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SINGLE SUPERMOM

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.
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 in 2018 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 in 2019 landelijk
kunnen uitrollen. Daar hebben in het verslagjaar veel tijd en energie in gestoken. We hebben een
Durven Doen Tour georganiseerd waarmee we alle provincies hebben aangedaan. De tour leverde
twintig drukbezochte evenementen op in negentien verschillende gemeenten. Moeders werden
gemotiveerd de trainingen te volgen. We hebben ruim 1100 werkboeken uitgedeeld en de online
trainingen zijn gemiddeld ook zo’n 1100 keer bekeken.
Tijdens de tour merkten we dat veel moeders de trainingen ook graag op locatie wilden volgen.
Daarom hebben we met ondersteuning van onder meer het Oranjefonds, het VSB Fonds en lokale en
provinciale regelingen Durven Doen Traint! opgezet en uitgevoerd. Hiermee hebben we de trainingen
in zestien gemeente op locatie gegeven. Bijna maandelijks konden we samen met de wethouders
certificaten uitreiken aan moeders die straalden. Movisie heeft Durven Doen! inmiddels 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.
De gemeenten waar we de trainingen hebben gegeven, zijn enthousiast. Daar staan helaas ook veel
gemeenten tegenover waar wij de methodiek vergeefs hebben aangeboden. Ook hier is in het
verslagjaar veel tijd in gaan zitten. Uit een 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 de trainingen tegen zeer geringe kosten aanbieden – wat kon dankzij de ondersteuning
van het ministerie - maar mondjesmaat bereid dit aanbod af te nemen.
Wij hebben hier in 2019 een aantal keer over gesproken met ambtenaren van de ministeries van SZW
en OC&W. We hebben onze zorgen hierover uitgesproken tegenover toenmalig 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! zowel online als op locatie – wanneer dit weer veilig kan - met de aanbevelingen van
Movisie, de staatssecretaris en de minister de komende jaren verder kunnen uitbreiden.
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Wij zijn trots op wat we in 2019 met Durven Doen! Het heeft ons ook inzichten geboden in waarop we
ons moeten en kunnen richten om de positie van alleenstaande moeders verder te versterken. We
hebben gemerkt dat er zowel bij lokale en provinciale overheden als bij werkgevers nog een wereld te
winnen is als het gaat om het vergroten van het begrip van de specifieke situatie van alleenstaande
moeders én vaders. Ook hieraan hebben we in 2019 op verschillende niveaus gewerkt.
Met Bij1 dienden we een motie in voor betere ondersteuning van alleenstaande ouders, die door de
Amsterdamse gemeenteraad werd aangenomen (en die inmiddels ook op landelijk niveau een vervolg
krijgt). Met NetwerkPro gingen we een samenwerking aan om Durven Doen! verder te kunnen
brengen door met werkgevers in gesprek te gaan over hoe werk ‘alleenstaande-ouderproof’ gemaakt
kan worden in sectoren waar de personeelstekorten oplopen. En in Den Haag zetten we met een groot
aantal samenwerkingspartijen de eerste stappen naar een eigen participatiehuis.
Wat 2019 voor mij persoonlijk bijzonder maakt, was de speech die mijn zoon in oktober hield in het
gebouw van de Tweede Kamer, voorafgaand aan een stemming over een motie over een
eindejaarsbijdrage voor alleenstaande ouders. Ook daar ben ik trots op. Ik gun alle alleenstaande
moeders dat ze op een dag naar hun bijna volwassen kinderen kunnen kijken en denken ‘het was niet
altijd gemakkelijk, maar ik heb het als alleenstaande moeder toch maar mooi gedaan’.
Ik wens u veel leesplezier.
Eva Yoo Ri Brussaard
Single SuperMom
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1. Durven Doen!
Het verslagjaar stond voor de stichting Single SuperMom voor het grootste deel in het teken van
Durven Doen! Deze methodiek voor alleenstaande moeders die te maken hebben met
multiproblematiek en sociaal isolement, hebben we in 2018 samen met (klinisch) psychologen,
ervaringsdeskundigen en alleenstaande moeders met ondersteuning van de ministeries van Sociale
Zaken en OC&W ontwikkeld. In 2019 hebben we Durven Doen! landelijk uitgerold.

1.1 Durven Doen Tour en trainingen op locatie
Durven Doen! helpt moeders in zeven trainingen door realistische doelen te stellen stap voor stap
weer grip te krijgen op hun leven. Om zo veel mogelijk moeders kennis te kunnen laten maken met de
methodiek, zijn we begonnen met een Durven Doen Tour. 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.
De tour bestond uit brede, laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten of talkshows met workshops
en een voorlichtingsmarkt, waar moeders werden gewezen op aanbod van collega-organisaties en
gemeenten. We gingen met de moeders in gesprek over de positie van alleenstaande moeders, hun
problemen en de waarde van het hebben van een netwerk. De bijeenkomsten werden druk bezocht. In
de grotere steden (zoals provinciehoofdsteden) kwamen er gemiddeld 100 moeders op af, in de kleine
steden die we aandeden 25. Hun kinderen konden in een aangrenzende ruimte onder toeziend oog
van vrijwilligers lekker spelen. De bijeenkomsten werden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Aan het eind van de bijeenkomst, konden moeders zich inschrijven voor de online trainingen Durven
Doen!. Zij ontvingen dan het werkboek en de agenda die zij kunnen gebruiken om te plannen en de
stappen naar hun doelen concreet te maken. We hebben in totaal bij de bijeenkomsten 1100
werkboeken en agenda’s uitgedeeld. Het aantal views van de online trainingen laten zien dat verreweg
het merendeel van de moeders de trainingen ook daadwerkelijk hebben gevolgd.
Een aantal moeders liet ons weten de trainingen graag op locatie te willen volgen. Omdat de subsidie
van het ministerie van Sociale Zaken daarin slechts voor een beperkt aantal gemeenten voorzag, zijn
we op zoek gegaan naar aanvullende financiering. Hiervoor hebben we vrijwel alle gemeenten
aangeschreven. Dit leverde maar een zeer beperkte respons op. We hebben vervolgens tientallen
gemeenten gebeld om hen te informeren over het aanbod. Dit leverde door het hele land
uitnodigingen op om op gesprek te komen. De belangstelling voor onze expertise blijkt groot, maar tot
een concrete vraag naar het aanbieden van de trainingen 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.
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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. Uiteindelijk hebben vijftien gemeenten de trainingen ondersteund. Omdat de
gemeentelijke bijdrage vaak niet de totale kosten dekten, hebben we aanvullende financiering
aangevraagd bij het Oranjefonds en VSB. Dankzij alle bijdragen hebben 350 moeders de trainingen op
locatie kunnen volgen.
Aanvankelijk was ons idee voor het geven van deze trainingen lokale samenwerkingspartners te
zoeken. Hiervoor gebruikten we de resultaten van het afstudeeronderzoek naar samenwerkingspartners dat Jette van Loozenoord voor ons heeft uitgevoerd. Aan deze partners stelden we een aantal
voorwaarden. De alleenstaande moeders voor wie we de methodiek hebben ontwikkeld, vormen een
complexe doelgroep. Het wantrouwen tegenover hulpverleners is groot. Om hen te motiveren, zijn
veel contact-momenten nodig. Je bent er niet met het mailen van een uitnodiging voor een
evenement of een training. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, vroegen we van partners de
trainingen gratis aan te bieden (wij konden immers materialen ter beschikking stellen en de kosten
dekken). Daarnaast stelden we als voorwaarde dat er in gratis kinderopvang werd voorzien. Uit
ervaring 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 en vrouwenorganisaties –
benaderd. Hierop kregen we vanuit de organisaties slechts 34 reacties. Van deze 34 organisaties
hebben er uiteindelijk zes de trainingen gegeven. 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. Daarbij bood het ook minder mogelijkheden om onze kennis over te dragen dan we met
het project beoogden.

1.2 Resultaten Durven Doen!
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!
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.
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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.
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! (trainingen op locatie)
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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.
Zij krijgen een vervolg in de gemeenten Amsterdam, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân,
Leeuwarden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Weert, Gorinchem, Haarlem,
Haarlemmermeer. En natuurlijk blijven de e-trainingen online beschikbaar.
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.

1.3 Wat we verder deden in 2019
Zoals hierboven toegelicht, ging veel van onze aandacht, tijd en energie in 2019 naar het uitrollen van
Durven Doen!. Maar daarnaast gingen onze reguliere activiteiten door. We voerden gesprekken in Den
Haag om de positie van alleenstaande moeders onder de aandacht te brengen van ministeries en
Tweede Kamerleden. We voerden actie om hun positie te verbeteren (zie de foto-impressie in bijlage
2). Met NetwerkPro zetten we een project op om alleenstaande moeders mogelijkheden te bieden om
na Durven Doen! werkervaring op te doen bij werkgevers die bereid zijn te investeren in alleenstaande
moeders. En daarnaast organiseerden we op lokaal niveau tal van activiteiten op het gebied van
versterken, verbinden en ontmoeten. Onder meer in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zwolle en
Leeuwarden.
Zo organiseerden we in Amsterdam naast trainingen Durven Doen in een aantal wijken, waaronder
trainingen in het Spaans en Portugees voor Latina moeders laagdrempelige moeder- en
kindactiviteiten (zwemmen, Cinekids, theateruitjes en Sinterklaas), namen we moeders mee naar de
Kennishub op het ministerie van OC&W en werkten we mee aan een serie video’s van Trouw over
Heldinnen en vrouwenrechten. Elke dinsdag hielden we inloopspreekuur en we aten maandelijks
samen bij Puur Zuid. We organiseerden drie grote pak-je-kans playdates, waaraan gemiddeld 70
moeders deelnamen. We stonden met onze stand op evenementen van andere organisaties en we
bouwden verder aan ons netwerk met collega-organisaties, professionele hulpverleners en
gemeentelijke instellingen.
In Leeuwarden organiseerden we koffieochtenden voor onze moedergroep, dachten we met de
gemeente mee over het Nederlands-Caribisch beleid, zetten we een tuinproject opgaven en gaven we
voorlichting op scholen. In Rotterdam organiseerden we een pak-je-kansbijeenkomst voor 100
moeders en kinderen en zetten we een inloopspreekuur op. In Zwolle organiseerden we wekelijks een
sportuurtje waar moeders elkaar konden ontmoeten en actief samen bezig zijn. Daarnaast gaven we
voorlichting en beantwoorden we vragen tijdens een wekelijks inloopspreekuur, organiseerden we een
picknick in het park en een pak-je-kans-bijeenkomst en een talkshow. In Den Haag konden
alleenstaande moeders elke week gebruik maken van een inloopmiddag en konden ze deelnemen aan
een knutselochtend. Verder organiseerden we hier een bingo-avond en een feest rondom
buitenspeeldag en is er een moestuin opgezet die door moeders en hun kinderen wordt onderhouden.
Daarnaast zijn we in deze gemeente samen met andere organisaties een initiatief begonnen voor een
‘eigen’ participatiehuis, dat we in 2020 hopen te betrekken.

9

2. HET BESTUUR
Het bestuur van Single SuperMom bestaat uit:

Tahira Bechan
Bestuurslid

Johan van Bragt
Penningmeester

Alice Faber
Bestuurslid

Quintis Ristie
Bestuurslid

Het bevlogen bestuur van SSM werkt onbezoldigd aan het verbeteren van de positie van alleenstaande
moeders en zetten hun eigen kennis en kwaliteiten in om de doelstellingen van SSM te behalen.
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3. FINANCIËN

Voor een uitgebreider beeld van de financiën van Single SuperMom verwijzen we u graag naar de
financiële jaarrekening.
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BIJLAGE 1. DURVEN DOEN!
IN DE MEDIA
Ook in 2019 wist Single SuperMom weer veel media-aandacht te genereren. Hieronder een greep uit
de programma’s, kranten en tijdschriften die aandacht besteedden aan de organisatie en haar doelen.
Radio en tv
• Eenvandaag: ‘Floris trots op ‘Single SuperMom’ Eva die zich sterk maakt voor de financiële
problemen van alleenstaande moeders (10-10-2019) • Joops café belde met Eva Yoo Ri Brussaard naar aanleiding van haar opinie over het woningtekort
waardoor alleenstaande moeders (en vaders) extra hard worden getroffen (03-05-2019)
• RTL Nieuws: ‘Alleenstaande ouders luiden noodklok: 'Met 4 kinderen rondkomen van 90 euro per
week’ (05-03-2019)
Landelijke dagbladen:
• Het Parool: ‘Vergeet alleenstaande moeders niet’ (01-05-2019)
• De Volkskrant: ‘De overheid pakt kinderarmoede aan maar op de verkeerde manier’
(opinieverhaal, 18-11-2019)
• Telegraaf: Eva Yoo Ri: ‘Tijdens mijn zwangerschapstest liep mijn vriend het ziekenhuis uit’ (14-022019)
Tijdschriften
• One World: Single moeder? ‘Dan had je je benen bij elkaar moeten houden’ (20-05-2019)
Regionale (online) kranten:
• Brabants Dagblad: ‘Brabantse single moeders staan samen sterker’ (29-05-2019)
• Tubantia: ‘Alleenstaande Zwolse moeders als Shirley (56) en Annet (39) op weg naar werk dankzij
nieuwe cursus’ (11-12-2019)
• De Swollenaer: ‘Stichting Single SuperMom ontwikkelt training voor alleenstaande moeders’ (0601-2019)
• De Stad Amersfoort: ‘’Warm bad’ voor single supermoeders’ (29-10-2019)
• Asser Courant: ‘Stichting Single SuperMom bij Ballorig in Groningen’ (17-01-2019)
• Friesch Dagblad: ‘Bij de Stichting Single SuperMom hebben alleenstaande moeders maar twee
woorden nodig om elkaar te begrijpen’ (21-01-2019)
• Bewoners033: ‘Single SuperMom in Superfun’ (02-03-2019)
• PZC: ‘Mini Mundi ontvangt 46 alleenstaande supermoeders’ (27-01-2019)
• RODI: ‘Wethouder Roduner reikt certificaten ‘Durven Doen’ uit (10-04-2019)
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BIJLAGE 2. IMPRESSIE
VAN DE ACTIES DIE WE IN
2019 ORGANISEERDEN
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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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