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VOORWOORD  

 
Het jaar 2016 was een fantastisch jaar! 2016 was namelijk het jaar waarin we de eerste stappen 
hebben gezet naar een landelijke dekking. Steeds meer Single Moms in Nederland kunnen nu 
profiteren van ons netwerk, van onze goede methoden én van ons enthousiasme. Uiteraard hebben 
we het uitrollen van een volledig landelijk netwerk niet in 1 jaar voor elkaar gekregen, maar het is wél 
gelukt om de gedroomde stevige fundering te leggen in 3 gemeenten: Capelle a/d IJssel, Almere, Den 
Haag. 
 
Daarnaast hebben we het netwerk in Amsterdam verstevigd en diverse activiteiten georganiseerd 
(b.v. Pak je Kans! lunch) om samen met bestaande instanties en de gemeente Amsterdam de 
(armoede)regelingen bij de moeders bekend te maken. Ook hebben we een heel mooi traject 
gedraaid in deze gemeente, waarin we Single Moms hebben gestimuleerd en ondersteund bij het 
opzetten van een eigen onderneming. Dit naast ons reguliere aanbod van o.a. moeder & kind en wijk 
en stads-breedteactiviteiten die de zelfredzaamheid van moeders vergroten.  
 
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de steun en het vertrouwen van met name Ministerie 
OCW, Gemeente Amsterdam, Den Haag, Almere, Capelle a/d IJssel en het Oranjefonds. 
 
In 2016 zijn we tevens druk bezig geweest met het leggen van verbindingen naar andere partijen, 
zoeken naar samenwerkingspartners en het steeds maar op de kaart zetten van Single SuperMom bij 
regionale & nationale politiek.  
 
Al onze inspanningen zijn ook zeker niet onopgemerkt gebleven in het land. Zo ben ik als voorzitter 
van de Stichting in 2016 tweede geworden bij de Opzij awards en ik kreeg een vermelding in de 
Kleurrijke Top 100, een lijst van invloedrijke en kleurrijke Nederlanders. Maar, het belangrijkste, ons 
netwerk voor Single Moms is echt enorm gegroeid. En dat is uiteindelijk waar we het voor doen 
natuurlijk! 
 
Ik ben zo trots. Trots op wat Single SuperMom bereikt heeft, en dat mede door een heleboel Single 
Moms die zich als vrijwilliger inzetten voor de stichting, hoe mooi is dat! 
 
 

Eva Yoo Ri Brussaard 
Voorzitter Single SuperMom 
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SINGLE SUPERMOM 

  

Stichting Single SuperMom, gevestigd te Amsterdam, is opgericht in 2008 en richt zich op de 
groeiende groep van ca 545.000 eenoudergezinnen in Nederland. Ons doel is het vergroten van de 
economische zelfstandigheid en zelfbeschikking van alleenstaande moeders én het vergroten van 
hun netwerk door middel van het organiseren van activiteiten, activeringstrajecten en opleidingen. 
Onze website, met besloten groep, is een ontmoetingsplek die alleenstaande moeders met elkaar 
verbindt. Met een dagelijks direct bereik op social media van ruim 25.000 vrouwen en een indirect 
maandelijks bereik van 95.000 vrouwen zijn wij het grootste landelijke netwerk voor alleenstaande 
moeders. 
 
Missie 
Single SuperMom streeft naar een wereld waarin single moeders volwaardig participeren en dezelfde 
kansen hebben als moeders met een partner. Dit komt niet alleen de vrouwen, maar ook hun 
kinderen ten goede. Wanneer de basis op orde is, zijn moeders in staat goed voor hun kinderen te 
zorgen. Hierdoor zullen de kinderen zich beter ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. 
 
Visie 
Single SuperMom richt zich op drie pijlers: 

• Welzijn door het vergroten van de financiële, emotionele en economische positie én het 
zelfbewustzijn van alleenstaande moeders. Hierdoor bevorderen we ook direct het welzijn van 
hun kinderen. 

• Het informeren en stimuleren van alleenstaande moeders om vrijwilligerswerk, studie, werk of 
ondernemerschap op te pakken en/of te versterken. Hiermee worden kansen voor de moeders 
en hun kinderen vergroot. 

• Het onderling verbinden van alleenstaande moeders met als doel een eigen vangnet te 
creëren of gewoon een maatje te vinden. Dit doen we via het bieden van een (lokaal en 
landelijk) netwerk, zowel fysiek als online. 
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HET BESTUUR   

  

Het bestuur van Single SuperMom bestaat uit:    

 

  

  

 Martin Levie 
Voorzitter (per 01/11/16) 

 

  

  

  

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. Eva Yoo Ri is sinds de oprichting van Single SuperMom werkzaam als vrijwilliger en zal per 
januari 2017 in dienst treden als directeur van de stichting. Uiteraard zal zij dan haar bestuursfunctie 
neerleggen en uit het bestuur treden. Martin Levie heeft sinds 1 november al het voorzitterschap van 
haar overgenomen. Martin is een ervaren zakenman en tandarts. Hij is reeds jarenlang bekend met 
de stichting en is toegetreden tot het bestuur om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een 
actievere bijdrage te kunnen leveren.  
Harry Helwegen is werkzaam als partner bij Diligence en voorzitter van Angels Businessnetwerk. Hij 
is sinds de oprichting van de stichting bestuurslid. Laura Greijn is ervaringsdeskundige en kan 
daardoor een mooie bijdrage leveren aan de stichting. 
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ONZE DOELGROEP 

 
Wij richten ons op alle alleenstaande moeders en hun kinderen die door het verbreken van een 
relatie, het overlijden van hun partner, of anderzijds, alleen zijn komen te staan. Onder alleenstaande 
moeders is er sprake van een oververtegenwoordiging van laagopgeleide vrouwen met een niet-
westerse achtergrond. De doelgroep van SSM bestaat uit: 
 

• Alleenstaande moeders met een inkomen op of onder de armoedegrens; 

• Alleenstaande niet uitkeringsgerechtigde moeders (Nuggers) 

• Alleenstaande moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt die door werkeloosheid een WW- 
of bijstandsuitkering ontvangen; 

• Alleenstaande moeders die een Wajong- of WGA uitkering ontvangen; 

• Tienermoeders; 

• Alleenstaande moeders die eenzaam zijn en bij wie een netwerk ontbreekt; 

• Alleenstaande moeders die behoefte hebben aan ondersteuning bij het organiseren en 
managen van het gezin of huishouden (op emotioneel, juridisch, financieel, pedagogisch of 
praktisch gebied) 

• Kinderen van alleenstaande moeders  

 

Uit statistische gegevens van singelsupermom.com blijkt dat het grootste gedeelte van onze 
doelgroep zich in de leeftijd tussen de 25 en 44 bevindt.  

 

LEEFTIJD: 

25-34     34,7 % 

35-44     26,9 % 

45-54     15,9 % 

18-24     11,6 % 

55-64      7,3 % 

65+      3,6 % 
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ONZE AANPAK: ONTMOET, VERBINDT, VERSTERKT 
   

 
De meer dan een half miljoen eenoudergezinnen, bestaan voor een zeer groot deel uit alleenstaande 
vrouwen met kinderen. Deze kwetsbare groep verkeert veelal in isolement en heeft een laag 
inkomen. Zij vinden het alleen voor de kinderen zorgen vaak eenzaam en zwaar. Om deze moeders 
te helpen heeft Single SuperMom een methode ontwikkeld, inclusief producten zoals trainingen en 
boeken, gebaseerd op ontmoeten-verbinden-versterken.  
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KOERS 2016: NETWERK EN ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 

 
Stichting Single SuperMom zet de gekozen koers voort en concentreert zich dus op twee thema’s: 
Netwerk en Economische zelfstandigheid. Dit doet Single SuperMom onder meer door op een 
positieve manier moeders te activeren en te begeleiden bij het opzetten van een netwerk binnen hun 
eigen regio en actieve moeders de mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger in te zetten. Dit vergroot 
niet alleen hun netwerk, maar zorgt ook voor een positieve besteding van hun tijd. Daarnaast komen 
moeders die niet actief zijn als vrijwilliger als belangstellende naar onze gratis bijeenkomsten, die zijn 
gericht zijn op het activeren, verbinden en versterken van alleenstaande moeders. De activiteiten 
hebben tot doel de zelfredzaamheid en de sociaal-economische positie van alleenstaande moeders 
te bevorderen.  
 

 
 

 
Door een positieve aanpak en laagdrempeligheid weet Single SuperMom haar doelgroep beter te 
bereiken dan de gemiddelde formele instantie. Zoveel mogelijk alleenstaande moeders economisch 
zelfstandig maken betekent niet alleen betere zelfredzaamheid, keuzevrijheid en een sterkere positie 
in de maatschappij, maar zorgt er ook voor dat zij een beter rolmodel kunnen zijn voor hun kind(eren). 
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ONZE DOELEN SLUITEN AAN BIJ DE PARTICIPATIELADDER   

  

Single SuperMom begint bij de basis en sluit aan bij de participatieladder. Met ons aanbod wil de 
stichting het volgende bereiken:  
 
 

Participatieladder  Huidige situatie Doelstelling   

Geïsoleerd  Bereiken van alleenstaande 

moeders die niet deelnemen 

aan het maatschappelijk leven 

omdat ze te druk zijn met 

overleven.  

Alleenstaande moeders uit sociaal 

isolement halen en activeren. 

Contact zoeken en 

enthousiasmeren voor deelname 

aan SSM netwerk en activiteiten. 

Sociale contacten 

buitenshuis  

Door zorgtaken zien moeders 

vaak geen kans om zich op 

sociaal gebied te ontwikkelen.  

Activering door creëren SSM-

netwerken voor de moeder met 

inzet van vrijwillige rolmodel-

moeders.   

Deelname 

georganiseerde 

activiteiten  

Door sociale isolement nemen 

deze moeders geen deel aan 

georganiseerde activiteiten.   

Activering door deelname aan 

georganiseerde activiteiten binnen 

SSM netwerk.  

Onbetaald werk  Veel van de alleenstaande 

moeders zijn financieel 

afhankelijk of leven op of onder 

de armoedegrens.  

Laten participeren in organiseren 

van maatschappelijke activiteiten 

en projecten met begeleiding 

vanuit rolmodel-moeder en SSM 

netwerk.   

Betaald werk met 

ondersteuning  

Veel van de alleenstaande 

moeders zijn financieel 

afhankelijk of leven op of onder 

de armoedegrens.  

Aanbieden van trainingsaanbod 

naar werk of ondernemerschap 

met professionele begeleiding.   

Betaald werk   Veel van de alleenstaande 

moeders zijn financieel 

afhankelijk of leven op of onder 

de armoedegrens.  

Door bovenstaande stappen te 

hebben gevolgd is de moeder in 

staat om een baan te vinden en te 

behouden en zo economisch 

zelfstandig te zijn.   
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Bijkomende resultaten voor de deelnemende moeders zijn:  
• Ze worden een beter rolmodel voor hun kinderen en zijn beter in staat  

hun kinderen op een gezonde manier op te voeden;   
• Deelnemende moeders krijgen een sterkere positie in de maatschappij,  

zowel financieel als emotioneel.   
• Werkloosheid en armoede onder de alleenstaande moeders neemt af;   
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2016: EEN DROOM VERWEZENLIJKEN, DE OPBOUW VAN EEN LANDELIJK 
NETWERK  

 
Met het succes van Single SuperMom in de gemeente Amsterdam, begon het steeds meer te 
kriebelen. Een landelijke dekking, waarbij alle Single Moms in Nederland bereikt zouden kunnen 
worden én toegang zouden hebben tot een krachtig online en offlinenetwerk, hoe fantastisch zou dat 
zijn! 
 
In 2016 hebben we van het ministerie van OCW de kans gekregen om de eerste stappen richting 
deze droom te zetten. Wij hebben van hen subsidie gekregen om een prachtige website te 
ontwikkelen waarmee alle alleenstaande moeders in heel Nederland nu online gemakkelijk hun weg 
kunnen vinden naar Single SuperMom én ze hebben ons gesponsord bij het opzetten van een offline 
landelijk netwerk, bestaande uit bijeenkomsten, rondetafelgesprekken, trainingen en 
netwerkbijeenkomsten met als doel het versterken van de zelfredzaamheid en economische 
zelfstandigheid van de alleenstaande moeder. 
 
De landelijke groei voor 2016 richtte zich op 3 gemeenten, zodat de verspreiding van het netwerk 
langzaam maar gedegen tot stand kan komen. Deze 3 gemeenten betroffen Capelle aan de IJssel, 
Almere en Den Haag en zij hebben alle drie ook een bijdrage geleverd middels subsidie. 
 
In deze gemeenten hebben wij veel activiteiten ontplooit om het netwerk neer te zetten. Bij deze 
activiteiten hebben we altijd de samenwerking met de gemeente en andere belangrijke partijen 
opgezocht. Zo werkten we samen met lokale partners van de door ons gemaakte en aan de 
gemeente verzonden en bezochte sociale kaart. Ook is er voor alle gemeenten meerdere malen 
overleg geweest om het startende netwerk te bespreken, met zowel afdeling emancipatie, armoede 
als Werk en Sociale zaken.  
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LET’S CELEBRATE YOU, KICK-OFF IN DEN HAAG, CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN 
ALMERE 

 
Als kick-off van onze activiteiten in een nieuwe stad organiseerde Single SuperMom in samenwerking 
met haar vrijwilligers een groot event waar alle Single Moms uit de regio hartelijk welkom waren. 
Deze evenementen werden georganiseerd om alleenstaande moeders te inspireren, met elkaar te 
verbinden én te interesseren voor onze (verdere) activiteiten. Het programma van deze kick-off voor 
Den Haag, Capelle aan den IJssel en Almere bestond uit een discussiemiddag met alleenstaande 
moeders over het alleenstaand moederschap. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. het 
managen van je gezin, het creëren van een netwerk om je heen en het versterken van de positie en 
het welzijn en de economische zelfstandigheid van alleenstaande moeders. Ook maakten we gebruik 
van peer-presentaties: succesvolle alleenstaande moeders uit ons netwerk vertelden aan het publiek 
hoe zij hun eigen onderneming startte, of hoe zij studeerden naast het alleenstaande moederschap 
en welke obstakels zij hiervoor moesten overwinnen. Paneldiscussies, optredens en stemmen via 
stemkasten maakten ook onderdeel uit van het programma. De moeders kregen informatie over het 
belang van economische zelfstandigheid en het creëren van een netwerk, konden zich inschrijven en 
geïnformeerd over onze jaarplanning. De moeders hebben daarnaast het Single SuperMom 
Handboek voor de alleenstaande moeder uitgereikt gekregen: een belangrijke informatiebron voor 
alleenstaande moeders, waarin de verschillende aspecten van het single moederschap behandeld 
worden. Tot slot werden de moeders aangemoedigd om te zoeken naar een match met een andere 
moeder in de buurt voor vriendschap, een oppas of andere hulp. Wat erg mooi was, was dat er gelijk 
bij de kick-off al moeders waren die aangaven graag vrijwilligerswerk te willen doen voor Single 
SuperMom. De kick-off events werden steeds afgesloten met een gezellige (netwerk)borrel. 
Naast aanwezige beleidsmedewerkers en wethouders, en in Almere Sabine Kraus (Ministerie OCW), 
waren ook bekende Single Moms uit ons netwerk aanwezig, zoals cabaretière Jetty Mathurin, actrice 
Antje Monteiro, tv-psychologe Barbara Nanninga en relatiecoach Mariska Hulscher. Ook zij deelden 
hun ervaringen met het publiek. Voor Capelle aan den IJssel was het lokale fonds de Capelle 
Stichting aanwezig.   
Alle drie de kick off waren een groot succes! Er was een grote opkomst en we hebben vele moeders 
kunnen inspireren, met elkaar kunnen verbinden en enthousiast kunnen maken voor volgende 
bijeenkomsten van Single SuperMom. 
   
Link naar alle videobeelden: https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom 
Link naar alle foto’s: www.facebook.com/singlesupermomevent 
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RONDE TAFELGESPREKKEN, TRAININGEN EN NETWERKBIJEENKOMSTEN 

 

Single SuperMom organiseerde in alle drie de nieuwe gemeenten rondetafelgesprekken, trainingen 

en netwerkbijeenkomsten waarin steeds een andere thema aan bod kwam. De gesprekken werden 

geleid door een vrouwelijke coach uit ons netwerk. Iemand met een groot hart en een luisterend oor, 

die tevens als ‘rolmodel’ moeder fungeerde. Zij gingen het gesprek aan met alleenstaande moeders. 

Thema’s rondom de bijeenkomsten waren het vergroten van de zelfredzaamheid, vergroten van 

netwerk en het versterken van de economische zelfstandigheid. Elke alleenstaande moeder was van 

harte welkom om deel te nemen en om de verhalen van anderen te horen en eigen ervaringen te 

delen. Ze hielpen elkaar bij het oplossen van diverse vraagstukken die het alleenstaande 

moederschap met zich meebrengt. Bovendien kregen de moeders goede tips van de coaches en de 

andere deelnemers. Aansluitend vond er steeds een lunch plaats waarin de deelnemers verder 

konden praten. Tijdens de meeste bijeenkomsten was de kinderopvang geregeld door Single 

SuperMom, zodat de moeders echt de tijd en aandacht voor zichzelf en de bijeenkomst konden 

hebben. 
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Thema’s die aangedragen zijn tijdens de rondetafelgesprekken en themalunches, met als doel de 
versterking van de zelfredzaamheid van de alleenstaande moeders:  
 

• Over en Uit: Wanneer jij en je partner eenmaal de stap hebben gezet om uit elkaar te gaan, is 
dat een pijnlijk proces. Hoe ga je daar mee om als er kinderen in het spel zijn?   

• De rol van je ex: Samen met je ex-partner een nieuwe manier vinden om voor jullie kind te 
blijven zorgen. Want jullie zijn niet alleen ouders, maar ook rolmodellen. Hoe krijg je dat het 
beste voor elkaar?   

• Alleen opvoeden gaat prima: Als alleenstaande moeder sta je voor een grote uitdaging: 
opvoeden in je eentje. Hoe krijg je dat voor elkaar en hoe maak je het beste gebruik van je 
netwerk?   

• Manager Mama: Als moeder ben je een echte manager, je combineert vaak werk, eigen 
onderneming of een studie met je gezin, en je moet alles op elkaar afstemmen. Hoe doe je 
dat, al die ballen in de lucht houden?  

• (Zelf)liefde & Het samengestelde gezin: Liefde voor jezelf en zelfvertrouwen zijn belangrijk. 
Want wanneer je een positief zelfbeeld hebt, kun je beter goede beslissingen nemen. 
Daardoor maak je minder foute keuzes en word je gelukkiger, ook in je relaties.  

•  Financieel zelfstandig: Als Single Mom ben je in je eentje verantwoordelijk voor de inkomsten 
en uitgaven van je gezin. Hoe ga je om met je financiële situatie, hoe kom je rond?   

• Juridische zaken: Het is misschien niet heel sexy, maar als single moeder is het belangrijk om 
te weten wat je rechten en plichten zijn.  We behandelen onderwerpen die voor jou van belang 
kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan ouderlijk gezag en alimentatie.  

 
 
 



      1
5 

 

 
 
Thema’s die aangedragen zijn tijdens de trainingen, met als doel de versterking van de economische 
zelfstandigheid van de alleenstaande moeders: 

• Persoonlijke effectiviteit 

• Time management 

• Personal branding 

• Effectief luisteren 

• Loopbaanplanning en CV building 

• Sollicitatie technieken 

• Persoonlijke grenzen stellen 

• Vind je droombaan! 

• LinkedIntraining 
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Facebook	
Besloten	

	

2.360	volgers	

Website	
	

12.000	weergaven	
per	maand	

Facebook	
	

24.600	likes	

Twi er	
	

745	volgers	

Instagram	
	

1.264	volgers	

YouTube	
	

100-22.000	
Weergaven	per	video	

Facebook	
Berichtbereik	

	

95.000	

Per	maand	

Hulp	&		
contactvragen	

	

500	per	week	

	
Bijeenkomsten	

	

80+	
	bijeenkomsten	

OPVOEDONDERSTEUNING 

 
Het gehele jaar 2016 heeft Single SuperMom doormiddel van 1 op 1 gesprekken, skype en tijdens 
SuperWeekenden, alleenstaande moeders kunnen ondersteunen bij vragen met betrekking tot 
opvoeden in je eentje. Ook gingen moeders (online) met elkaar in gesprek over opvoeden in je eentje. 
Opvoeden is geen makkelijke taak en al helemaal niet als je die klus in je eentje moet klaren. 
Moeders vertelden ons vaak ‘ik heb niemand om de opvoeding mee te delen’. Een terugkerend thema 
was volgens onze pedagoog en vrijwilligers dan ook, dat veel Single Moms het lastig vinden dat zij 
geen sparringpartner hebben. De gesprekken die wij met de alleenstaande moeders hebben gevoerd 
fungeerden vaak als een klankboord voor moeders, als het even allemaal te veel voor ze werd om 
alles in hun eentje te moeten doen. Door deze ondersteuning, voelden moeders dat er mensen om 
hen heen waren die ze hielpen als ze vastliepen.  Een ander belangrijk thema dat bleef terugkeren, 
was dat het voor alleenstaande moeders vaak moeilijker is om af en toe tijd voor zichzelf vrij te 
maken. Als alleenstaand ouder kun je je kind bijvoorbeeld niet even een middagje bij je partner laten 
om wat voor jezelf te gaan doen en ook als je ziek bent is er niemand die voor jou en de kleine kan 
zorgen. Het aansluiten bij een rondetafelgesprek of een bijeenkomst over bijvoorbeeld het thema 
“manager mama” gaf handvatten en steun aan de moeders, evenals het netwerk en de 
vriendschappen die zij met andere alleenstaande moeders opbouwden hierdoor. Zeker wanneer 
moeders zelf geen netwerk van grootouders, familie of vrienden hadden.  
 
 

WEBSITE  

 
Ter ondersteuning van de uitbreiding van het netwerk op landelijk niveau, is er op de website een 
aanmeldgedeelte en een besloten groep gebouwd. Deze besloten groep is later verplaatst naar 
facebook, aangezien dat laagdrempeliger bleek te zijn voor veel moeders. Het doel van deze 
aanvulling was 2-ledig: 

• De besloten groep is opgericht om de moeders een veilig en vertrouwd online netwerk te 

bieden, waar ze terecht kunnen voor steun, (h)erkenning en advies. Het is tevens een plek om 

andere single moeders uit de omgeving te kunnen ontmoeten, waar je even mag klagen en 

natuurlijk trots je kinderen en/of bereikte doelen kan delen; 

• Het aankondigen van activiteiten/evenementen en het registreren van deelnemers. 

 
De website en de besloten groep is te vinden onder en via www.singlesupermom.nl en verder zijn wij 
te vinden via de meeste social mediakanalen: 

• Facebook: https://www.facebook.com/singlesupermomevent   

• Twitter: https://twitter.com/Single_SuperMom  

• Instagram: https://www.instagram.com/singlesupermom/  

• YouTube: https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.singlesupermom.nl/
https://www.facebook.com/singlesupermomevent
https://twitter.com/Single_SuperMom
https://www.instagram.com/singlesupermom/
https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom
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POP-UP STORES SINGLE SUPERMOM 

 
Naast de hierboven genoemde activiteiten in de nieuwe gemeenten hebben we in de gemeente 
Almere en in de gemeente Den Haag in 2016 ook pop-up stores geopend. Panden op toplocaties die 
wij als Single SuperMom tijdelijk konden bezetten. Dit gebeurde volledig op initiatief van een aantal 
enthousiaste Single Moms uit ons netwerk. De panden waren 5 dagen per week open en werden 
volledig gerund door vrijwilligers. De Pop up in Den Haag was tegenover de Mac Donalds en naast de 
Aldi een ideale locatie om activiteiten georganiseerd door moeders uit ons Single SuperMom netwerk 
te laten plaatsvinden en de Pop up in Almere was in hartje centrum. Het meedoen met en 
organiseren van activiteiten door alleenstaande moeders in deze gemeenten werd hierdoor extra 
laagdrempelig. De moeders organiseerden ongelooflijk veel uiteenlopende workshops, van haken & 
breien, tot mindfulness, en over thema’s als de rol van je ex of financiële zelfstandigheid. Daarnaast 
informeerden de vrijwilligers alle nieuwe moeders die op dit pand afkwamen over het aanbod van 
Single SuperMom, waardoor ons bereik groeide.  
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AMSTERDAMS NETWERK 

 
In 2016 konden we dankzij de steun van o.a. de Gemeente Amsterdam, het Oranjefonds en het Joan 
Ferrier Emancipatiefonds, ook doorgegaan met de activiteiten op het gebied van ontmoet-verbindt-
versterkt in Amsterdam. In Amsterdam was er reeds gewerkt aan het ontmoet-gedeelte, daar bestond 
al een actief Single SuperMom netwerk. In 2016 zijn daar extra activiteiten op de 2 opvolgende 
onderdelen, verbindt en versterkt, aan toe gevoegd, waarmee we hebben geprobeerd de sociale en 
economische positie van meer alleenstaande moeders te verbeteren. Deze bijeenkomsten vonden 
zowel op stads- als op wijkniveau plaats. Zo hebben we bijvoorbeeld moeders hun eigen netwerk 
laten opzetten in de wijk en hebben we een ondernemerstraject aangeboden, toegespitst op de 
alleenstaande moeder. In de volgende paragrafen zullen deze verbindt en versterkt activiteiten verder 
worden toegelicht. Ook werd er in 2016 extra aandacht besteed aan het onderwerp “armoede”, waar 
hieronder tevens meer over te lezen is. 
 

VERBINDT  

In korte tijd heeft Single SuperMom met (vrijwillige) trainers veel single moeders gecoacht in het 
opzetten van een eigen netwerk. Door het aanstellen van deze moeders als “netwerkers”, werden er 
meer ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd op wijkniveau en ontstonden er laagdrempelige 
ontmoetingen tussen de vrouwen en hun kinderen. Activiteiten gericht op zowel moeder als kind, 
zodat de moeders de tijd en ruimte kregen om met elkaar te verbinden, terwijl de kinderen (begeleid) 
vermaakt werden, bijvoorbeeld in een binnenspeeltuin of tijdens het eierzoeken met Pasen. Veel 
vrouwen die in contact zijn gekomen met ons via een netwerk-talkshow of tafelgesprek blijven ons 
volgen via social media. Velen van hen zien wij (met eventuele introducees) ook weer terug bij 
volgende activiteiten, waardoor we kunnen spreken van een duurzaam netwerk. Ons doel om deze 
ontmoetingsplekken vooral door wijkmoeders zelf te laten verzorgen en ervoor te zorgen dat elke wijk 
een aantal keer per jaar een activiteit organiseert, is dan ook succesvol behaald. Single SuperMom 
stimuleerde de initiatieven die moeders zelf aandroegen. Wij hebben ze daarnaast ondersteuning bij 
het uitvoeren van hun ideeën geboden, door middel van promotie van hun activiteit en helpen bij de 
facilitering ervan. Voorbeelden van de activiteiten die hieruit voortgevloeid zijn, zijn laagdrempelige 
koffieochtenden, zwembaddagen, dinnerclubs, picknicks, boot camps in de buitenlucht en andere 
vrijetijdsmomenten, waarop de vrouwen elkaar kunnen ontmoeten.  
 
 

VERSTERKT 

 
Het onderdeel versterkt is in 2016 vooral gericht geweest op 3 doelgroepen: 

1. Alleenstaande tienermoeders; 
2. Alleenstaande moeders die willen gaan ondernemen; 
3. Alleenstaande moeders die opvoedondersteuning nodig hebben.  

 
1. Tienermoeders 
Een tienermoeder zit zelf nog middenin een belangrijke psychologische ontwikkelingsperiode. Waar 
haar leeftijdgenoten alle tijd en kans krijgen om zich te focussen op deze ontwikkelingen, heeft een 
tienermoeder die kans vaak niet. Zij moet zich tenslotte bezighouden met de verzorging en de 
opvoeding van haar kind, waardoor haar eigen ontwikkeling gevaar loopt. Daarnaast hebben 
tienermoeders vaak nog geen (volledige) opleiding doorlopen en heeft hun loopbaan vaak nog geen 
stevige vorm gekregen, omdat zij een kind kregen, voordat zij (financieel) zelfstandig waren en in 
eigen levensonderhoud konden voorzien. Het is dan ook belangrijk om tienermoeders te 
ondersteunen, in hun eigen ontwikkeling, maar ook bij de opvoeding van hun kind(eren) en het op 
orde krijgen van hun leefsituatie.  
 
Om op deze thema’s in te spelen hebben we verschillende acties ondernomen. Bijvoorbeeld met 
behulp van het girls only-project. Speciaal voor jonge moeders tot 26 jaar bood Single SuperMom 
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diverse workshops aan op het gebied van financiële en juridische onderwerpen. Insteek hiervan was 
zorgen dat vragen omtrent deze onderwerpen minder tijd/energie zouden vragen van de jonge 
moeders en er dus meer tijd en aandacht over zou blijven voor het versterken van de moeders zelf 
(als individu) en hun kind(eren). De moeders volgden een intensief groeps- en individueel traject van 
ontmoeten, netwerken, coaching en training, die hen een flinke stap dichter bij een (financieel) 
zelfstandig leven bracht, én zorgde voor het creëren van nieuwe kansen in samenwerking met andere 
alleenstaande moeders. Onderdeel van dit project was het juridisch spreekuur, waar Single 
SuperMom moeders stap-voor-stap wegwijs maakte in de juridische gevolgen van het alleenstaand 
moederschap, door het bespreken van onderwerpen zoals ouderlijk gezag en alimentatie. Vele 
vragen van de moeders op dit vlak hebben we kunnen beantwoorden tijdens dit spreekuur en de 
coachings- en trainingssessies daaromheen en (waar nodig) konden we de moeders doorverwijzen 
naar andere instanties.  
Dit traject is verder uitgewerkt en heeft eind 2016 geleid tot een samenwerking met het 
participatieteam van de gemeente Den Haag waar wij in 2017 van start zullen gaan met het trainen 
van een groep jonge moeders tot 27 jaar die geactiveerd moeten worden om weer te participeren in 
de samenleving.  
 

 
 

 
 
 
2. Moeders die willen ondernemen 
Ondernemen is een grote uitdaging, maar kan daarnaast zorgen voor financiële zelfstandigheid. 
Single SuperMom heeft daarom in 2016 in de gemeente Amsterdam het traject Single SuperMom 
Onderneemt! in het leven geroepen, om alleenstaande moeders die een eigen bedrijf wilden 
beginnen (of al zijn begonnen) te ondersteunen bij hun ambities. Het starten van een eigen bedrijf is 
geen makkelijke opgave, en zeker niet voor alleenstaande moeders. Het doel van onze 
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bijeenkomsten was vrouwen die voor zichzelf wilden beginnen de weg te wijzen en een steun in de 
rug te geven, waardoor de kans op het slagen van hun onderneming vergroot werd. 
 
We hebben de geïnteresseerde alleenstaande moeders een traject geboden waarin we ze de tools 
aanboden die ze nodig hebben bij het starten van een eigen bedrijf. Onze professionele ondernemers 
stonden ze gedurende het hele programma bij met adviezen en ondersteunende informatie. 
Bovendien bood de groep van Single Moms elkaar de nodige steun, niet alleen als collega-
ondernemers, maar ook als mede-moeder.  
 
De moeders die wilden deelnemen aan het traject zijn eerst gescreend en beoordeeld 
en daarna volgde een persoonlijk intake-gesprek, om te beoordelen of er voldoende 
passie en bagage aanwezig was voor het ondernemerschap. Uiteindelijk namen er 12 
vrouwen deel aan het volledige traject. De resultaten waren zeer positief! De vrouwen 
hebben (op één na) allemaal het traject succesvol afgerond. Ze hebben niet alleen hun 
onderneming opgestart, maar ook onderling een netwerk opgebouwd.  De moeders 
hebben een ondernemerspakket ontvangen en krijgen nazorg. Zo worden ze onder 
meer gewezen op voor hen relevante ondernemers-netwerken. De moeders die 
meededen aan het traject gaven verder aan dat niet alleen hun eigen bedrijf op gang is 
gekomen, maar dat ook hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot zijn.  
 
Filmpjes van het ondernemerstraject staan in de bijlage en uitgebreide informatie over het 
ondernemerstraject is tevens te vinden op: http://www.singlesupermom-ondernemen.nl/ 
 
 

 
 
 
 

http://www.singlesupermom-ondernemen.nl/
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3. Moeders die opvoedondersteuning nodig hebben 
Omdat er zoveel verschillende taken op je afkomen als je alleenstaande moeder bent, is er vaak 
weinig energie over om na te denken over of je te verdiepen in de opvoeding van je kinderen. Daarom 
heeft Single SuperMom gericht opvoedondersteuning aangeboden aan de alleenstaande moeders die 
dat nodig hadden. Onder andere middels een deskundige coach die hen van tips voorzag. 
Dankzij de steun van de gemeente Amsterdam en het Oranje fonds konden wij koffieochtenden 
organiseren, waarbij alleenstaande moeders de kans kregen om even stil te staan bij zichzelf en hun 
manier van opvoeden. Door middel van de opvoedondersteuning, hebben wij de moeders een eigen 
medium geboden, waar zij met hun vragen terecht konden. Hoe meer een moeder zich gesteund 
weet, hoe beter dat voor haar kind of kinderen 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 te veel wordt, waardoor haar kind misschien tekortkomt. Als een kind in de eerste jaren te 
weinig houvast krijgt is de kans groot dat zijn of haar ontwikkeling gevaar loopt met alle gevolgen van 
dien. Deze opvoedondersteuning bleek extra belangrijk bij de doelgroep tienermoeders, omdat zijzelf 
nog onvolwassen zijn, is het voor hen vaak moeilijker om adequaat in te schatten wat een jong kind 
nodig heeft.  
 

 

ARMOEDE 

 
Armoede is een groot probleem binnen onze doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat armoede onder 
alleenstaande moeders veel vaker voorkomt 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.  
 
Voor de gemeente Amsterdam en Single SuperMom is het ondersteunen van alleenstaande moeders 
en kinderen in armoede een belangrijk thema. De gemeente wil de (economische)zelfredzaamheid 
van alleenstaande ouders versterken en armoede onder eenoudergezinnen tegengaan. Daarom zijn 
er rondom het thema armoede veel uiteenlopende on- en -offlineactiviteiten georganiseerd in 
Amsterdam, waaraan Single SuperMom (in het verleden) heeft meegewerkt, zoals de armoedetour, 
SPE vrouwenagenda, besprekingen over beter samenwerken rondom alleenstaande moeders.  
 
Ook heeft Single SuperMom in 2016 een plan gepresenteerd aan wethouder Arjan Vliegenthart 
(Werk, Inkomen en Participatie) van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het tegengaan van 
armoede binnen de doelgroep alleenstaande moeders, wat geleid heeft tot een samenwerking met 
stadsdeel Amsterdam Zuid en Flying Squad (zij geven gratis presentaties over de regelingen van de 
gemeente voor Amsterdammers met een laag inkomen). Single SuperMom organiseerde “pak je 
kans” bijeenkomsten, om de alleenstaande moeders in haar Amsterdamse netwerk te informeren 
over de mogelijkheden die de gemeente hen biedt. De medewerkers van de Flying Squad gaven 
uitleg over de voorwaarden van alle regelingen voor Amsterdammers met een laag inkomen. Behalve 
de Flying Squad nodigden we andere welzijnsinstellingen uit de buurt uit om te vertellen over hun 
mogelijkheden en voorzieningen, zoals Puur Zuid, Dynamo en het Jeugd Sportfonds Amsterdam. 
Deze bijeenkomsten liepen storm. Alle keren was er sprake van een grote opkomst van 
alleenstaande moeders uit Amsterdam. Naast de nuttige informatie die de alleenstaande moeders 
hier aangereikt kregen, kregen zij bij de “pak je kans” bijeenkomsten ook een platform om hun eigen 
hulp en diensten aan te bieden aan andere alleenstaande moeders. Het helpen van elkaar werd 
gestimuleerd. Moeders raakten samen in gesprek over wat zij voor elkaar konden betekenen. 
Netwerken werden hiermee vergroot en de bodem voor nieuwe vriendschappen werd gelegd. 
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Tenslotte startte Single SuperMom in 2016 een samenwerking met Nationaal Fonds KinderHulp en 
Kinderzwerfboek. Door hun bijdragen konden wij aan alle kinderen van de alleenstaande moeders uit 
ons netwerk die op of onder de armoedegrens leven een boek of cadeaubon uitdelen tijdens de 
decembermaand, zodat ook die kinderen die anders geen cadeaus zouden krijgen, toch een 
presentje ontvingen in deze feestmaand. 
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OPENING SINGLE SUPERMOMHUIS RIJNSTRAAT 208 

 
Eind 2016 werd nog een droom werkelijkheid: een eigen pand aan de Rijnstraat 208 in Amsterdam. 
Een huis dat niet alleen als kantoor, maar óók als ontmoetingsplaats, workshopruimte en 
activiteitencentrum dient. In november werd het pand feestelijk geopend. Velen alleenstaande 
moeders uit de omgeving kwamen naar de Rijnstraat om dit heugelijke feit met ons te vieren en 
vooral, om op een laagdrempelige manier andere alleenstaande moeders te ontmoeten. Dit 
evenement weerspiegeld een temeer de behoefte van de alleenstaande moeder aan een plek om 
elkaar te kunnen treffen, om ervaringen te kunnen uitwisselen en om te netwerken. Het Single 
SuperMom huis voelde voor veel alleenstaande moeders meteen als die veilige haven, waar zij zich 
begrepen voelden.  
 
 

 
 
 
Link naar filmpje over het Single SuperMom Huis op de Rijnstraat: 
https://www.youtube.com/watch?v=1mmvj3OMb_o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1mmvj3OMb_o
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ONS BEREIK IN 2016 

 
In het jaar 2016 is ons bereik explosief gegroeid. Zowel online als offline bereikten wij velen 
alleenstaande moeders.  
 
Online bereik:  
 

WEERGAVEN WEBSITE 12.000 per maand 

LEDEN ONLINE 
COMMUNITY 

2360 

VOLGERS FACEBOOK 24.600 

BERICHTBEREIK 
FACEBOOK  

95.000 per maand 

HULP & 
CONTACTVRAGEN 
ONLINE 

500 per week/ 26.000 per 
jaar 

VOLGERS INSTAGRAM 1264 

VOLGERS TWITTER 745 

WEERGAVEN YOUTUBE 100-22.000 per video 

 
Offline activiteiten: 

 

STAD AANTAL ACTIVITEITEN 
(ONTMOETEN, 
VERBINDEN EN 
VERSTERKEN) 

AANTAL DEELNEMERS EN 
BEZOEKERS  

Almere 14 915 

Amsterdam 35 1.430  

Capelle aan den Ijssel/ 
Rotterdam  

8 373  

Den Haag 17 + dagelijkse inloop pop-
up + festivals 

1250+ en 10.000 
festivalsbezoekers 

Algemeen landelijk netwerk  1 187 

TOTAAL 75 13.806 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 
Zie voor een uitgebreid financieel jaarverslag de bijlage. Het financieel jaarverslag spreekt redelijk 
voor zich. 
 
Activa / Passiva 
Aanwezigheid hiervan is zeer beperkt en behoeft geen nadere toelichting, anders dan opgenomen in 
het financieel jaarverslag.  
 
Baten / Lasten 
Het jaar 2016 is afgesloten met een verlies. Dit is met name veroorzaakt door de groei van Single 
SuperMom. Groei brengt natuurlijk met zich mee dat er meer zaken geregeld moeten worden, meer 
mensen (vrijwilligers) nodig zijn en dat niet meer alles door 1 iemand te overzien is. Voor zover 
mogelijk is gebruik gemaakt van vrijwilligers, maar voor sommige zaken zijn op projectbasis externe 
professionals ingehuurd.  
Dit blijft een terugkerend probleem voor Single SuperMom. Doordat nagenoeg alle inkomsten uit 
subsidies bestaan is er weinig tot geen ruimte voor overhead kosten, terwijl de organisatiedruk 
toeneemt. Het is natuurlijk fantastisch dat wij steeds meer moeders aan ons weten te binden, maar 
financieel gezien blijft het een enorme uitdaging.  
 
Uit de specificatie van de subsidies van OCW en de gift van het Oranjefonds (incl schenking Joan 
Ferrier Emancipatiefonds) blijkt, dat de desbetreffende aanvragen redelijk goed zijn begroot. Een 
toelichting op de hierbij horende activiteiten is reeds gegeven in het hoofdstuk ‘2016: een droom 
verwezenlijken’.   
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(SOCIALE) MEDIA 

 

MEDIA 

Single SuperMom heeft in 2016 een enorme hoeveelheid media-aandacht gekregen; niet alleen in de 
landelijke dagbladen, maar ook in tijdschriften, websites, op radio en televisie. Een overzicht van alle 
publicaties: http://singlesupermom.nl/in-de-media/ 
 

 
 

SOCIALE MEDIA 

Via social media en de interactieve website worden ruim 2360 moeders bereikt die elkaar wekelijks 
(online) ontmoeten op facebook binnen een gesloten groep. Binnen deze groep delen moeders hun 
kennis, ervaringen en helpen ze elkaar met punten waarop ze vastlopen. Het facebook account van 
Single SuperMom heeft meer dan 24.600 volgers en een berichten bereik van 95.000 moeders. 
Hiermee is Single SuperMom het grootste landelijke netwerk van alleenstaande moeders in 
Nederland. 
 

 

 
 
 
 

http://singlesupermom.nl/in-de-media/
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ONZE DOELEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST   

  

 
In 2016 kende Nederland 545.289 eenoudergezinnen, waarvan meer dan 87 procent van de 
alleenstaande ouders een vrouw is. 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 deel te nemen 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 verder zal stijgen. 
 
Single SuperMom wil daarom graag bijdragen aan de economische zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van alleenstaande moeders. Een veelvoorkomend probleem binnen deze doelgroep 
is echter de beschikbaarheid van de moeders. Omdat zij in hun eentje verantwoordelijk zijn voor alle 
zorgtaken voor hun kind(eren) en ze op alle levensvlakken zo veel ballen in de lucht moeten zien te 
houden, is het niet altijd een optie om op locatie naar een workshop te komen. Daarom willen wij in 
2017 van start gaan met het digitaliseren van ons trainingsaanbod. Door het aanbieden van e-
trainingen kunnen moeders namelijk op het door hun gewenste tijdstip en/of locatie worden gevolgd.  
 
Daarnaast willen we de lijn die in 2016 uitgezet is met betrekking tot het uitrollen van een landelijk 
netwerk verder doortrekken. We willen een nieuwe samenwerking aangaan met gemeenten, waar wij 
het Single SuperMom Start programma willen aanbieden, in combinatie met de e-trainingen.  
 
Het doel hiervan: 
Het creëren van 12 regionale/provinciale netwerken die aangestuurd worden door vrijwillige 
regiomanagers en zoveel mogelijk gemeenten op de hoogte brengen van het aanbod van Single 
SuperMom. 
 

 

DANKWOORD  

  

In 2016 is Single SuperMom met ondersteuning van het Ministerie van OCW aan de slag gegaan om 
samen te werken met de gemeenten Almere, Den Haag en Capelle aan den IJssel. De start in deze 
nieuwe gemeenten was een daverend succes. De kick-off in vorm van talkshows en de 
ontmoetingsbijeenkomsten en trainingen die daarop volgden, hebben ontzettend veel alleenstaande 
moeders geïnspireerd en geactiveerd.  
Sinds de vliegende start van Single SuperMom in deze gemeenten hebben vele moeders zich 
aangemeld als vrijwilliger of als deelnemer. Moeders gingen meteen aan de slag, met bijvoorbeeld 
het openen van een pop up store in Megastores (Den Haag) of het opzetten van wijknetwerken. 
 
Naast alle vrijwilligers die in het jaar 2016 zich met zoveel passie hebben ingezet voor de stichting, 
zijn er een aantal mensen die speciaal woord van dank verdienen voor hun bijdrage aan Single 
SuperMom. Zonder al deze mensen en organisaties zou Single SuperMom het werk niet kunnen 
doen. 
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Onze dank gaat uit naar de volgende groep mensen/organisaties: 

• Alle vrijwilligers die hebben geholpen tijdens activiteiten 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

• Oranjefonds 

• Joan Ferrier Emancipatiefonds 

• Gemeente Almere 

• Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 

• Gemeente Capelle aan den IJssel 

• Gemeente Den Haag 

• Kinderhulp 

• Kinderzwerfboek 

• Rabobank 

• Janivo 

• ING Nederland fonds 

• Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn 

• Stichting Vereniging tot Ondersteuning van Minvermogenden 

• Martin Levie Tandarts 

• Capellen stichting  

• Jeugd en gezin 

• How2Spendit 

• Dress for Success 

• Miss Legal 

• Miss Psychology  

• Atria 

• Dienst Werk en Inkomen 

• Belastingdienst 

• Siriz 

• SPE (Servicepunt Emancipatie Amsterdam) 

• Vrijwilligerscentrale 

• WSP 
 

 
 

VIDEOS EN FOTO’S  

 
Wij hebben van veel bijeenkomsten video’s en foto’s gemaakt.  
Link naar alle videobeelden: https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom 
Link naar alle foto’s: www.facebook.com/singlesupermomevent  
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom
http://www.facebook.com/singlesupermomevent


      2
9 

 

 


