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VOORWOORD
In 2014 heeft Single SuperMom weer veel bereikt voor het welzijn en welbevinden van
alleenstaande moeders en hun kinderen. Onze stichting, die sinds 2008 actief is voor deze
doelgroep, heeft ook dit jaar haar schouders er weer onder gezet, samen met onze
vrijwilligers, ook vaak single moeders. Bij onze activiteiten delen moeders niet alleen hun
ervaringen, maar we zorgen er door onze bijeenkomsten ook voor dat het netwerk en de
economische zelfstandigheid van moeders worden vergroot. Om dit te bereiken hebben we
een goedwerkende en laagdrempelige methode waarbij moeders elkaar ontmoeten, zich met
elkaar verbinden waardoor hun positie wordt versterkt.
Bij al onze activiteiten hebben we voortdurend de volgende doelen voor ogen: het vergroten
van het netwerk en de zelfredzaamheid van moeders, én het zorgen voor financiële
zelfstandigheid door middel van onze trainingen, advies over het starten van een eigen
onderneming of een andere manier om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Immers,
wanneer vrouwen voor zichzelf kunnen zorgen, doen ze dat ook (beter) voor hun kinderen.
Bovendien zijn moeders natuurlijk een rolmodel.
Ook voor de toekomst bruisen we van de ideeën. Achterin dit verslag geven we daarvan een
voorproefje.
Een bekend Amerikaans spreekwoord luidt: It takes a village to raise a child.
Stichting Single SuperMom wil de komende jaren met liefde deze rol blijven
vervullen.

Eva Yoo Ri Brussaard, voorzitter
Stichting Single SuperMom
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DE CIJFERS
Nederland kent bijna een half miljoen eenoudergezinnen, waarvan driekwart met een
alleenstaande vrouw aan het hoofd. Alleenstaande moeders hebben een hoge kans op
financiële kwetsbaarheid en bijstandsafhankelijkheid. Onder alleenstaande moeders is sprake
van een oververtegenwoordiging van laagopgeleiden en vrouwen met een niet-westerse
achtergrond. Een deel van de moeders heeft - vanwege zorgtaken - beperkte kansen om
fulltime te deelnemen aan het arbeidsproces. Daardoor beginnen zij met een achterstand op
de arbeidsmarkt en zijn hun verdiencapaciteiten significant lager.
Armoede komt onder alleenstaande moeders dan ook veel vaker voor dan bij vrouwen met
een partner. Daar komt nog bij dat alleenstaande moeders minder vaak uit een situatie van
armoede raken. Alleenstaande moeders zijn vaak op zichzelf aangewezen wat betreft de zorg
voor hun kinderen en het verwerven van een inkomen. Deze situaties hebben gevolgen voor
de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
Sinds 1995 is het aantal eenoudergezinnen met 30 procent toegenomen. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek verwacht dat het aantal de komende jaren zal stijgen tot 494 duizend in
2016.
Alleenstaande ouders
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OVER SINGLE SUPERMOM

Stichting Single SuperMom is sinds de oprichting in 2008 de onmisbare metgezel voor elke
alleenstaande moeder geworden. Single SuperMom biedt ondersteuning aan moeder en kind
bij alleenstaand (tiener)moederschap. Onze aanpak is laagdrempelig: moeders worden direct
geactiveerd en begeleid bij het opzetten van een netwerk binnen hun eigen regio. Wij houden
daarbij steeds deze sleutelwoorden in achten: ontmoeten, verbinden en versterken. Single
SuperMom wordt gerund door vrijwilligers die zelf ook tot de doelgroep behoren en/of zelf
van onze diensten en activiteiten gebruik gemaakt hebben.
In korte tijd heeft Single SuperMom met (vrijwillige) trainers veel single moeders
gecoacht in het opzetten van een eigen netwerk. Deze trainers zijn vaak vrouwen
met een neuslengte voorsprong op de deelneemsters, bijvoorbeeld werkende
single moms die actief zijn binnen onze stichting en graag vrijwilligerswerk willen
doen, coaches, zakenvrouwen en vrouwen die ‘gewoon graag willen helpen’.
Door moeders op wijkniveau met elkaar in contact te laten komen, worden
kansen voor moeders en kinderen vergroot. We bieden relevante informatie en
organiseren we activiteiten en bijeenkomsten die bijdragen aan het vergroten van
de zelfredzaamheid van alleenstaande moeders. Hiermee versterken we niet
alleen de positie van de individuele alleenstaande moeder, maar ook de positie
van de alleenstaande moeders als collectief. Door deze aanpak weet Single
SuperMom haar doelgroep beter te bereiken dan de gemiddelde formele
instantie. Bovendien zijn alle activiteiten gratis.
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HET BESTUUR
Stichting Single SuperMom is sinds de oprichting in 2008 een ANBI-stichting met een eigen
bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van voorzitter en oprichter Eva Yoo Ri. Zij
rapporteert aan het bestuur en de penningmeester. Single SuperMom is voor al haar
activiteiten volledig afhankelijk van vrijwilligers. In de regio Amsterdam zijn er inmiddels 41
enthousiaste mensen actief op vrijwillige basis.

ONZE DOELGROEPEN
De voornaamste doelgroepen zijn:
 Financieel kwetsbare moeders: vrouwen die op of onder de armoedegrens leven.
 Werkeloze moeders: moeders die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en
moeders met een uitkering.
 Tienermoeders: jonge moeders die qua voorzieningen tussen wal en schip vallen.
 Werkende moeders: vrouwen die hun (oppas)netwerk willen uitbreiden en lotgenoten
willen ontmoeten.
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ONZE AANPAK: ONTMOETEN, VERBINDEN EN VERSTERKEN
Single SuperMom heeft een duidelijke koers: wij concentreren ons op de thema’s netwerk en
economische zelfstandigheid, via de kernwoorden
ontmoeten, verbinden en versterken.
Uit onderzoek blijkt telkens weer dat er een positief verband
bestaat tussen een goedwerkend netwerk en de kwaliteit van
moeder-kind interacties. Het blijkt dat alleenstaande
moeders met een netwerk minder dominant zijn, warmer zijn
en meer respons geven aan de behoeften van hun kinderen.
Ook ervaren zij meer gevoelens van vertrouwen en algemeen
welzijn. En dat is weer een voorwaarde om te kunnen
werken aan economische zelfstandigheid.
Wij hebben de wens alleenstaande moeders economisch
zelfstandig te maken. Dat betekent niet alleen betere zelfredzaamheid, keuzevrijheid en een
sterkere positie in de maatschappij; moeders zijn dan eveneens een beter rolmodel voor hun
kind(eren). Het resultaat is een beter en gezonder gezinsleven.
We streven ernaar om de vrouwen een stap verder te helpen. Al onze activiteiten zijn gericht
om de alleenstaande moeders de tools te bieden om uit het sociaal isolement te raken, te
participeren in de samenleving en te werken aan een inkomen. Deze methode werkt, omdat
je alleen economische zelfstandigheid kan bereiken als er thuis rust is en wanneer vrouwen
beschikken over een netwerk.
Single SuperMom sluit aan bij de Participatieladder. Met dat meetinstrument wordt in veel
gemeenten en door het UWV gewerkt in het kader van activering en re-integratie. Via de
Participatieladder wordt vastgesteld in hoeverre iemand meedoet in de samenleving.
Hiermee versterken we niet alleen de positie van de individuele
alleenstaande moeder, maar ook de positie van deze vrouwen als
collectief.
Door onze positieve en laagdrempelige aanpak weet Single SuperMom
haar doelgroep beter te bereiken dan de gemiddelde formele instantie.
Moeders willen zich aansluiten en durven hun gevoelens te delen.
Vanuit de verbinding kunnen we dan overgaan tot het versterken van de
doelgroep.
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ONZE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE
PARTICIPATIELADDER
ONTMOETEN
Niveau 1: Sociaal
isolement

Veel alleenstaande moeders nemen geen deel aan het
maatschappelijk leven omdat ze te druk zijn met
overleven. In onze activiteiten om deze kwetsbare en
geïsoleerde moeders richten we ons op:
1. Bewustwording eigen situatie

Niveau 2: sociale
contacten buitenshuis

VERBINDEN
Onze laagdrempelige en gratis toegankelijk activiteiten
hebben altijd een positieve insteek. Moeders gaan samen
sporten, koken, of kleding ruilen. Moeders vinden
herkenning bij elkaar en realiseren zich dat ze er niet
alleen voor staan. Dat zorgt voor:
2. Vergroten van zelfvertrouwen
3. Opbouwen informeel netwerk

Niveau 3: deelname
aan georganiseerde
activiteiten

Een aantal alleenstaande moeders ziet door zorgtaken
geen mogelijkheid om zich te ontwikkelen. We richten
ons met onze trainingen op:
4.Bewustwording van sterke + zwakke punten en eigen
mogelijkheden
VERSTERKEN

Niveau 4: onbetaald
werk

Via Single SuperMom krijgen moeders de kans om zich in
te zetten als vrijwilliger. Dit zorgt voor:

Niveau 5: betaald
werk met
ondersteuning

6. Vergroten van sociale vaardigheden
7. Het positieve gevoel ergens bij te horen
Veel moeders uit onze doelgroep staan op afstand van de
arbeidsmarkt. Zorg voor de kinderen staat op één bij deze
moeders en vaak is er onvoldoende uitzicht op betaald
werk. Met ons Ondernemerstraject en Single SuperMom
Werkt! richten we ons op:
7. Alleenstaande moeders de weg wijzen en
ondersteuning bieden bij de combinatie moederschap en
(betaalde) activiteiten
8. (Her)ontdekking werkpatronen en bijbehorende
omgangsvormen
9. Aandacht voor eigen talenten en kracht richting
economische zelfstandigheid, bijvoorbeeld bij het
oprichten van een eigen onderneming.
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Niveau 6: betaald
werk/ economische
zelfstandigheid

Alleenstaande moeders die zelfstandig voor het inkomen
zorgen lopen door de zorg voor hun kinderen en de
verantwoordelijkheid voor het huishouden vaak tegen
grenzen aan. Wij zorgen voor:
10. Ontmoetingen met lotgenoten en uitwisseling van
ervaringen.

Een goed netwerk is de basis van waaruit de stappen gezet kunnen worden. Voor de vrouwen
was onze Netwerk-Talkshow vaak de aanzet tot een eerste contact met lotgenoten. De
wereld van de vrouwen wordt (vaak voor het eerst) groter dan alleen de kleine en beperkte
eigen omgeving van gezin. Single SuperMom is een uitgelezen mogelijkheid voor gemeenten
om de kansen van alleenstaande moeders in de regio te vergroten.
Onze aanpak levert een bijdrage aan het verbeteren van de sociaal-economische positie van
alleenstaande moeders. Het effect van deze manier van aanpak uit zich in het feit dat
moeders gemotiveerder raken om ook de schouders onder minder prettigere zaken te zetten,
ontdekken of nadenken wat hun kwaliteiten zijn, stimuleren van hun eigen talenten en elkaar
kunnen (onder)steunen.

ONZE DOELSTELLINGEN EN HET BEREIK PER ACTIVITEIT IN 2014
Activiteit
Netwerk-Talkshow

Ronde
tafelgesprekken

Single SuperMom
Community

Girls only-project
(tienermoeders)

Doelstelling
1. Bewustwording eigen
netwerk(mogelijkheden).
2. Toenemen van participatie door
kwetsbare en geïsoleerde moeders.
3. Opbouwen eigen netwerk.
1. Creëren van meer bewustwording van
de eigen positie, rechten en
mogelijkheden.
2. Versterken van vaardigheden en
talenten.
3. Kennisoverdracht.

Bereik
185 moeders per
talkshow

1. Totstandbrenging netwerk tussen single
moeders.
2. Verbinding tussen moeders door
bonding-events.
3. Toenemen van participatie door
kwetsbare en geïsoleerde moeders.
1. Relationele vorming
2. Ontwikkeling veilige (thuis)omgeving en
toekomstperspectief

1000 moeders

96 moeders
(6 * 16 moeders)

65 tienermoeders
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Onze trainingen en
workshops

1. Versterken van vaardigheden en
talenten.
2. Inzicht in positie en kansen
arbeidsmarkt.
3. Verkleinen stap naar werk door
sollicitatietrainingen.
Het bevorderen van economische
zelfstandigheid en maatschappelijke
participatie van moeders die hun eigen
onderneming willen opzetten.
1. Verbeteren van opvoedsituaties voor
moeder en kind(eren)
2. Verbeterde balans tussen de draaglast
en draagkracht van de moeder in de
opvoeding.
3. Praktische hulp.

9 bijeenkomsten
met steeds 23
moeders

Pop-Up Store

Op een laagdrempelige manier informatie
verschaffen en vervulling van een
huiskamerfunctie.

Single SuperMom,
handboek voor de
alleenstaande
moeder.

Hierin worden alle belangrijke aspecten
van het single moederschap behandeld.
Moeders krijgen aanmoediging,
herkenning, adviezen en praktische
oplossingen op weg naar financiële
zelfstandigheid en een zelfregulerend
netwerk. Het boek bieden we gratis aan bij
onze bijeenkomsten, waardoor we
activeren om zelf aan de slag te gaan – met
het boek en met elkaar.

158 bij opening
3 maanden open
+/- 20 moeders per
dag inloop
1000 (via partner
organisaties,
talkshow en
activiteiten)

Ondernemerstraject

Opvoedondersteuning
via onze pedagogen
Marga Schiet en Alice
Faber (telefonisch,
online of via
huisbezoek)

12 moeders per
traject

50 moeders
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ONTMOETEN, VERBINDEN EN VERSTERKEN IN WOORD EN
BEELD
Bij onze aanpak zijn drie kernwoorden belangrijk: Ontmoeten (bijvoorbeeld de NetwerkTalkshow), Verbinden (sociale (sport)activiteiten, ronde tafelgesprekken en
wijkbijeenkomsten) en Versterken (ons ondernemerstraject, diverse workshops).

ONTMOETEN
Netwerk-talkshow
De Netwerk-Talkshow was in de Gemeente Amsterdam de kick-off
van onze activiteiten. Deze belangrijke en inspirerende middag heeft
als doel moeders om betrokken te laten raken bij de activiteiten.
Tegelijkertijd wordt Single SuperMom op de kaart gezet als
organisatie waarbij moeders zich kunnen aansluiten om zich te laten
informeren en versterken. In Amsterdam organiseerden wij deze in
samenwerking met de gemeente in april 2014. Bij deze enerverende
show bereikten wij 185 alleenstaande moeders, waaronder vrouwen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werkende moeders die
moeite hebben met de combinatie zorg-werk , moeders in de
bijstand die weer aan de slag willen gaan, maar niet weten waar ze
moeten beginnen, moeders die geïsoleerd leven en tienermoeders.
Wij willen onze horizon verbreden en onze activiteiten uitrollen naar andere gemeenten in
Nederland. De Netwerk-Talkshow zal dan steeds de start zijn
van onze activiteiten. De shows kunnen ook op wijkniveau
worden georganiseerd, dat hebben wij reeds gedaan in
Amsterdam Zuidoost (waar 51% van de ouders alleenstaand
is).
Tijdens de inspirerende show informeren we (met een
aansprekende host, uiteraard ook een single moeder)
moeders over hun verschillende mogelijkheden: hoe
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economische zelfstandigheid kan worden gerealiseerd en hoe een
netwerk kan worden opgezet. Middels stemkasten kan iedereen
meepraten en meestemmen. Dit geeft een gevoel van verbondenheid en positiviteit.
De uitslag van de stemming van onze eerste talkshow werd besproken met de Gemeente
Amsterdam, dat was voor beleidsmaker een nuttige bron van informatie. Vooraf en na de
talkshow kregen de alleenstaande moeders de kans om onder het genot van een hapje en
een drankje met elkaar of met wethouder Van Es in gesprek te gaan. De wethouder was zeer
enthousiast en uitte ook na de talkshow haar betrokkenheid door mee te werken aan een
radioprogramma op BNR over het belang van Single SuperMom. Zij deed daarin een oproep
om Single SuperMom te ondersteunen.
Bekende alleenstaande moeders Mariska Hulscher (jurist, relatie- en scheidingscoach),
Annemieke de Jong (directeur Stichting Steunpunt Studerende moeders), Antje Monteiro
(zangeres en presentatrice), Barbara Nanninga (psycholoog en coach)en Jetty Mathurin
(actrice en cabaretière) vertelden hoe zij hun onderneming startten of studeerden naast het
alleenstaand moederschap, en welke obstakels zij moesten overwinnen. Hoe zij hun
gezinsleven moesten managen, elke maand weer moesten rondkomen. Ze gaven advies over
het belang van economische zelfstandigheid en het hebben van een netwerk.
Deze moeders werkten eveneens mee aan ons handboek Single SuperMom, en zij
onderschrijven onze methode.
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VERBINDEN
RONDE TAFEL-THEMAGESPREKKEN
In 2014 organiseerde Single SuperMom zeven
laagdrempelige tafelgesprekken met steeds een ander
onderwerp. Het doel van deze bijeenkomsten:
bewustwording van de eigen positie, in contact komen met
lotgenoten, het netwerk vergroten en werken aan
economische en emotionele zelfredzaamheid. De thema’s
waren o.a. financiën op orde brengen, de juridische positie
van alleenstaande moeders, vergroten van zelfvertrouwen,
opvoeden in je eentje, de rol van je ex en hoe een netwerk
kan worden vergroot.
Per bijeenkomst was er plaats voor 16 vrouwen. Vrouwen hadden de mogelijkheid
zich aan te melden voor een bijeenkomst met het thema dat hen aansprak. Bij
aankondiging van dit traject op onze Facebook-pagina waren de bijeenkomsten al
in korte tijd volgeboekt, daarom kozen wij ervoor om
aan de hand van de specifieke motivatie een selectie te
maken. Door deze werkwijze kreeg elke moeder de kans
om aanwezig te zijn bij een tafelgesprek dat het beste
bij hen paste.
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POP-UP STORE
In 2014 opende Single SuperMom de
eerste Pop-Up Store op het
Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. In
dat stadsdeel, waar een meerderheid
van de moeders alleenstaand is,
boden we honderden vrouwen de
kans om op een laagdrempelige
manier deel te nemen aan
bijeenkomsten over zaken die voor
hen belangrijk zijn, zoals financiën,
rechten en plichten, ontwikkelingsmogelijkheden op studie- en werkgebied.
Daarnaast bood de Pop-Up Store een huiskamerfunctie, waardoor de moeders op
een makkelijke en laagdrempelige manier hun netwerk konden vergroten.
Er was veel pers aanwezig bij de feestelijke opening. Op 19 februari 2014 werd
een artikel gepubliceerd in de Telegraaf en ook eveneens besteedden De Echo en
AT5 aandacht aan de opening.
De Pop-up Store is een mooi voorbeeld van een goed bereik op wijkniveau. Vooral
een groep tienermoeders ontwikkelde er een hechte band, waardoor zij elkaar
inspireerden om stappen te zetten naar (vrijwilligers)werk of terug naar school.

Girls only-project
Speciaal voor de jonge moeders tot 26 jaar waren er diverse workshops en
themabijeenkomsten. Eén van de activiteiten was het juridisch
spreekuur. Aan de hand van de juridische bijlage van het boek
Single SuperMom maakten wij de moeders stap-voor-stap wegwijs
in de juridische gevolgen van het alleenstaand moederschap. We
benaderden onderwerpen zoals ouderlijk gezag en alimentatie.
Elke moeder kreeg de gelegenheid om haar eigen situatie voor te
leggen aan de in personen- en familierecht gespecialiseerde jurist
Fieke van Heeks. Tevens werd een workshop gegeven door Ruth
Sinkeler en mediator Karen Scholszer.
Als extra prikkel werden de moeders die alle workshops hadden gevolgd in het zonnetje gezet
door ze gratis een workshop over neutrale make-up aan te bieden. Moeders werden
gesponsord met kleren van een samenwerkende partner.
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Persbericht
VERSTERKEN
Maart 2015

PUBLICATIE
SINGLE SUPERMOM
Interviews, adviezen en tips van alleenstaande moeders vóór alleenstaande moeders

Single SuperMom; Handboek voor de Alleenstaande Moeder

Een belangrijke informatiebron is ons handboek voor de alleenstaande moeder
Single SuperMom.
In het boek
worden alle
aspecten
van het
single alle belangrijke
Single SuperMom;
Het Handboek
voorbelangrijke
de Alleenstaande
Moeder
behandelt
aspecten
van het single
moederschap:
van het verwerken
van een
beëindigde relatie,
moederschap
behandeld.
Moeders
krijgen aanmoediging,
herkenning,
adviezen
dilemma’s
rondom de
financiën
tot het aangaan
en praktische
oplossingen
opzwangerschap,
weg naar financiële
zelfstandigheid
envan
eeneen nieuwe liefde. Het
boek bevat voorbeeldverhalen van sterke vrouwen, waardevolle tips en adviezen, en een
zelfregulerend
netwerk.
In samenwerking
de staat
gemeente
deelden
uitgebreide
juridische
bijlage. Het met
boek
vol Amsterdam
praktische tips,
todo-lijstjes en
ervaringsverhalen
van
bekende
Nederlandse
(single)
moeders
zoals
musicalster Antje
wij het boek Single SuperMom gratis uit aan 1.000 alleenstaande moeders en
Monteiro, politica Neelie Kroes, relatiecoach Mariska Hulscher en tv-psychologe Barbara
eveneens
aan vrouwenorganisaties.
Tijdens
onze
activiteiten,
via de Pop-Up
Store,
Nanninga.
Het boek is een initiatief
van de
Stichting
Single SuperMom
dat zich
inzet voor het
festivalsvergroten
als Kwaku
endevia
bijeenkomsten
van
andere organisaties
van
zelfredzaamheid
van
alleenstaande
moeders. en via de
Opvoedpoli is het boek gratis aangeboden aan alleenstaande moeders.
Nederland telt meer dan een half miljoen eenoudergezinnen, waarvan 87% bestaand uit alleenstaande
vrouwen met kinderen. Alleen voor de kinderen zorgen is vaak eenzaam en zwaar. In het boek komen
aan het woord
die alleenstaand
zijn vanwege
verschillende
redenen:mee
gescheiden,
Aan hetmoeders
boek werkten
verschillende
bekende
alleenstaande
moeders
o.a.: weduwe,
alleen zwanger of bewust alleenstaand. Het boek biedt hen aanmoediging, herkenning, adviezen,
Neelie Kroes,
Wethouder
van Es en Jetty Mathurin.
praktische
oplossingenAndre
en inspiratie.

Netwerk voor single moms
Auteur Eva Yoo Ri Brussaard, voorzitter van de Stichting Single SuperMom en single moeder van een
zoontje van 10 jaar: “Een tip die je in het boek vaak terugziet: durf actief om hulp te vragen. Het is
belangrijk om een netwerk om je heen te bouwen voor extra ondersteuning. Denk hierbij aan buren,
vrienden, familie maar ook aan andere single moeders. Daarom zij wij gestart met een online marktplaats
op onze site. Een ontmoetingsplek dat alleenstaande moeders met elkaar verbindt voor vriendschap,
oppas-issues, klushulp, juridische vragen en steun. Zo kunnen moeders die bij elkaar in de buurt wonen
elkaar helpen of opzoeken voor klussen, oppassen, playdates of gewoon een kop koffie. Aanmelden is
gratis en kan via de site”.
Over het boek
. Titel: ‘Single SuperMom; Het Handboek voor de Alleenstaande Moeder’ door Eva Yoo Ri Brussaard
. Prijs:
. € 19,99, ISBN: 978 90 215 5619 2
Over Stichting Single SuperMom
Stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 en biedt ondersteuning aan alleenstaande moeders in
heel Nederland. Het doel van de stichting is het vergroten van de economische zelfstandigheid van deze
kwetsbare groep en het vergroten van hun netwerk door middel van het organiseren van activiteiten en
het bieden van een online netwerk waar alleenstaande moeders elkaar kunnen vinden voor hulp. Eva
Yoo Ri Brussaard is sinds de start van de stichting actief als voorzitter op vrijwillige basis.
www.singlesupermom.nl . Facebook . Twitter . YouTube

===================================================================
Niet voor publicatie: neem voor meer informatie, een recensie-exemplaar, interviews en rechtenvrij beeldmateriaal
contact op met De PR Boutique, drs. Marie-Claire Schimmelpenninck van der Oije, M 06 460 36 297 en E
marieclaire@deprboutique.nl
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SINGLE SUPERMOM COMMUNITY
Door het creëren van activiteiten voor vrouwen faciliteren we laagdrempelige ontmoetingen
tussen de vrouwen. Veel vrouwen die onze netwerk-talkshow of ronde tafelgesprek
bezochten, blijven ons volgen via social media. Velen zien wij (vaak met introducees) terug
onze deze activiteiten. Ons doel is om deze ontmoetingsplekken door wijkmoeders zelf te
laten verzorgen en ervoor te zorgen dat zij om hun buurt een aantal keer per jaar een
activiteit organiseren. Wij bieden ondersteuning met promotie
van hun activiteit en helpen bij de praktische uitvoering.
In Amsterdam hebben wij diverse bijeenkomsten georganiseerd
en deze hebben bijgedragen aan het verbinden tussen vrouwen
(en hun kinderen). Enkele voorbeelden: diverse zwemafspraken,
dinner clubs, picknicks, boot camps in de natuur en andere
vrijetijds-momenten waarop de vrouwen elkaar konden
ontmoeten.

IN ONTWIKKELING: NETWERK-WEBSITE
Single SuperMom heeft in 2014 een begin gemaakt met een community voor
single moms. Via activiteiten zoals samen zwemmen of samen naar de
sportschool gaan bieden we moeders de kans hun eigen netwerk te vergroten. Dit
komt goed van pas bij bijvoorbeeld het zoeken van een oppas, hulp bij kleine
klussen in en om het huis, maar ook steun of gewoon een luisterend oor. Wij
hopen in 2015 via de website www.singlesupermom.nl en via onze
Facebookpagina SingleSuperMom de community uit te breiden. De toekomstige
interactieve website moet gaan dienen als een informatieverstrekker en
landingsplek voor inschrijvingen, start voor ontmoetingen etc. Moeders kunnen
zelf een profiel aanmaken. De tone-of-voice zal laagdrempelig en uitnodigend zijn,
en tevens moeders de kans geven om elkaar voor veelvoorkomende zaken als
oppas en hulp.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING VIA PEDAGOGEN
Alleenstaande moeders hebben zoveel verschillende taken dat er soms weinig energie voor
opvoeden overblijft, of er geen tijd is om te lezen over opvoeden. Voor een tienermoeder is
de situatie nog veel gecompliceerder. Zij zit nog midden in een belangrijke psychologische
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ontwikkelingsperiode, waar haar leeftijdgenoten alle tijd en kansen
voor krijgen. Een tienermoeder moet zich daarentegen bezighouden
met de verzorging en de opvoeding van haar kind. Haar eigen ontwikkeling loopt hierdoor
gevaar en doordat zijzelf nog onvolwassen is, is de kans groot dat ze zonder hulp niet precies
weet wat een jong kind nodig heeft.
Wij bieden moeders de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze pedagogen Marga Schiet
en Alice Faber. Dit kan telefonisch, via een afspraak, via huisbezoek of online. Want hoe meer
een moeder zich gesteund weet, hoe beter dit voor haar kind(eren) zal zijn. Als ze een deel
van haar verantwoordelijkheid over de opvoeding zo nu en dan met een deskundige kan
delen, kan voorkomen worden dat het een moeder teveel wordt. Als een kind in de eerste
jaren te weinig steun en begeleiding krijgt, is de kans groot dan zijn of haar ontwikkeling
gevaar loopt met alle gevolgen van dien.

SINGLE SUPERMOM – ONDERNEMEN
Single SuperMom heeft het traject Ondernemen in het leven geroepen om moeders die een
eigen bedrijf willen beginnen (of al zijn begonnen) te ondersteunen bij hun ambities. Voor
single moeders is een eigen bedrijf een goede manier om financieel onafhankelijk te zijn,
omdat zij zelf haar eigen tijd kan indelen. Dat is prettig in verband met het thuisritme. Echter,
het starten hiervan is geen makkelijke opgave. Het doel van onze
bijeenkomsten is deze vrouwen de weg te wijzen en ze een steun in de
rug te geven. De kans dat de onderneming slaagt zal hierdoor
aanzienlijk toenemen.
We bieden een traject waarin we vrouwen de tools aanbieden die ze
nodig hebben bij het starten van een eigen bedrijf. Wij hebben een
groep professionele ondernemers die de moeders bijstaan gedurende
het programma. Zij adviseren en ondersteunen. Bovendien biedt de
groep van single moms elkaar de nodige steun, niet alleen als collegaondernemer maar ook als moeder. Vrouwen die de eerste stappen in die richting al hebben
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gezet geven aan dat het traject niet alleen hun eigen bedrijf maar
ook hun eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben versterkt.
Ondernemen is een grote uitdaging, maar kan daarnaast zorgen voor financiële
zelfstandigheid. Het is onze ambitie is om het project toegankelijk te maken voor zoveel
mogelijk single moms in Nederland.

TRAINERS VOOR OPZETTEN EIGEN NETWERK
In korte tijd heeft Single SuperMom met (vrijwillige) trainers veel single moeders gecoacht in
het opzetten van een eigen netwerk. Single SuperMom heeft in Amsterdam op het moment
41 vrijwilligers.
Single SuperMom ziet dat het merendeel van de vrouwen een grote afstand tot de
arbeidsmarkt heeft. Ze hebben voor de kinderen gezorgd en daardoor lange tijd niet gewerkt.
Of willen wel weer aan het werk, maar het lukt ze niet. Veel van deze vrouwen hebben een
uitkering. Sommigen hebben we een ondernemerstraject kunnen aanbieden, een aantal
tienermoeders is terug naar school gegaan.

DOEL VOOR 2014 BEHAALD: EEN AMSTERDAMS NETWERK
Evaluatie
Single SuperMom heeft als hoofddoel de zelfredzaamheid en de sociaal economische positie
alleenstaande moeders te bevorderen door hun kansen en netwerk te vergroten. Bij de alle
activiteiten evalueren we of het project daadwerkelijk een bijdrage levert aan één van deze
doelen. Wij houden aantallen bij en blijven in contact met de doelgroep.
Onze activiteiten binnen de gemeente Amsterdam waren zeer geslaagd. Binnen een relatief
korte periode hebben vele alleenstaande moeder zich aangemeld, waarin de behoefte aan
een netwerk is bevestigd. De volgende stap was om vanuit vertrouwen te werken aan
economische zelfstandigheid. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de doelgroep zich graag
verbindt aan Single SuperMom. Vrouwen die normaal moeilijk in beweging komen ervaren
dat Single SuperMom inspeelt op hun behoeften, zij nodigen vriendinnen uit, enzovoort.
Bovendien zijn onze activiteiten gratis te bezoeken.
Stichting Single SuperMom is binnen een kort tijdsbestek een begrip geworden in Amsterdam.
In Amsterdam hebben we bijna 5000 alleenstaande moeders op verschillende manieren
weten te bereiken. Uit ons Facebookbereik (landelijk 479.104) merken we dat er uit het hele
land vraag is naar onze activiteiten.
We willen ons in 2015 inzetten om in samenwerking met het OCW te bekijken of we nu
kunnen werken aan een stevige basis, zodat we met ons innoverende programma en onze
unieke methode langs diverse gemeenten kunnen trekken. Vanuit de gemeenten hebben wij
al regelmatig het verzoek gekregen om samen te werken. We willen moeders in andere
steden de kans geven om op stads en/of wijkniveau met elkaar in verbinding te komen. Het
doel van onze ambities is het creëren van een zelfregulerend netwerk en economische
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zelfstandigheid voor méér vrouwen dan alleen de moeders in
Amsterdam. Onze activiteiten zijn makkelijk te vertalen naar
activiteiten elders in het land.

ONZE DOELEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST
Als we kijken naar het resultaat in Amsterdam mogen we meer dan tevreden zijn. Van alle
vrouwen die hebben deelgenomen, heeft het merendeel ook vriendinnen gemaakt of andere
vrouwen geattendeerd op Single SuperMom. Maar om onze laagdrempeligheid te blijven
behouden is het belangrijk dat we funding krijgen voor een coördinator voor al onze
projecten, een kantoorruimte en een eigen bus voor onze activiteiten.

EEN COÖRDINATOR VOOR ONZE PROJECTEN
Aan Single SuperMom zijn inmiddels meer dan 41 vrijwilligers verbonden. Dat aantal is voor
ons het bewijs dat we goed werk verrichten - niet alleen voor de doelgroep alleenstaande
moeders, maar ook voor deze vrijwilligers, die door hun inzet de eigen kansen vergroten.
Echter, door dit hoge aantal is het bijna ondoenlijk om overzicht te houden. Wij willen
daarom graag een betaalde coördinator gaan inzetten om onze activiteiten en de begeleiding
van vrijwilligers in goede banen te leiden.

KANTOORRUIMTE
Single SuperMom kan tot januari 2015 gratis gebruik maken van het kantoor (met de
bijbehorende faciliteiten) van Women Inc, maar wij zullen daarna op zoek moeten gaan naar
een ruimte om alle projecten te kunnen realiseren. Een betaalbare kantoorruimte is schaars.
Wij kunnen zowel hulp gebruiken bij de financiering van een kantoor en alle
kantoorvoorzieningen, met bij voorkeur ruimte voor het geven van trainingen en workshops.

FUNDING VOOR EEN INFORMATIEBUS
Wij onderzoeken de mogelijkheid tot de aanschaf van een Single SuperMom-bus. Deze bus is
niet alleen nodig voor het vervoeren van spullen t.b.v. onze activiteiten. De bus heeft tevens
als doel om met onze vrijwilligers de wijken in te gaan om (aan veelal jonge moeders)
informatie te geven over onze activiteiten. Tegelijkertijd horen we wat er leeft onder de
doelgroep, welke hulp nodig is, met als doel begeleiding om zelfredzaamheid en
zelfstandigheid van de moeders te bevorderen. De hulpverleners van Single SuperMom
leggen contact in- en rondom de bus, informeren moeders, geven voorlichting en adviezen en
kunnen, indien nodig, zelfs ter plekke een begeleidingstraject starten. Het is een vorm van
laagdrempelige dienstverlening en begeleiding om met name ontwikkeling en
zelfredzaamheid/zelfstandigheid te bevorderen.
De bus is makkelijk toegankelijk: moeders worden uitgenodigd om in de bus wat te drinken of
even te kletsen. Een volgende keer zal de drempel nog lager zijn, een veldwerkster kan
iemand leren kennen en zo mogelijk ook adviseren/begeleiden. Omdat de doelgroep actief
wordt benaderd kan de zogenaamde ‘stille’ problematiek eerder gesignaleerd worden en
vroegtijdig worden aangepakt.
Wij hebben (nog) geen middelen om de eenmalige aanschaf te financieren.
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TEN SLOTTE
Het hart van Stichting Single SuperMom blijft kloppen voor de single moeders, en
wij hopen nog vele inspirerende en informatieve activiteiten te kunnen
aanbieden, maar ook te kunnen groeien naar een vaste basis voor onze stichting.
Wij danken iedereen die ons steunt op deze weg.
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1 BESTUURSVERSLAG

Beetuurverclag

ln 2014 heefr de stichting een klein positief resultaat gerealiseed. Dil
heefr twee oozaken. Door de continuitiet van onze werkzaamheden en
proiecten zijn er in 20í4 meer subsidies toegekend. Daarnaast i§ er
meer aandacht beste€d aan de bndswerving. Dit heefr geresulteerd in
een forse toename van de bijdrage van íondsen.
Aangezien de projecten in2014 en 2015 uitgevoerd worden is een deel
van de ontvangen subsidie gereserveerd voor te maken kostefi.

h

2014 zijn de volgende projecten uitgevoerd;
Netwerk talkshow
Rondè tatel thema gesprekken
Pop-up store
Uitdelen handboek alleenstaande moeder
- Girls only projed
- Ondememerstrajec{
- Single Supermom community
- Ondernemersondersteuning

-
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2 JAAROVERZICHT

2.í

BALANS PER

3Í

DECEITIBER 2014

(na ro§,í//a,atbestemmlng)

Ref.

3ídec-14

3l.doc-í3

€

€

0

0
6.080
6.080

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende adiva

Totaal activa
=ffi

-ïffi

-6]66i0'

PAS§IVA

Eigen veÍmogon
-7.069

Algemene reseÍve
Totaal eigen vermogen

-2.896

-7.069

Langlopende schulden

3

9.500

3.000

Kortloponde schulden en overlopende pa§3lva

4

10.000

10.149

Totaal passlYe

-------ffi'
@

ffi

6.080

*t:=:lr:.y:T
2.2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2OI4

Ref.
-------

Reallsatie
zA14

=-

Realisati6
2013

5

BAïEN:
Giften
Subsldies
Fondsen

4.9Í!5

11.150

45.638

4.142

25.000

0

-----ffi

Som der baten:

6

LASTEN:
Vrijwill§ersvergoedingen

17.5U

970

lnhuur derden

16.308

7.216

Direcle kosten projecten

16.394

1.916

Overige lasten

21j@

7.087

Som der lasten

71.400

r7.189

4.173

RESULTAAT BOEKJAAR

-1.897

RE§ULTAAT§BESTEMMING

RealBatie

Realisatie
Het resultaal is

.

alswlgt wrdeeld:

ïen laste van de algemene reserve

m

2Al4

2013

€

C

4-173

-1.897

rc

2.3. Algemene g€gevens

2.3.1 Doelstelling
Doel van de stichtíng is om zowel nationaal als internationaal ondeÍsteuning te bieden aan moeder en kind
bij albenstrand (tiener) moederschap. De stichting tracht haer doel onder meer te verwezenlijken door het bundelen
van informatie en publiceren van boeken die bijdragen aan het vergroEn van de zelftedzaamheid van tiener- en
alleenstaande moeders. Dit doet zij door enezijds moeders te voozien van een handleiding die ant\rvoord geeft op
vragen op het gebied van alleenstaand a /angerschap 6n moederschap, opvoeding, opleiding, huisvesting, financien,
voogOí en overige zaken die te maken hebben met wet- en regelgeving. Daamaast verzorylzil empowerment in de
vorm van groepsbijeenkom§ten, evenementen en symposia.

2.3.2 Bestuursleden
Het bestuur van Stichting Single SuperMom wordt gevormd door:

Voorzitter
Penningmeesbr
Bestuurslid

Mevr. E. Yoo Ri
Dhr. H. Hetwegen
Mevr. L. Greijn

2.4. GROND§LAGEN VAN WAARDERING EN RE§ULTAAÏBEPALING

2.4.1 Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen galaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs tegen
actuele waarde. lndien geen spscifeke waarderingsgrond is venneld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
ï/Vaar nodig zijn de cÍjËrs van vorig boekjaar voor veryelijkingsdoelieinden aangepast.

2.1.2 Liqulde mtddelen
Liquide àiddeten bestaan uit banktegoeden. Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije
beschikking.

2.1.3 Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar wa atop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op
baÈnsdatum zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodraziivoozienbaar ziin. Verplichtingen en mogelijke
lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zÍ voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
2.1,1 Kostan
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaaÍ waarcp zii betrekking hebben.

2.4 TOELICHTING OP DE BAI.ANS

ACTIVA

l.

Ltquide mlddelen

3ídec-í,l

31-dec-l3

Bankrekeningen

16.60{

6.080

ïotaal liquide middelen

16.604

6.080

De specifrcatie is alsvolgt:

--PASSMA

3í-dec-14
€€

2. Eigclrvetmog,en

3ídec-11

Het eigen vermogen bestaat uit de wlgende @mryncnten:

Algemene reserye

-2.896

-7.069

Totaal eigen vermogen

-2.896

-7.069

Algomene roseÍvo
Het wrtaop is als vo$ weer te geven:

Algemene reserve

§aldo per

llan-201'l
€
-7.069

Overige
Reeultaatbestemmlng mutati€s
€€€
4.173

0

Saldo Per

3ldec'ít

-2.896

3. Langlopande schulden

3ídec.-20í4
'€€

De specifrcatie is als volgÍ :
Lening E. Yoo Ri
Beginsaldo boekjaar
Bij: Toevoeging

3.000
6.500

3ídec.-20í3
5.000
5.800

7.800

Af: Aflossing
Totaal kortlopende schulden en overlopende pa§siva

9.500

3.000

3ídec.-2014

3tdec'-2013

1. Kortl open de sch u I den
De specifrcatie is als volgt :

€€
10.000

Vooruitontvangen fondsen

liotaal kortlopende schulden en overlopende passiva

@@

10.000

10.149

10.149

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BAÏEN EN I-ASïEN

BATEN

5.

Overtge bafp,n

Reallsatie

Reallsatie

2011

20t3

Subsidies
Fondssn

4.935
45.638
25.000

Í1.150
4.142

Totaal

75.573

15.292

De specifrcatie is als volgÉ:

€€

Giten

0

LASTEN

6.

KosÍen
Reallsatle

Realisatle

2011

20í3

Vriiwillig6rsvergoed ingen

17.534

lnhuur derden
Direde kosten projec{en

16.308
16.394

970
7.216

-----=-

De specificatie ls als rcígt:

1.916

50.236

10.102

Huisvestingskosten

2-444

Kantoorbenodigdheden

a74
1.942

781
250

Totaal kosten projec{en

Oveige la§en
P.R. kosten

Telebon en porto kosten

1.821
1.047

Automatiseri

4.015

Reiskosten

156

750

Fondswerving

4.825

Over§e organisatiekosten

3.028

1.388
291
0
3.107
364

21.164

7.O87

ng

skost€n

1.168

Administratbkoeten

Totaal overige lasten

mffi

ToÍadl lasten
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3

OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting Single Supermom heeft het jaaroverzicht 2013 vastgesteld in
de vergadering van 1 mei 2014.

3.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en lasten.
3.3 Ondertekening door bestuurder

