een aantal van hen is ook trouw bezoeker van
onze koffie-ochtenden. Het is jammer dat we niet een tweede training kunnen aanbieden. Er zijn
moeders die bij de eerste training al mee wilden doen en wachten op de tweede, en we hebben een
aantal nieuwe aanmeldingen binnen.

De moedergroep/koffie ochtend
Voor ons en onze moeders hield het niet op met de training. We ontmoeten elkaar tweewekelijks
tijdens onze koffie-ochtend in wijkgebouw Bilgaard waarbij we praten, elkaar helpen, activiteiten
organiseren en moeders ondersteunen of doorverwijzen waar dat gevraagd wordt. We hebben een
overnachting bij een bed-and-breakfast in Leeuwarden onder de moeders mogen verloten en signalen
die we vanuit de moeders krijgen, leggen we neer bij hulpverlening en de gemeente of we bedenken
samen met de moeders acties of projecten om hier handen en voeten aan te geven. Inmiddels is er
ook al aanloop van moeders die niet bij de training of stichting betrokken waren.

Inspraak beleid
Ondertussen zijn we vanuit gemeente Leeuwarden gevraagd om mee na te denken over het
aanhangige Nederlands Caribisch beleid en hebben we een rapportage opgesteld over knelpunten
hulpverlening en alleenstaand ouderschap. Daarnaast hebben we adviezen uitgebracht met betrekking
tot het stimuleren van effectief vaderschap. We hebben zowel met burgemeester Buma als het
Veiligheidshuis en verschillende raadsleden overleg gepleegd inzake deze onderwerpen.

Nederlands-Caribisch beleid Leeuwarden
Het uit te voeren Nederlands-Caribisch beleid wil de multiproblematiek in de Antilliaanse
gemeenschap aanpakken, we hebben inmiddels een aantal aanbevelingen gedaan die in het plan van
de gemeente zijn verwerkt. We hebben hierin zeer prettig samengewerkt met Jan Spijkerman,
projectleider Nederlands Caribisch beleid voor gemeente Leeuwarden.

Stichting Single SuperMom werkt cultuuroverschrijdend: moederschap
verbindt dwars door alle sociale lagen heen.
Wij ervaren de benoemde problematiek eerder als sociale kwestie met diverse culturele uitingsvormen
dan uitsluitend voorbehouden aan Nederlanders met een Caribische achtergrond.
Daarnaast geloven we dat Stichting Single SuperMom hier een duidelijke meerwaarde te bieden heeft.
De stichting heeft een multiculturele achtergrond wat direct te zien is aan de vrouwen die de
activiteiten dragen en de stichting heeft een breed netwerk in de Antilliaanse gemeenschap, weet
deze moeders te bereiken.
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Stichting Single SuperMom heeft aantoonbaar brede ervaring met het werken met moeders met
diverse culturele achtergronden. Waarbij de stichting stigmavrij werkt: onderzoek heeft uitgewezen
dat bijvoorbeeld veel kinderen met multiculturele achtergrond problematiek vertonen waarbij we
kunnen vaststellen dat er sprake is van een beperking (ADHD en/of autismespectrumstoornissen). Dit
wordt vaak niet opgepakt door betrokken hulpverlening omdat de oorzaak van de problematiek
geweten wordt aan de culturele achtergrond. Hierdoor wordt het negatieve zelfbeeld bevestigd en
krijgen het kind en de moeder niet de handvaten en middelen aangereikt om met de beperking uit de
voeten te kunnen. Psycho-educatie voor ouders is hierin van wezenlijk belang.

Voorlichting scholen
We hebben scholen aangeschreven zodat we tijdens de les maatschappijleer het met de jongeren
kunnen hebben over het toenemende aantal steekincidenten onder jeugd. Hierbij worden we
ondersteund door het Veiligheidshuis. Onze moeders maken zich hier terecht zorgen over en we
geloven dat hierin ook een taak ligt als ouder.

Tuinproject
We zetten samen met gemeente Leeuwarden een project op, waarbij voor een aantal moeders in
Leeuwarden een achtertuin wordt aangelegd.

We geloven namelijk dat de insteek op Welzijn van moeder en kind een
preventieve werking heeft en dat dit de draagkracht vergroot.
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met beperking significant beter functioneren als zij
regelmatig met groen in aanraking komen. Samen moestuinieren versterkt de band ouder/kind en
kinderen eten aantoonbaar meer groente als ze regelmatig moestuinieren. Natuureducatie zetten we
in de vorm van workshops neer en de tuinen worden als voorbeeldtuinen gebruikt voor de rest van de
wijken.
Moeders hebben vaak niet de financiële middelen en /of tijd om veel met kinderen naar buiten te
gaan of op vakantie te gaan. Groenbeleving in een veilige, omheinde omgeving waarbij zowel moeder
als kind rust kunnen hervinden maakt een groot verschil. We leggen niet alleen de tuin aan, maar laten
van circulaire materialen tuinmeubilair en speelvoorziening maken. Hierin werken we nauw samen
met gemeente Leeuwarden, scholen, wijkteams, participatiebedrijven en groeninitiatieven, oftewel de
Mienskip. Waarbij vergroening en de circulaire maatschappij belangrijke thema’s zijn.

Individuele begeleiding
Daarnaast helpen we moeders in vastgelopen zorgprocessen waarbij we een
brugfunctie vormen tussen al aanwezige hulpverlening, gemeente en moeder.
Door gericht te ondersteunen hebben we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat een jonge moeder naar
een moeder/kind opvang moest, ze heeft na onze hulp een eigen woning weten te realiseren en krijgt
na onze bemiddeling ondersteuning van een PGBer en HomeStart van Humanitas. Op deze wijze
hebben we een kostbaar inpandig WMO traject weten te voorkomen. We werken altijd breed samen,
zijn omtinkers in de praktijk en leveren maatwerk.
Voor ons persoonlijk heeft de Stichting Single SuperMom een enorme impuls betekend. We worden
gehoord, serieus genomen en kunnen doen waar we goed in zijn. Ik zie dit ook terug bij de moeders
die de training gevolgd hebben. In de korte tijd die we bezig zijn, hebben we een goedlopende
moedergroep opgezet en bovengenoemde projecten van de grond gekregen. En dit is nog maar het
begin.
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We zijn verschillende malen om tafel gegaan met Gemeente Leeuwarden, waarbij we hebben
aangegeven dat we graag de training willen kunnen blijven aanbieden en de verwachting uitgesproken
dat we hier parttime voor worden aangenomen. Voor zover besproken worden we meegenomen in
het Nederlands Caribisch beleid als deeltijd ZZP-ers.
We doen dit met zijn tweeën: Anoushka begeleidt trainingen en moeders en zet zich in voor
moedergroep activiteiten, ik begeleid moeders en schrijf de grotere projectplannen uit en onderhoud
netwerkcontacten. daarnaast wonen we regelmatig symposia met betrekking tot onze doelgroep bij.
We vullen elkaar aan. We zijn beide standaard aanwezig bij de koffie-ochtenden, en vanuit de
moedergroep zijn er veel moeders die ondersteunen en mee vormgeven aan projecten. Goed voor het
zelfvertrouwen, zelfontplooiing, C.V. en netwerk.
Financiële onafhankelijkheid is voor ons beide van essentieel belang, ook al gaan we qua loon gaan we
nauwelijks boven een uitkering uitkomen. Het aantal uren dat in onze werkzaamheden zit, ligt ook ver
boven de benoemde 20 uur per week. Voor ons is een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van
onze stad onbetaalbaar en we geloven stellig dat we dit met zijn allen moeten doen, dit is niet alleen
een taak van bestuurders. Wij investeren en verwachten dat in zekere mate terug.
Hierin onderschrijven we volledig het standpunt van Stichting Single SuperMom: armoedebeleid
toegespitst op cadeautjes voor de kinderen doet denken aan een afwezige vader, die dit goed
probeert te maken door af en toe iets duurs te kopen. Inzetten op welzijn van het gezin,
mogelijkheden creëren waarbij moeders uit deze situatie kunnen groeien, maatwerk bij ondersteuning
biedt de kinderen veel meer: een fijne thuissituatie en daadwerkelijke opheffing
armoedeproblematiek.
Alhoewel we zeer prettig samenwerken met gemeente Leeuwarden missen we iets essentieels:
alleenstaande ouders als doelgroep. Het voeren van een een-oudergezin is een uitdagende en
complexe taak. Een overdaad aan zorgtaken en verplichtingen gekaderd in het maatschappelijk belang
van participatie en economische en psychosociale zelfredzaamheid vraagt om management skills die
te vergelijken zijn met bedrijfsvoering.

Zolang beleid deze moeders wel weet te benoemen als moeilijke doelgroep
met complexe problematiek op meerdere leefgebieden, maar niet bereid is om
aan te nemen dat de positie van alleenstaande moeders an sich vraagt om
toegespitst beleid komen we niet verder.
Het nalaten van het herkennen van alleenstaande moeders als doelgroep met als kenmerk een
gelaagde thuissituatie met veel verantwoordelijkheden zowel binnen en buitenshuis zorgt niet alleen
voor armoede en buitensporig dure WMO trajecten, het zorgt ook voor een groot verlies van sociaal
kapitaal.

Van Stichting Single SuperMom hebben we de kans gekregen om dit te doen,
En u heeft dit met uw subsidie mogelijk gemaakt. Dank daarvoor.
We hebben in vijf maanden veel bereikt en ik geloof dat we gepast trots mogen zijn. Zonder deze
stichting zat ik thuis met een uitkering, we hebben toekomstperspectief herwonnen. Dit is niet alleen
winst voor ons, maar ook voor gemeente Leeuwarden. En alles wat er voor nodig was, was een Eva
Yoo Ri die wel in ons geloofde en verder keek dan het stigma.
In de gemeente Leeuwarden, waar we twee lokale vrijwillige medewerkers hebben, konden we de
trainingen aanbieden. Hier zijn ze nu opgenomen in het gemeentelijke aanbod voor Antilliaanse
vrouwen.
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BIJLAGE 2. DURVEN DOEN!
IN DE MEDIA
Zie hieronder een lijstje van verschillende media waar onze stichting of onze initiatiefnemer
Eva Yoo Ri Brussaard recent is verschenen:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/floris-trots-op-single-supermom-eva-die-zich-sterkmaakt-voor-de-financiele-problemen-van-alleenst/
https://www.oneworld.nl/lezen/seks-gender/feminisme/single-moeder-dan-had-je-je-benenbij-elkaar-moeten-houden/
https://www.telegraaf.nl/video/1086563960/eva-yoo-ri-tijdens-mijn-zwangerschapstest-liepmijn-vriend-het-ziekenhuis-uit
https://www.nporadio1.nl/podcasts/joopcafe/94919-108-eva-yoo-ri-brussaard-en-dereacties-op-haar-opinie-over-alleenstaande-moeders
https://www.parool.nl/columns-opinie/vergeet-alleenstaande-moeders-niet~b6c60440/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-overheid-pakt-kinderarmoede-aan-maar-op-deverkeerde-manier~bcb2219c/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4630656/aleenstaande-moeders-actie-met4-kinderen-rondkomen-van-90-euro
https://www.linda.nl/alles-over-linda/linda-foundation/single-supermom-maakt-kans-opjoke-smit-prijs/
Durven Doen:
https://deswollenaer.nl/algemeen/stichting-single-supermom-ontwikkelt-training-vooralleenstaande-moeders
https://www.destentor.nl/zwolle/supermom-mist-zwolse-steun-voor-arme-en-eenzamemoeders~a5568525/
https://haarlemsweekblad.nl/lokaal/supermoeders-komen-naar-haarlem-552257
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https://www.wijkconnect.com/rotterdam/kralingen-crooswijk/organisaties/3427/singlesupermom/
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/verenigingen/289291/warm-bad-voor-singlesupermoeders-654489
https://assercourant.nl/artikel/740324/stichting-single-supermom-bij-ballorig-ingroningen.html
https://www.destadgorinchem.nl/nieuws/lokaal/149366/single-supermoms-ontmoetenelkaar-gorinchem-520850
https://frieschdagblad.nl/2019/1/21/bij-de-stichting-single-supermom-hebben-alleenstaandemoeders-maar-twee-woorden-nodig-om-elkaar-tebegrijpen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://bewoners033.nl/agenda/single-supermom-in-superfun/
https://www.pzc.nl/walcheren/mini-mundi-ontvangt-46-alleenstaandesupermoeders~a8e27799/
https://www.soesterkwartier.info/single-supermom-in-superfun/
https://www.rodi.nl/regio/haarlem/145447/wethouder-roduner-reikt-certificaten-durvendoen-uithttps://www.tubantia.nl/zwolle/alleenstaande-zwolse-moeders-als-shirley-56-en-annet-39op-weg-naar-werk-dankzij-nieuwe-cursus~af7edc35/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bd.nl/tilburg/brabantse-single-moeders-staan-samensterker~ac5a1848/?referrer=https://www.google.com/
Fotos van acties waar we aandacht vroegen voor de positie van alleenstaande ouders:
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Publicaties rondom armoedebestrijding
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/04/bestrijd-kinderarmoede-niet-met-cadeautjesa3955808
https://www.parool.nl/columns-opinie/27-000-amsterdamse-kinderen-leven-inarmoede~b5181786/
https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=PUBX2BuuZfEPJ6vF&callbackUrl=https://www.volk
skrant.nl/privacy-wall/accept?redirectUri=%2fcolumns-opinie%2fde-overheid-paktkinderarmoede-aan-maar-op-de-verkeerde-manier%7ebcb2219c%2f
https://youtu.be/GYJv_buFh7Y
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BIJLAGE 3.
SFEERIMPRESSIES
DURVEN DOEN TRAINT!

In Den Haag sliepen de kleinste kindjes heerlijk door terwijl hun moeders de training volgden en hun
oudere broertjes en zusjes samen spelletjes deden.

In Gorinchem werd er
na afloop van de
trainingen met alle
moeders en kinderen
gegeten.
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In Middelburg kwamen moeders met hun kinderen vanuit heel Zeeland om de Durven Doen
werkboeken en agenda’s op te halen.
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In Leeuwarden veroorzaakten we
een file van kinderwagens voor de
start van de
voorlichtingsbijeenkomst met
talkshow.

In Amsterdam
Organiseerden
we gezellige
informatiemarkt
voor en door
moeders, samen
met de
maatschappelijke
partners.
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In Amersfoort
Vonden we
onderdak in een
echte herberg. En
dat was maar goed
ook. Want er
kwamen altijd meer
moeders dan zich
hadden aangemeld.

Stichting Amira is een van de
migranten-organisaties die de
training voor haar achterban heeft
gegeven. Wij trainden de trainer en
voorzagen in de lesmaterialen, die we
dankzij het ministerie gratis ter
beschikking konden stellen.
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In Gorinchem konden we
dankzij steun van de gemeente
samen met werkbedrijf Avres
trainingen aanbieden aan
uitkeringsgerechtigden en een
netwerk opzetten voor
alleenstaande moeders.

In Haarlem hadden we een bijzondere
groep moeders uit Bloemendaal en
Haarlem; veelal hoogopgeleid, maar
door een scheiding in de armoede
terechtgekomen. Het waren zeer
betrokken en krachtige vrouwen die na
de trainingen vrijwel allemaal zijn gaan
werken.
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Tijdens de diplomauitreiking mogen
familieleden aanwezig zijn,
zoals hier in Rotterdam,
waar we de trainingen
samen met Dona Daria
organiseerden. Een moment
van grote trots!

Ook de Stichting Vrouwen Vooruit
organiseerde de trainingen
zelfstandig. En daar gaan ze mee
door. Daarnaast verzorgen ze
activiteiten en is zij een van onze
partners in de kinderarmoedealliantie.
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Onze vrijwilliger Ellen Meijer (achterste rij eerste van rechts) is een voorbeeld van
doorzettingsvermogen. Ze won de Rode vuist prijs voor haar tomeloze inzet voor alleenstaande
moeders in Zwolle. Naast de trainingen zat ze elke woensdag in Giftcity voor het inloopspreekuur waar
ze moeders hielp en helpt zij met het landelijk onder de aandacht brengen van de positie van
alleenstaande moeders.
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